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Deze wandeling gaat gedeeltelijk over Belgisch grondgebied en heeft niet veel hoogteverschil. De route 
gaat over bospaden, veldwegen en langs leuke vakwerkhuisjes.  In Banholt kunt u pauzeren bij De  
Bresserie, een leuke pauzelek met terras. 
 

Startpunt: Taverne In de Smidse, Dorpsstraat 29, Mheer.   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,26 km  2.40 uur  81 m  106 m 
 

 
 

48. MHEER 11,3 km 

1. Met uw rug naar de Taverne gaat u R.  
 

(U passeert meteen het “Monument voor de 
Cramignon” (ovale zitbank/booom). 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.  
 

Na 100 gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 38 L 
(Steegstraat/21).  
 

(U  passeert achtereen volgens bij huisnr. 12 en 13 
een mooi vakwerkhuis, bij huisnr. 15 een kruis in 
muurnis en dan passeert u de mooie 
rijksmonumentale voormalige vakwerkboerderijtjes 
t.w. de huisnrs. 19- 21 -23 allen daterend uit de 19e 
eeuw (dus uit 1800). Vervolgens passeert u een 
wegkruis). 
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis type vliegermodel  
gaat u RD over de veldweg, die een smal pad 
wordt.  
 

(U verlaat hier even 21. Even verder passeert u een 
zitbank, een genietplekje). 
 

2.  Aan het einde van het pad gaat u bij zitbank en 
waterpoel R de veldweg omhoog. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd RD (21) de veldweg, 
die na 400 m een smal pad wordt dat door en 
langs de bosrand van het Hoogbos gaat.  
 

(Na 300 m loopt u bij blauw verkeersbord, waterpoel  
België binnen.  
 

Na 1 km passeert u links een grote lig-relaxstoel). 
 

Na 1,3 km aan de T-splitsing bij wkp 21 gaat u R 
(20) over de bosweg. Vlak daarna aan de 3-
sprong bij wkp 20 loopt u RD (19) omhoog. Volg 
nu geruime tijd het pad door en langs de bosrand 
en later tussen de akkers door omhoog.  
 

(Even verder ziet u links in de verte aan de bosrand 
een wilduitkijkhut). 
 

Na 1 km gaat u boven aan de 4-sprong bij wkp 19, 
zitbank, boomkruis en de ruim 27 m hoge  
lindeboom genaamd Huuskesboom L (15).  
 

(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. 
 

U bent nu weer op Nederlands grondgebied.  
 

4. Na 250 m passeert u links grenspaal no. 27. 
Vlak daarna gaat u aan de  3-sprong R.  
 

(U verlaat 15 en voor u ziet u de Gertrudiskerk in St 
Geertruid waarvan de toren uit de 14e eeuw stamt). 
 

Steek in de buurtschap Libeek bij wegkruis de 
asfaltweg over en loop RD de smalle asfalt- 
betonnenweg omlaag, die na 250 m een veldweg 
door het mooie glooiend landschap wordt. Na 
bijna 1 km gaat u bij uitstroom van 
regenwaterbuffer L over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u R (geel-rood) over de smalle 
asfaltweg 
 

5. Volg de asfaltweg die bij verbodsbord en 
camping de Heerkuil, waar je “eenvoudig in de 
natuur” kunt kamperen, naar links buigt en een 
smalle holle stijgende asfaltweg wordt weg.  
Steek na 500 m boven bij de grote carréboerderij 
((1859/hoeve Koeberg) de doorgaande weg en 
loop bij waterput en wegkruis RD over het 
klinker- asfaltweg door de buurtschap 
Herkenrade omhoog.   
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(De rechtervleugel van de hoeve stamt uit 1750. Op 
de sluitsteen boven de poort staat het jaartal 1859). 
 

Na 250 m gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis 
gaat u R (zwart) over de asfaltweg, die even 
verder een veldweg wordt. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L (zwart/rood). Aan de asfaltweg 
gaat u L (zwart/rood). Vlak daarna gaat u L (rood) 
over de veldweg.  
 

6. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (blauw) de 
asfaltweg omhoog. Na een steile klim heeft u 
boven bij zitbank prachtig uitzicht.  
 

(Op bent hier op het “Eiland van Banholt”. Het “Eiland 
van Banholt” was een eiland dat circa 2 miljoen jaren 
geleden  lag in het stroomgebied van de Oost- en 
Westmaas en dat gelegen was tussen Banholt en 
Ubachsberg.  
 

Dit is het hoogste punt binnen de gemeente Eijsden-
Margraten.  
 

Hier op de Banholterheide staat nog een restant 
(achter zitbank) van de voormalige korenmolen 
Banholt. Gebouwd in 1847 en door brand verwoest in 
1877. Daarna weer herbouwd. In 1936 zijn de 
activiteiten gestopt en in 1957 is de molen helaas 
grotendeels afgebroken).  
 

Blijf de asfaltweg RD volgen. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L (Dalestraat).   
 

(Als u hier R de asfaltweg omlaag loopt, dan komt u 
bij het geologisch monument Banholter Grubbe, de 
vuursteenwinplaats op de Banneterheide. Na 250 m 
bij boomkruis neemt u de eerste veldweg R. Negeer 
zijweg recht omhoog en u komt bij de Banholter 
Grubbe. Hier in het “parkje” staan infoborden. Bij  
picknickbank heeft u weer mooi uitzicht.  
 

Aan de afrastering boven de groeve, ziet u links van 
de boerderij weer de restanten van de korenmolen).  
 

Aan de 3-sprong bij 3 muurkruisjes gaat u R 
(groen) omhoog richting kerk. Negeer zijweg 
rechts. Aan de Y-splitsing bij Lourdesgrot (1911) 
en Sint Gerlachuskerk (1878) gaat u L.  
 

(Als u hier R gaat dan komt u meteen bij De 
Bresserie, een leuke pauzelek met terras).  
 

Aan de 3-sprong bij groot Christus Koning beeld 
(1954) en bij gedenksteen aan de Amerikaanse 
soldaat Daniel Pearson (zie infobord) gaat u L 
(Bredeweg).  
 

7. Aan de Y-splitsing bij wegkruis gaat u R 
omlaag. Meteen daarna gaat u weer R 
(Loverixplein) omlaag. Aan de T-splitsing voor de 
boerderij no. 8 gaat u R over de smalle asfaltweg. 
Voor het grote ijzeren hek gaat u L en volg het 
pad langs de meidoornhaag.  
 

8. In de buurtschap Terhorst gaat u nabij 
waterput en Mariakapel (1949) R (geel/blauw) over 
de asfaltweg. Negeer bij wegkruis zijweg links en 
loop RD (geel/blauw). Aan het einde van de 
asfaltweg loopt u RD (groen/blauw) over het 
smalle pad. Even verder wordt het smalle pad een 
veldweg. Let op! Ga hier L (blauw) via stegelke 
het weiland in.   
 

9. Steek RD dit lange weiland over en via  
draaihekje komt u aan de asfaltweg bij wegkruis 
en zitbank. Loop hier RD (geel)  over de veldweg 
met links de rij hoge populieren. 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 L en u komt 
weer bij Taverne de Smidse, de sponsor van de 
wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken.  
 

(Voor de ingang van de taverne ligt een glazen plaat, 
waaronder een blootgelegde waterput te zien is). 

 

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.  


