
 

 

31. BANHOLT 13,3 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 

Deze route met hellingen voert u over veldwegen naar Mheer en door het oude Hoogbos naar België. Bij 
taverne In de Smidse in Mheer (punt 2) kunt u pauzeren, Parkeer in de buurt van de kerk van Banholt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,36 km  2.55 uur  75 m  140 m 
 

Auteur: Jos Wlazlo. Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: De Bresserie,  Dalestraat 5, Banholt.  
 
 

 
 

31. BANHOLT 13,3 km 
 

1. Met uw rug naar de Bresserie gaat u R met 
links van u de St Gerlachuskerk.  
 

(Meteen daarna staat links bij de zijdeur van de St. 
Gerlachuskerk een infobord. Via dit infobord komt u 
alles te weten over het jaarlijks planten van de St. 
Gerlachusden. Dit gebeurt al sinds 1881 op 
Pinksterzaterdag).  
 

Aan de T-splitsing bij groot wit Mariabeeld (1948) 
gaat u R. Na huisnr.11 gaat u L (groen) de smalle 
asfaltweg omlaag. Negeer zijpad links. Aan de 3-
sprong bij stenen wegkruis en boomkruis gaat u 
RD verder omlaag. Beneden aan de 5-sprong bij 
zitbank en wegkruis gaat u R (geel) de veldweg 
langs de populieren en later langs de bosrand 
omlaag.  
 

2. Negeer bospaden rechts en blijf het pad, dat na 
700 m een smaller wordt, beneden langs de 
bosrand RD (rood/blauw) volgen.  Na 1 km aan 
het eind van het pad gaat u door de nauwe 
doorgang en ga dan meteen L omhoog richting 
volgende nauwe doorgang. Volg nu het pad langs 
de haag met rechts beneden regenwaterbuffer 
“Skischans”. Het smalle pad wordt na trapje en 
bij de uitstroom van de regenwaterbuffer een 
breder pad dat u RD volgt.   
 

(Even verder heeft rechts boven mooi zicht op de 
grote voormalige pastorie (1670) en de St 
Lambertuskerk).   
 

Bij loods van  voormalig fruitbedrijf loopt u over 
het links tussen afrastering gelegen pad. Aan de 
doorgaande weg in Mheer  gaat u R omhoog 
 

(Hier bevindt zich meteen links het “Monument voor 
de Cramignon” (ovale zitbank). De voetstappen 
symboliseren de dansende personen van jong tot 
oud, de bloemen zijn van het boeket van de Kapitein 
van de Jonkheid die voorop gaat in de 'rei' en rond de 
boom staat de liedtekst: "E sjtukske sjeenk mit 
mosterd op, dat hub v'r zoe gan." (een stukje ham 
met mosterd op, dat hebben we zo graag. Bij regen  
stroomt het water via de voetstappen rondom de 
boom.  
 

Even verder links ligt taverne In de Smidse waar voor 
de ingang  via een glazen plaat, een blootgelegde 
waterput te zien is). 
 

Negeer na 50 m zijweg links en volg RD de 
stijgende doorgaande weg. 

 

(Loop links van de weg. Even verder in de 
beklimming van de berg, lokaal bekend als d’r 
Hoesberg, staan links nabij mooi wegkruis twee  
zitbanken. Rechts passeert u de voormalige pastorie 
(nr. 9) met het grote muurkruis. Het hoofdgebouw, 
dat grotendeels met breuksteen is gebouwd, stamt uit 
1670).  
 

Boven aan de 3-sprong bij de Lambertuskerk en 
groot H. Hartbeeld (1956) loopt u bij wegwijzer RD 
(rood/blauw) richting St. Geertruid met links de 
muur van de kasteeltuin.  
 

(Hier tegenover de kerk staat de Mei-Den, die elk jaar 
op de eerste zaterdag van mei door de jonkheid (alle 
ongetrouwde mannen en jongens van Mheer) met 
versierde paarden uit een bos wordt gehaald en ’s 
avonds door de  getrouwde mannen, m.b.v. lange 
palen (sjtiepen) wordt rechtgezet. Rond 24 uur staat 
de den recht. Zeker eens komen kijken). 
 

