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Een korte maar afwisselende panoramawandeling over veldwegen, door dorpjes als Reijmerstok, 
Terlinden, Terhorst en langs enkele typerende Limburgse hoeves en vakwerkhuisjes. In Reijmerstok kunt u 
naar café A Gen Ing lopen. In Terlinden passeert u IJsboerderij De Zeute Aardbei. 
 
 

 
 
Startadres: De Bresserie,  Dalestraat 5 Banholt.  
 

 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.debresserie.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,12 km  2.15 uur  39 m  76 m 
 

 
 

85. BANHOLT 10,1 km 
 
1. Met uw rug naar de Bresserie gaat u L 
(groen/Dalestraat).  
 

(Meteen na De Bresserie ziet u links een leuk terug 
gelegen vakwerkhuisje). 
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij de mooie 
Lourdesgrot (1911) gaat u L omlaag.  
 

(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). 
 

Negeer bij zitbanken zijweg links omhoog. 
Beneden aan de Y-splitsing bij drie muurkruisjes  
gaat u R (groen/Bergstraat) omhoog richting 
Bruisterbosch. Negeer boven zijweg rechts. U 
verlaat de bebouwde kom van Banholt. Negeer 
veldweg links. Vlak daarna bij zitbank gaat u R 
(blauw/geel) over de veldweg. 
   
2. Aan de T-splitsing gaat u R (geel/blauw) over 
de asfaltweg. De asfaltweg wordt een holle weg. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/zwart). Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij veldkruis type 
vliegermodel gaat u L (zwart) de  holle veldweg, 
waarin zich enkele dassenburchten bevinden, 
omhoog.  
 

(Als u hier bij veldkruis 100 m naar R (blauw) over de 
smalle asfaltweg loopt, dan komt u bij de galg van de 
heerlijkheid Mheer met daarboven ronddraaiende 
kraaien. Hier staat ook een infobord en zitbank).  
 

Beneden aan de kruising bij betonnen 
herinneringskruis gaat u RD (geel) de smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(Hier heeft vlakbij in de 18e eeuw een galg gestaan, 
waaraan zeker twee zogenaamde bokkenrijders op 6 
september 1776 zijn opgehangen wegens 
vermeende deelname aan deze bende. Het waren 
Anthoon Overkoorn, op het kruis abusievelijk 
Overkorn genoemd en Leonard Eijssen. Ter 
herinnering aan dit gruwelijke feit is dit betonnen 
wegkruis in 1991 geplaatst).  
 

Na 100 m passeert u links bij zitbank de galg (“a 
gen galling”) van de Heerlijkheid Margraten, een 
voormalige gerechtsplaats. (Zie infobord)  
 

3. Negeer boven veldweg rechts en loop RD 
(geel).   
 

(Hier boven op het Plateau van Margraten heeft u bij 
wegkruis en zitbank mooi uitzicht over Margraten o.a. 
op de H. Margaritakerk).  

Aan de 4-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u R 
(blauw/geel) de veldweg omhoog. Let op! Waar de 
veldweg naar rechts buigt, gaat u meteen na de 
achterkant van het  links staande huis L 
(blauw/geel) over het paadje. Steek meteen 
daarna bij wegkruis de voorrangsweg over en 
volg het smalle pad RD (blauw/geel) omlaag.  
4. Beneden aan de asfaltweg in Reijmerstok gaat 
u  L. Vlak daarna de T-splitsing gaat u  R 
(Reijmerstokkerdorpsstraat/rood/geel).  
 

(U passeert de prachtige vakwerkhoeve (nr.108-110) 
uit de 18e eeuw).   
 

Negeer bij bijzonder Mariakapelletje zijweg rechts 
(Putveld). Aan de 3-sprong bij oude waterpomp 
en carréhoeve de Puthof (17e/18e eeuw) met de 
prachtige binnenplaats (d’r pleij) gaat u L 
(rood/blauw/Haagstraat).  
 

(U kunt hier RD lopen naar café A Gen Ing met 
terras, (300 m).  
 

(Hier ligt meteen rechts (nr. 143) restaurant Brut 172 
van topkok Hans van Wolde voormalig 
eigenaar/uitbater van het 2 Michelin sterren 
restaurant Beluga in Maastricht). 
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbank en een 
grote kastanjeboom gaat u R. (Naast de veldweg 
ligt een fietspad). Aan de 4-sprong bij veldkruis 
loopt u verder RD (geel).  Steek de voorrangsweg 
over en ga L over het fietspad. Ga nu meteen bij 
wegkruis R (geel).  
 

(U kunt hier 150 m RD lopen over het fietspad en u 
komt dan bij IJsboerderij de Zeute Aardbei. Een 
leuke pauzeplek waar  u binnen in de kleine 
brasserie of op het terras iets kunt drinken en eten). 
 

5. Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis en 
zitbank in het buurtschap Terlinden gaat u R 
(geel/groen). Neem nu de eerste veldweg R 
(geel/groen) omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L 
(blauw). Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen 
daarna gaat u bij zitbank en wegkruis L (blauw) 
over het smalle pad.  
  
6. Aan de 3-sprong in de buurtschap Terhorst 
gaat u L over asfaltweg. U passeert een 
Mariakapel.  
 

(Deze kapel is in 1949 gebouwd uit dankbaarheid dat 
Terhorst goed door de Tweede Wereldoorlog was 
gekomen).  
 

Negeer bij waterput zijpad rechts. Aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u RD (geel/blauw).  
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Een eindje verder wordt de asfaltweg een smal 
pad, dat u RD  (blauw/groen) volgt. Het pad buigt 
naar rechts en 20 m verder gaat u tegenover 
regenwaterbuffer Ter Horst L (blauw) via het 
draaihekje het weiland in. Steek RD dit lange 
weiland over en via draaihekje komt u aan de 
asfaltweg bij wegkruis en zitbank. Ga hier R 
(blauw/geel) de smalle asfaltweg omhoog.  
Negeer bij stenen wegkruis veldweg rechts. Waar 
de weg naar L buigt, gaat u bij zitbank en groot 
groen hek, door het draaihekje. (geel/blauw). 
   
7. Volg het pad via draaihekjes RD door de 
weilanden. Aan het einde van het pad bij breed 
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 L. Vlak 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 RD/L. Meteen 
voorbij de ingang van de St Gerlachuskerk en bij 
de Gerlachusden gaat u L    
 

(Sinds 1881 haalt de Jonkheid van Banholt jaarlijks 
op de zaterdag voor Pinksteren de St. Gerlachus den 
naar het dorp. Voor meer info over deze traditie zie 
infobord bij den. Dit folkloristische gebeuren is een 
zeker een bezoekje waard). 
 

U komt weer 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 Bresserie gebrouwen bier Tebannes Goud 
moet u beslist eens proeven! 
 
 

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.   

 

 


