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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling met enkele lichte heuvels wandelt u via een 
mooie veldweg naar de buurtschap Libeek. Dan loopt u de Voerstreek binnen en volgt u een leuk paadje 
langs de bosrand van het Hoogbos. Via leuk straatje met vakwerkhuizen loopt u Mheer binnen en dan 
wandelt u naar het prachtige Kasteel Mheer. Hier kunt u pauzeren bij café Quanten. U loopt Mheer uit en 
volgt geruime tijd een paadje langs laagstamboomgaarden en een prachtig paadje door een grubbe. Via 
een holle weg komt u in Herkenrade en dan loopt u naar Sint Geertruid, waar u bij het lunchcafé Breakaway 
kunt nagenieten. U kunt ook starten in Mheer en dan pauzeren in Sint Geertruid. Kijk goed naar de 
openingstijden op de websites.  
 

 
 
Startpunt: Lunchcafé Breakaway,  Dorpstraat 33, St. Geertruid.  Tel: 043-4084081.  Geopend: Woensdag t/m 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.     Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Julianaweg nr. 7. Vanaf de 
parkeerplaats gaat u R en ga dan verder bij **** in punt 1. 
 

 
 

Startadres: Eetcafé Quanten,  Dorpstraat 3,  Mheer. http://www.cafequanten.nl  (Tegenover de kerk is een 
parkeerplaats (Burg. Beckersweg 5).  Start de wandeling dan bij punt 4. 
 

 
 

1215. SINT GEERTRUID - MHEER 9,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u L. Negeer 
meteen twee zijwegen rechts en loop  bij ANWB-
wegwijzer RD (Julianaweg) langs de doorgaande 
weg richting Mheer met rechts de grote 
parkeerplaats ***”Negeer bij  zitbank en 
Mariakapelletje aan boom veldweg rechts omlaag  
Na bijna 100 m gaat u aan de kruising bij 
wegkruis  R (rood/zwart/Libekerstraat) met links 
het sportcomplex. Voorbij het sportcomplex 
wordt de asfaltweg een dalende weg. Let op! In 
de afdaling gaat u bij bordje “Zuid Limburg 
Savelsbos” van Staatsbosbeheer en bij 
zwerfsteen schuin L over het bospad door het 
Kraaiebosje. Aan de 3-sprong gaat u R. (Loop 
meteen rechts om een omgevallen boom heen).  
Bijna aan het eind van het bos gaat u aan de 
volgende 3-sprong R steil omlaag met links aan 
de bosrand een weiland. Beneden gaat L over de 
asfaltweg, die u net verlaten heeft. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD. Meteen daarna gaat u 
R (geel-rood/zwart) over de veldweg, die u  bijna 1 
km volgt door het mooie glooiende landschap. 
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 (groen/19).  
 

(U loopt hier precies op de grens van Nederland en 
België. Even verder passeert u grenspaal no. 27).  
 

2. Aan de kruising bij zitbank, boomkruis, grote 
lindeboom en wandelknooppunt (wkp) 19 gaat u 
R (rood/20) en u loopt België binnen. Volg 
geruime tijd RD de veldweg/graspad, die een eind 
verder een dalend pad langs de bosrand wordt. 
Na 1 km gaat u beneden in het bos aan de grote 
3-sprong bij wkp 20 RD (21). Aan de Y-splitsing 
bij wkp 21 gaat u L (rood/38). Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd RD (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.  
 

3. Bijna 500 m verder gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank en waterpoel bij bordje “Landgoed 
Mheer” L (blauw) via trapje het paadje omhoog  
en volg het smalle pad RD. Aan de 3-sprong bij 
wegkruis loopt u RD (blauw) over de asfaltweg en 
u loopt Mheer binnen. 
 

(U passeert de mooie monumentale voormalige 
vakwerkboerderijtjes t.w. de huisnrs. 23 – 21 – 19 
allen daterend uit de 19e eeuw (dus uit 1800). Bij  
huisnr. 15 ziet u een kruis in muurnis).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L (blauw/geel) 
omhoog.  
 

https://break-away.cc/
http://www.cafequanten.nl/


(Even verder in de beklimming van de berg, lokaal 
bekend als d’r Hoesberg, staan links nabij mooi 
wegkruis twee mooie zitbanken.  
 

Rechts passeert u de voormalige pastorie (nr. 9) met 
het grote muurkruis. Het hoofdgebouw, dat 
grotendeels met breuksteen is gebouwd, stamt uit 
1670).  
 

Bijna boven bij eetcafé Quanten, de sponsor van 
deze wandeling, kunt u binnen of op het leuke 
terras iets drinken of eten.  
 

(Hier tegenover het café kunt u bij het bronzen 
beeldje van de harmonie St. Cecilia (1821) Mheer via 
de oprit naar de binnenplaats van het kasteel Mheer 
lopen.  Op de binnenplaats kunt u ook nog doorlopen 
tot aan de achterkant van het kasteel. Voor meer info 
kasteel: zie infobord bij ingang binnenplaats. 
 