Via de kapel in de H. Lambertuskerk (1876-1881) 
kunt u het mooie interieur van de kerk bezichtigen. 
Op het kerkhof (rechts van ingang kerk) staat de 
rijksmonumentale grafkapel (1864) van de familie de 
Loë (eigenaar kasteel Mheer.  
 

Tegenover het café staat het bronzen beeldje van de 
harmonie St, Cecilia (1821) Mheer.  
 

Hier kunt u ook de binnenplaats van het kasteel 
Mheer bezichtigen (oprit t.o. ingang café Quanten). 
Op de binnenplaats kunt u ook nog doorlopen tot aan 
de achterkant van het kasteel, Voor meer info 
kasteel: zie infobord bij ingang binnenplaats. 
 

U kunt hier de route ook verder volgen over het in 
maart 2018 opengesteld Landgoed Mheer. Loop dan 
hier tegenover café Quanten over de oprit van het 
kasteel. Steek de binnenplaats, met rechts prachtig 
zicht op het kasteel, RD over en loop RD. Volg nu 
aan de andere kant van het kasteel de 
oprijlaan/lindelaan van de achterkant van het kasteel. 
(Kijk ook nog even achterom en u heeft mooi zicht op 
het kasteel en de daar achter staande kerk). Aan het 
einde/begin van de oprijlaan gaat u R de veldweg 
omlaag.  
 

(U heeft hier schitterend uitzicht o.a. over het 
Maasdal).  
 

Beneden na draaihekje/ijzeren hek gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog.  

https://www.debresserie.nl/


  blz 3 van 4 

 

Na 250 m gaat u L (Trichterweg) over de veldweg. 
Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Negeer (einde muur) zijweg rechts.  
 

(Hier staat links het stenen beeldje  genaamd “jonge 
boerin Vröwke Sjtaen”). 
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en waterput gaat L 
(Rondelenstraat). U passeert enkele mooie 
vakwerkhuizen. Na 250 m. gaat u R (Trichterweg) 
over de veldweg.  
 

**** (Even verder ziet u voor u, naast de hoge 
schoorsteen van de ENCI, de St. Pietersberg in 
Maastricht).  
 

3. Let op! Waar de veldweg bij alleenstaande 
woonhuis met Mariabeeldje in muurnis (no. 1) en 
veldkruis naar rechts buigt, loopt u RD over het 
brede graspad. Beneden aan de veldweg gaat u L 
(rood). Negeer meteen daarna pad links omhoog 
en blijf beneden RD (rood/groen/zwart) lopen.  
Aan de 3-sprong bij camping de Heerkuil, waar je 
“eenvoudig en actief” kunt kamperen, gaat u RD 
(Heerkuil) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing 
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (geel-rood) over 
de veldweg, die u  bijna 1 km  volgt door het 
glooiende landschap 
 

4. Boven in de buurtschap Libeek steekt u bij 
boerderij de asfaltweg over en loopt u bij 
wegkruis RD (groen) de veldweg, gelegen tussen 
meidoornhagen, omhoog. Aan de T-splitsing gaat 
u L (19).  
 

(U loopt hier precies over de grenslijn. Een eindje 
verder passeert u grenspaal no. 27).   
 

Aan de kruising bij zitbank, boomkruis, grote 
lindeboom en wandelknooppunt (wkp) 19 gaat u 
R (20) en u loopt België binnen.  
 

(De linde is als markeringsboom op de toenmalige 
grens tussen het Graafschap Dalhem en het Land  
van Valkenburg, de huidige grens tussen Nederland 
en België. geplaatst  De boom is geplant in de 2e 
helft van de 18e eeuw en werd gebruikt 
als spijkerboom, een boom waaraan het volksgeloof 
geneeskrachtige werking toeschreef.  Door het slaan 
van een spijker of nagel werd genezing 
afgedwongen.   
 

