
Route-informatie  

Traject 6 Houthem-Scheulder 

 

Begin dit traject zeker met een bezoek aan de St. Gerlachuskerk met zijn unieke fresco’s. Daarna 

gaan we door het mooie park van 

Château Sint Gerlach en de 

beeldentuin met een beeld van “de 

pelgrim” dat ons wel zeer aan het 

hart ligt. We vervolgen onze route 

langs de door het gebied 

meanderende Geul. Hier vestigden 

zich vanaf ca. 3500 vòòr Christus de 

eerste boeren. De noordelijke 

Geuldalhelling werd als akkerland 

gebruikt terwijl de steile, relatief 

koele zuidelijke helling als 

hakhoutbos. We lopen langs het 

natuurgebied Ingendael dat door 

galloways en koniks wordt begraasd. 

Plaatselijk komt er pure kalk aan de oppervlakte. Nu gaan we serieus klimmen, tot wel meer dan 

15%,  door een mooi hellingbos richting Bergse heide en Vilt. Eenmaal boven steken we  voorzichtig 

de Rijksweg over richting Sibbe of, als 

je hier even een rondleiding in de 

ondergrondse mergelgroeve wilt dan 

moet je bij de rotonde naar links. 

Daarna komen we langs het mooie 

kasteel de “Vielaertshoff”, beter 

bekend als het Sibberhuuske, 

waarvan de geschiedenis teruggaat 

tot de 14e eeuw. Typerend voor de 

streek zijn in de gebouwen de 

speklagen. Dat zijn muren 

opgetrokken uit afwisselend een laag 

mergel en een laag baksteen.  

Iets verder ligt aan de Bergstraat ook 

een ingang van de Sibbergroeve, in 

Sibbe kortweg “de Berg” genoemd. Deze ondergrondse mergelgroeve met een gangenstelsel van wel 

90 kilometer. Hiervan worden 8 à 9 km. ook gebruikt om te grotbiken. Dus per fiets door de gangen 

scheuren onder leiding van een gids. Je loopt door Sibbe waar bij een vuursteenmijn sporen van 

houtskool zijn aangetroffen daterend uit 3280-2780 v. Chr. Via het buurtschap Ijzeren komen we in 

Scheulder. 

Vlak vóór Scheulder, het eindpunt van dit traject, zie je links de IJzerenweg die overgaat in de 

Gerendalsweg. Heb je nog genoeg energie over, ga dan even van de route af en neem deze weg naar 

de orchideeëntuin Gerendal van Staatsbosbeheer. Informeer je wel over de openingstijden. 

Terug in Scheulder is midden in het dorp een bushalte. 


