
3.5 Mergeldorp Sibbe 
 
Sibbe is een mergeldorp en momenteel worden de mergelmuren en sommige mergelpanden verwaarloosd.  
Sommige mergelwanden zijn verstopt achter onkruid/groen en worden zo aan het zicht onttrokken. 
 

    
 
 

    
 
 
De kerngroepleden H.Steijns en A.Souren gaan samen met de gemeente alles inventariseren. 
 
Het gebrekkige onderhoud en gevaarlijke situatie van bestaande mergelmuren (o.a. voetpad Lokerstraat-
Bergstraat) vormt ook onderdeel van het onderzoek.  
 
Mergelbouw Kleijnen heeft aangeboden om een workshop te organiseren voor kinderen van de basisschool. 
Dit initiatief wordt met de school besproken. 
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Sibbe koestert eeuwenoude mergelmuren als lokaal erfgoed 

03-02-2021 om 13:30 door René Willems 

 
Het voetpad naar de Sint-Rosakapel: pas op voor vallende stenen.Afbeelding: Peter Schols 
 

Het kernoverleg Sibbe wil eeuwenoude mergelmuren opknappen om het karakter van Sibbe als 
mergeldorp te accentueren. Om te beginnen met de afbrokkelende keermuur langs het voetpad 
naar de Sint-Rosakapel. 

De sterke wortels van de bomen op het talud duwen de losse stenen uit de muur. Op zich is dat niet erg, vinden 

de mergelspecialisten van de gemeente Valkenburg, want het gat wordt vanzelf gevuld met planten die met hun 

eigen wortels voor een stevige verankering van de grond zorgen. Maar cultuurhistorisch gezien is het een kleine 

ramp: op den duur verdwijnt zo een stukje lokale geschiedenis uit Sibbe. 

Lees ook: Mergelmuur langs voetpad bij Lokerstraat in Sibbe brokkelt af 

Uit onderzoek blijkt dat de muren van gestapelde, niet gemetselde mergelstenen historisch gezien heel bijzonder 

zijn. Uniek is wellicht wat sterk uitgedrukt, maar in de verre omtrek komen deze keermuren in elk geval 

nauwelijks voor. Wat dat betreft zijn ze ‘historisch waardevol’ en ‘typerend voor Sibbe en IJzeren’, vindt Wiel 

Felder, mergelspecialist bij de gemeente Valkenburg. 

Stabiliseren 

De gemeente Valkenburg wil de afbrokkelende keermuur langs het voetpad naar de Sint-Rosakapel in Sibbe dan 

ook stabiliseren en waar nodig herstellen. Bouwkundig hoeft dat eigenlijk niet, schrijft het college van B en W in 

antwoord op vragen daarover van VSP-raadslid Jef Kleijnen, maar in dit geval is de gemeente toch bereid om te 

onderzoeken of daar subsidie voor te krijgen is. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210108_92473376


In Sibbe en IJzeren zijn meer muurtjes van gestapelde mergelblokken, vaak om de grens tussen twee percelen te 

markeren. Het heeft wellicht te maken met het feit dat mergelblokken in het dorp en het aangrenzende gehucht 

letterlijk voor het oprapen lagen, vermoedt Felder. Tot op de dag van vandaag worden in Sibbe mergelstenen 

gewonnen voor de bouw of de restauratie van panden. 

Inventariseren 

Bij het herstel van die karakteristieke muurtjes wordt ook het kernoverleg Sibbe en IJzeren ingeschakeld. Dat 

weet immers als geen ander waar de – vaak verscholen – mergelmuren te vinden zijn. Het kernoverleg heeft 

inmiddels een eigen werkgroep geformeerd die de resterende mergelmuren in en rond het dorp gaat 

inventariseren en waar nodig herstellen. 

Het kernoverleg wil daarbij nog een stapje verder gaan. „Je vindt hier in het dorp niet alleen keermuren van 

mergel”, legt secretaris Pedro Moonen uit. „Ook bij het kasteel en oude boerderijen is vaak mergel gebruikt voor 

de bouw van muren rond tuinen en binnenplaatsen. Wat dat betreft is die zachtgele steen bepalend voor het 

aanzien van het dorp.” 

Overwoekerd 

De werkgroep wil die muren schoonmaken als ze overwoekerd zijn door groen en eventuele mankementen 

herstellen. „Als de eigenaar daar tenminste akkoord mee gaat”, benadrukt Moonen. Dat kan soms een probleem 

zijn, want het is niet altijd duidelijk van wie die muren zijn: gegevens daarover ontbreken soms. 

Dat geldt ook voor die keermuur langs het voetpad bij de Sint-Rosakapel. Een paar jaar geleden heeft de 

gemeente daar al landmeters naartoe gestuurd. Uit hun onderzoek blijkt dat die muur deels op gemeentegrond 

staat, deels op grond van de buurman, en deels pal op de grens van die twee. In twijfelgevallen zal de gemeente 

het voortouw nemen, belooft zij. 

 

 

 

Fer Rouwette heeft ook veel informatie en wil die met het kernoverleg delen.  

 
 

 


