
Caminootje Sibbe 
Startpunt: Café aan de Kirk, Sibberkerkstraat 46, 6301 AW Sibbe (Gem.Valkenburg). 

Lengte 6,5 km  

Routebeschrijving 
 Let op: Van de straatnamen die tussen haakjes staan is het straatnaambordje niet altijd zichtbaar of aanwezig 

1. Met je rug naar het café ga links. Je loopt in de Sibberkerkstraat. Bij huis met nummer 1 ga 

je links (= Pasveldweg). Bij Y-splitsing links aanhouden. Na ca 200m bij kruisbeeld links pad 

op. Bij 4-sprong, weer met een kruisbeeld, rechtdoor. Bosrand aan rechterhand blijven 

volgen, akker aan je linkerhand. Je komt uit op een holle weg. 

2. Pad rechts omhoog, Genhoes. Het blijft klimmen. Bij 4-sprong links. Pad door bos volgen 

tot het einde. Daar links af bij draaihekje (=Sibbergrubbe) 

3. Na het bord “einde Valkenburg” ga je rechts een pad op. Er volgen een paar trappen. Einde 

van het pad ga je rechts en het eerste pad links. De akker houd je aan de linkerhand.  

4. Dit pad blijf je volgen. Bij de T-splitsing rechts en de volgende Y-splitsing  rechts. Het pad 

slingert omlaag en je komt uit op Daalheimerweg bij de grotten van Valkenburg. 

5. De Daalheimerweg steek je over, loop recht over het parkeerterrein een trapje op. Je volgt 

dit pad door de boomgaard. Na een klaphekje maar vòòr het draaihekje ga je links het pad 

op. Aan je rechterhand zie je, wat hoger, vakantiehuisjes van Landal. Je blijft het pad 

volgen tot aan de rotonde bij de Sibbergroeve.  

6. Daar gaan we linksaf de Dorpsstraat in en komen langs het monumentale Sibberhuuske.  

7. Je gaat de eerste straat rechts = Gatsestraat. Aan het einde links en je komt  weer bij het 

startpunt uit. 
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Over de Via Coriovallum 

De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en  kan een onderdeel zijn van de Camino naar 

Santiago de Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er over 

denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je 

kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te 

delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder. Er 

is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt. 

Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust 

is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.  

Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostela heet Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan 

weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op 

sommige plaatsen reductie of andere voordelen krijgen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en 

alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl 
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