De naam van de linde verwijst naar een huisje 
(huuske) dat hier vroeger stond. 
 

Volg geruime tijd de veldweg/graspad, die een 
verder een dalend pad langs de bosrand wordt.  
 

(Bijna benden ziet u rechts aan de bosrand een 
wilduitkijkhut).  
 

Na 1 km gaat u beneden aan de grote 3-sprong in 
het bos bij wkp 20 RD (21).  Vlak daarna aan de 3-
sprong bij wkp 21  gaat u L (/38). Negeer zijpaden 
en volg geruime tijd RD (38/rood) het pad 
beneden door en langs de bosrand van het 
Hoogbos.  
 

(Na 250 m passeert u rechts een grote lig- relaxstoel, 
een genietplekje).  
 

Na 1 km loopt u bij bord “Stiltegebied“ en 
waterpoel Nederland binnen.  
 

5. 300 m verder gaat u aan de 4-sprong bij zitbank 
en waterpoel gaat u RD (rood/blauw) over de 
brede veldweg. Aan de volgende 3-sprong bij 
groot infobord gaat u scherp R (rood/blauw) de 
veldweg omhoog. De veldweg wordt een pad, dat 
twee haakse bochten maakt. Boven aan de smalle 
asfaltweg gaat u L (rood/blauw/groen).  
 

(Hier heeft u links mooi uitzicht op de kerk en kasteel 
van Mheer. U loopt hier over de grenslijn van 
Nederland en België).  
 

U passeert grenspaal no. 23. Aan de kruising 
loopt u RD (Voerenstraat). Negeer zijpad rechts. 
 

6. U passeert camping de Grensheuvel en 
brasserie Boave de Wesch met prachtig 
panoramaterras. Steek bij wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD (rood/groen) over 
de veldweg.  Aan de 4-sprong RD. Aan de 
volgende 4-sprong gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag met rechts wijngaard Gen Akkeret. 
 

(Voor u ziet u de kerk van Banholt en even verder 
links van u de kerk van Mheer).  
 

Negeer na 500 m klaphek rechts. Beneden aan de 
5-sprong bij zitbank en wegkruis gaat R (blauw) 
via het klaphekje het weiland in. Steek dit lange 
weiland schuin links over. 
 

7. Via stegelke verlaat u het weiland en ga dan L 
(groen) over de veldweg. Aan de 3-sprong bij 
stenen wegkruis en boomkruis gaat u R. Neem nu 
eerste veldweg R (blauw/geel), di een smal pad 
wordt. Volg dit pad via draaihekjes RD door de 
weilanden. Aan het einde van het pad bij 
bakhuisje en groot ijzeren hek gaat u L (blauw) 
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw).  
 

(Hier ziet u rechts (huisnr. 8) de rijksmonumentale 
hoeve Op gen Besseme genaamd, die waarschijnlijk 
vroeger een laathof van het Akense Munsterstift was. 
Het woonhuis, waarvan de ramen en deur omlijst zijn 
met  Naamse steen stamt uit 1773). 
 

Aan de T-splitsing gaat L. Meteen daarna aan de 
3-sprong bij wegkruis gaat u L (blauw).  Aan de 3-
sprong bij gedenksteen aan de Amerikaanse 
soldaat Daniel Pearson (zie infobord) en bij groot 
Christus Koningbeeld (1954) gaat u R. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij de Lourdesgrot (1911) 
gaat u L.  
 

(Via het infobordje voor de kapel kunt u lezen dat een 
extreem hete en droge zomer de reden van de bouw 
van deze Mariakapel was. Een kaarsje aansteken 
mag. De route volgend passeert u vlak voor De 
Bresserie rechts een leuk terug gelegen 
vakwerkhuisje).   
 

U komt bij De Bresserie, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
De vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u 
van de wandeling vindt. De tosti met ham en kaas 
smaakt voortreffelijk en het speciaal voor de 
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Bresserie gebrouwen bier Tebannes Goud moet u 
beslist eens proeven! 


