
Voor alle activiteiten gedurende Oktober Mergelmaand 2015
kijk op www.Mergel.nU

De informatie verstrekt in deze uitgave valt buiten de aansprakelijkheid van Mergel.nU en de makers van dit drukwerk.

Door de eeuwen heen zijn de uitgebreide eeuwenoude mergelgrotten
onder Valkenburg (250 km) gebruikt als schuilplaats tegen geweld boven de grond.

Dit gaat terug naar de tijd van de Franse Revolutie, omstreeks 1800, toen de kerken
gesloten werden en het houden van godsdienstige vieringen verboden was.

In WO II ging het vooral om de bescherming tegen oorlogsgeweld.
Veel Valkenburgers vluchtten bij beschietingen met granaten en bommen

naar de diverse grotten.
Er zijn in en rond de kern Valkenburg ruim 50 grotere en kleinere groeves

waar de mensen veiligheid zochten.

In de tijd van de koude oorlog is er door de Nederlandse Overheid een
atoomschuilkelder aangebracht in de Gemeentegrot.

Daar kon veiligheid geboden worden aan 15.000 mensen.
Compleet met gasdeuren, luchtfilters, toiletten, douches en slaapplaatsen.

www.mergel.nu

Op vertoning van bijgaande coupons zijn
alle deelnemende

Ondergrondse Schuilplaatsen te bezoeken
tegen sterk gereduceerde prijzen!



Ondergrondse schuilplaatsen
Op zoek naar veilige plekken

1. Sibbergroeve 
Ingang: hoek Bergstraat – 
Lokerstraat (50¤ 50’ 49.31” N; 5¤ 49’ 49.34” O)
Parkeren: Sporterrein Kleine Linde,
Kleine Linde 4 (50¤ 50’ 39” N; 5¤ 49’ 54” O)
Sibbe-Valkenburg
Geldig: 4, 5 en 6 april 2015
Tijdstippen: 11.00 / 13.00 / 15.00 uur
Entreeprijs pp: € 2,50 (gezin € 6,00)
Duur rondleiding ong. 1 uur

Website: www.harmoniestrosa.nl

Ondergrondse schuilplaatsen
Op zoek naar veilige plekken

2. MergelRijk 
Daalhemerweg 31a
6301 BJ, Valkenburg a/d Geul

Een bezoek aan MergelRijk is op 4, 5 en 6 april
doorlopend mogelijk tussen 11.00 en 17.00 uur.

Entreeprijs pp: € 6,75 Kind 4 t/m 12 jr. € 4,75
Doorlopend toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur.
Duur bezoek ong. 1,5 uur

Website: www.mergelrijk.nl

Op vertoning van onderstaande coupons zijn alle deelnemende Ondergrondse Schuilplaatsen te bezoeken tegen sterk gereduceerde prijzen!

Beleef de ondergrondse schuilplaatsen en kapellen in Valkenburg; een bijzonder stukje cultuurhistorie in Zuid-Limburg.

1. Sibbergroeve

De meest authentieke Ondergrondse Schuil-
kerk vind je in de Sibbergroeve. 
In de tijd van Napoleon (Franse revolutie aan
het eind van de 18e eeuw) werden de priesters
de macht ontnomen. Zij gingen ondergronds
en in deze gangenstelsels bootste men een
kapel na met altaar, biechtstoel en 
schitterende wandschilderingen. De kapel
deed tevens dienst als schuilplek voor 
oorlogen. Met name tijdens het Ardennen-
offensief eind ’44 begin ’45 schuilde hier 
vrijwel de gehele bevolking van Sibbe.

U kunt tevens als extra het Ondergronds 
Mergel-atelier bezoeken met oude en nieuwe
uit mergel vervaardigde ornamenten van oude
kerken ed.
De kapel en het atelier zijn speciaal voor u en
de zoek naar verborgen ondergrondse schuil-
plaatsen geopend.

Ondergrondse schuilplaatsen
Op zoek naar veilige plekken

4. Romeinse Katakomben 
Plenkertstraat 55
6301 GL, Valkenburg a/d Geul

Geldig: 4, 5 en 6 april 2015
Tijdstippen: 11.00 / 13.00 / 15.00 uur 
Entreeprijs pp: € 7,00 Kind 4 t/m 12 jr. € 4,00

Duur van de rondleiding bedraagt ca. 1 uur.

Website: www.katakomben.nl

4. Romeinse Katakomben

Een bezoek aan de Romeinse Katakomben 
is een fascinerende, leerzame en onvergete-
lijke belevenis.  

Dwalend door de gangen van de Romeinse 
Katakomben neemt de gids je mee naar lang 
vervlogen tijden. Naar het Rome uit het vroege
Christendom van de derde en vierde eeuw. Je
daalt af naar de graven van gewone Romeinse
burgers en naar de schitterende grafkamers
van vooraanstaande Romeinen. 
Een labyrint vol perfect nagebootste catacom-
ben uit het oude Rome. Prachtige fresco’s,
beelden en het mooie verhaal van de gids, in
het schijnsel van kaarslicht, maken de 
rondleiding tot een wonderlijke ervaring. 
Het gangenstelsel van de Romeinse 
Katakomben maakt deel uit van de immense
Heidegroeve waar zich duizenden mensen
hebben schuilgehouden.

2. MergelRijk

MergelRijk is een verrassende, zeer 
veelzijdige beleving in een historische 
mergelgroeve waar u van alles over mergel,
grotten en meer beleeft.

U ziet er o.a. diverse schuilplaatsen, de 
winning en het gebruik van mergel, meer
dan 75 mergelbeelden, zandsculpturen en
interessante filmpjes.

Kinderen ontvangen een leuke speurtocht
en u mag ook zelf aan de slag gaan met 
bewerken van mergel in het grottenatelier. 
MergelRijk is de leukste grot van 
Valkenburg voor alle leeftijden.

Ondergrondse schuilplaatsen
Op zoek naar veilige plekken

3. Gemeentegrot 
Cauberg 4
6301 BT, Valkenburg a/d Geul
Geldig: 4, 5 en 6 april 2015
Tijdstippen: 11.00/13.00/15.00 uur
Entreeprijs pp: € 10 Kind 4 t/m 12 jr. € 8,00

Rendez-Vous in de Gemeentegrot verzorgt deze
themarondleiding die ca. 1 uur en 45 min. duurt.

Website: www.gemeentegrot.nl 
http://rendez-vous-gemeentegrot.com/

3. Gemeentegrot

‘Schuilplaats door de eeuwen heen’.

U wordt tijdens deze rondleiding 
meegenomen in de onderaardse wereld 
van de Gemeentegrot. Maar dan niet op de
gebruikelijke manier! 

Deze keer wordt de Gemeentegrot bekeken
als zijnde een schuilplaats in oorlogstijd,
zoals lokale mensen deze eeuwen hebben
gebruikt.
Binnen deze nieuwe themarondleiding
wordt in een chronologische volgorde van
het heden terug in de tijd gegaan. 
Gaande deze reis wordt er onder andere
een atoomschuilkelder uit de Koude Oorlog,
een schuilgebied uit de Tweede Wereld 
Oorlog en een schuilkapel uit de Franse 
Revolutie bezocht.