Hier kunt u ook een bezoekje brengen aan de kapel 
in de St. Lambertuskerk (1881). Vanuit de kapel 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 de kerk staat de Mei-Den. Elk jaar haalt 
de jonkheid (alle ongetrouwde mannen en jongens 
van Mheer) gezamenlijk één den uit het Bovenste 
Bos in Epen. Op de eerste zaterdag van mei wordt 
deze met zo’n 20 versierde paarden naar Mheer 
gebracht. Bij aankomst ’s avonds in Mheer  wordt de 
den overgedragen aan de getrouwde mannen, die 
hem met mankracht m.b.v. lange palen (sjtiepen) 
rechtzetten. Rond 24 uur staat de den recht. Zeker 
eens komen kijken). 
 

4. Met uw rug naar de ingang van eetcafé 
Quanten gaat u R. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij groot H. Hartbeeld (1956) en wegwijzer 
gaat u RD de doorgaande weg omlaag richting 
Sint Geertruid met links de muur van de 
kasteeltuin. Negeer aan het einde van de 
kasteelmuur bij stenen  beeldje genaamd “jonge 
boerin” zijweg rechts.  
 

(Hier staan links twee  monumentale 
carréboerderijen. Huisnr 1 stamt uit de 1e helft van de 
18e eeuw en huisnr. 3 uit 1865).  
 

Aan de ruime 3-sprong zitbank en  waterput 
(zwingel-/draaiput) gaat u RD verder omlaag. 
Negeer meteen daarna bij enkele mooie 
vakwerkhuizen en bij muurkruis de doodlopende 
zijweg rechts omhoog. Negeer 100 m verder 
volgende zijweg rechts en loop verder RD.  
 

(U passeert meteen rechts  de monumentale 
boerderij nr. 10 (18e eeuw/sluitsteen poort 1726) en 
nr. 12 (17e/18e eeuw) met boven in gevel in muurnis 
een H. Hartbeeld).   
 

20 m voorbij huisnr. 57 (einde bebouwde kom) 
gaat u L via draaihekje het pad omlaag.  Volg 
geruime tijd het mooie pad, dat zes haakse 
bochten maakt en dan een dalend smal bospad 
wordt.  
 

(Bij de vierde haakse bocht passeert u een grote 
laagstamboomgaard,  die na de bloesemtijd (mei) tot 
de oogst (sept/okt) afgedekt is met hagelnetten. In 
het bos  passeert u de houten hut van Thijmen en 
Teun (2019)).   
 

Steek na bijna 1 km via draaihekje bij zitbank de 
veldweg over en loop RD (rood/geel-rood) het 
holle bospad omlaag.  Aan de ongelijke 4-sprong, 
met links 2 paden, gaat u RD (groen/zwart/rood) 
over de veldweg.   
 

5. Voorbij de ingang van camping de Heerkuil, 
waar je “eenvoudig en actief” kunt kamperen gaat 
u aan de 3-sprong bij verbodsbord R 
(zwart/groen) de  smalle holle asfaltweg omhoog. 
Na 500 m gaat u boven aan de doorgaande weg  
in de buurtschap Herkenrade bij de grote 
carréboerderij hoeve Koeberg L over het optische 
fietspad omhoog.  
 

(De rechtervleugel van de hoeve stamt uit 1750. Op 
de sluitsteen boven de poort staat het jaartal 1859). 
 

U kunt hier ook het alternatief (300 m langer) lopen. 
U hoeft dan niet langs de doorgaande weg omhoog 
te lopen. Lees dan verder bij de laatste alinea   
 

Na bijna 300 m gaat u aan de dorpsrand R 
(wit/Korenhof). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Tiendstraat).  Aan de T-splitsing gaat u R langs 
huisnr. 16. Aan de kruising bij groot muurkruis 
gaat u L (Dorpstraat) de klinkerweg omlaag. ****  
 

(U passeert links kwaliteitsslagerij Jan Pinckaers, een 
begrip in de regio. Even verder passeert u rechts 
(huisnr. 16) het voormalig gemeentehuis (1957-1982 
van de voormalige gemeente Sint Geertruid).  
 

Aan de doorgaande weg komt u bij het lunchcafé 
Breakaway, sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras iets kunt eten of drinken. 
De vriendelijke uitbaatster verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt.   
 
Alternatief doorgaande weg 
Steek de doorgaande weg over en loop bij 
waterput en wegkruis RD (groen/zwart) over het 
klinkerpad/asfaltweg door de buurtschap 
Herkenrade omhoog. Na 250 m gaat u aan de 4-
sprong bij wegkruis L (Roskuil) de smalle 
asfaltweg omhoog. Aan de 4-sprong bij wegkruis 
en zitbank gaat u bij verbodsbord RD/L 
(geel/rood/groen/blauw/wit) over de smalle 
asfaltweg gelegen tussen meidoornhagen. Aan 
de kruising bij de basisschool St.-Gertrudis loopt 
u RD (Schoolstraat).  
 

(Een eind verder passeert u tegenover huisnr. 6 en 
bij zebrapad rechts het voormalig gemeentehuis 
(1882-1957). 
 

Aan de volgende kruising bij groot muurkruis RD 
(Dorpstraat) de klinkerweg omlaag. Ga nu verder  
bij **** in punt 5. 

 

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.   


