WANDELROUTE 5: SIBBE - VILT
Een wandeling door Sibbe met zijn vele kruisen en beelden. De wandeling is uit
te breiden met een lus naar Vilt, waar een koppeling mogelijk is aan wandeling 8.
De lengte van de wandeling is 5,5 km. De lus naar Vilt is in het totaal 4 km lang.
In deze route kunt u genieten van de vele historische boerderijen in mergel opgetrokken
en het plateaulandschap met weidse vergezichten. We passeren straten met
toepasselijke namen zoals: de Kapelstraat, Kruisstraat, Sibberkerkstraat, Sint Rosastraat
en de Hemelrijkstraat.
Start. Bij de kerk van Sibbe. Parkeren bij het kerkhof schuin aan de overkant van de
straat.
H. Rosa van Lima, 1844.
Een driebeukige, kruisvormige kerk met een toren met ingesnoerde spits, gebouwd met
gezaagde mergelblokken. Het tongewelf van het schip is in hout en enkele jaren geleden
door de pastoor zelf geschilderd als een blauw firmament met de noordelijke
sterrenhemel, inclusief de Melkweg. De kerk is rijk versierd met glas-in-loodramen,
beelden en muurschilderingen.
Naast de kerk staat een groot Heilig Hartbeeld. Bij het kerkhof staat de neogotische
Kerkhofkapel.
Voor de kerk (met de rug er naar toe) gaan we naar links (Sibberkerkstraat). We nemen
de derde zijstraat links, Sint Rosastraat.
Op de hoek staat een houten kruis in een klein plantsoen.
We lopen de Sint Rosastraat helemaal uit.
Aan het einde van de straat hangt een kruisbeeld aan de gevel.
We lopen de Lokerstraat in. Bij de 3-sprong (Hemelrijkstraat) gaan we rechtdoor.
Tegenover nummer 20 ligt de moderne Sint Rosakapel in het groen. Bij huisnummer 24
staat een kruisbeeld in de voortuin. Iets verder onder aan de Lokerstraat is de ingang
van de Sibbergroeve. Ook in deze grot is een mooie ondergrondse schuilkerk uit de
Franse Tijd.
We gaan links de Bergstraat in. We lopen omhoog en nemen de tweede straat rechts, de
Hemelrijkstraat in.
Bij de 3-sprong, bij de Torenweg hangt weer een mooi kruisbeeld aan de gevel.
We gaan rechtdoor en volgen de Torenweg, het dorp uit. We lopen nu over het plateau.
We nemen de eerste weg links (Koksweg).
Waar deze weg uitkomt op de doorgaande weg Margraten-Maastricht (Daelhemerweg)
Gaan we naar links. Gebruik het voetpad aan de overkant van de weg
Ca. 100 meter verder staat aan de linkerkant een klein Mariakapelletje tussen de bomen.
Loop door tot op de rotonde. Op dit punt kunt u kiezen voor een extra lus naar Vilt. Als u
dat niet wilt loopt u rechtdoor en gaat u de eerste straat links in (Kenkersweg). Hier sluit
de lus naar Vilt ook weer aan (zie verderop).
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Lus naar Vilt.
Ga bij de rotonde rechtsaf en volg de ”Vilterweg” en ”Sibberweg”.
Als u in Vilt bij de Rijksweg komt ligt aan de overkant een kapel met een mooi
Mariabeeldje van de kunstenaar Frans Timmermans.
We gaan op de Rijksweg naar links en nemen de tweede straat links en dan meteen weer
links, de Pater Tillieweg.
Een borstbeeld van de pater staat achter in een klein plantsoen.
We lopen deze straat weer uit en gaan dan rechtsaf de Sibberweg in. We lopen een
stukje terug richting Sibbe. Bij de verkeersdrempel gaan we weer rechts de
Rijnsbergerweg in. Bij de splitsing gaan we links. Bij de volgende splitsing weer links,
Maastrichterweg. Als we op de Bemelerweg komen weer links en dan de volgende weg
rechts, de Kenkersweg.
Vervolg van de wandeling naar Sibbe-IJzeren.
Op de Kenkersweg zien we links het mooie, oude Sibberhuuske liggen. Dit is een
herenhoeve met binnenplaats uit de 17/18e eeuw, gebouwd met baksteen met speklagen
van mergel. Aan de straat bevindt zich een hoektoren. Het huis op de hoek van de
Kenkersweg heeft een mooi niskapelletje in de gevel.
Hier is de wandeling af te breken, links afslaan terug naar de kerk).
We blijven de Kenkersweg volgen en nemen het tweede pad links, de Limietstraat.
Bij het eerste huis links in de Limietstraat staat een mooi Mariabeeldje in de mergelgevel.
Let op het zeer opmerkelijke onderschrift van het beeldje. U kunt nu uitrekenen wanneer
het beeldje geplaatst is. Op huisnummer 17 hangt op de vakwerkgevel een kruisbeeld.
Op de hoek de Mariakapel van IJzeren.
We gaan links de Kapelstraat in. Kort vóór het kruispunt Kapelstraat, Kruistraat,
Groenstraat moet u even de tijd nemen.
Er zijn hier verschillende kruisen en beelden te zien.
Ga links de Kruisstraat in en loop rechtdoor tot bij de kerk van Sibbe.
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