1265 MHEER – BANHOLT 9,8 km

Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling wandelt u eerst langs het prachtige Kasteel Mheer en dan
struint u geruime tijd langs akkers en weilanden. U komt aan de rand van Mheer en dan loopt u naar het
uitzichtpunt Eiland van Banholt waar u tot aan de Sint-Pietersberg kunt kijken. U passeert de
Banholtergrubbe en dan komt u in Banholt bij de Bresserie met leuk terras waar u kunt pauzeren. Proef
eens het eigen gebrouwen bier Tebannets Goud. U passeert de mooie Mariagrot en via een leuk voetpad
loopt u naar de buurtschap Terhorst. Via veldwegen loopt u omlaag terug naar Mheer. U kunt ook starten
in Banholt bij De Bresserie.

blz 2 van 4
GPS-afstand 9800 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 64 m.
Startpunt: Parkeerstrook langs de weg tegenover Taverne In de Smidse, Dorpsstraat 29, Mheer. Start bij
punt 1.

Startadres: De Bresserie, Dalestraat 5, Banholt. Start bij punt 5. Parkeer in de straat.

1265 MHEER – BANHOLT 9,8 km
1. Met uw rug naar de taverne gaat u R. Negeer
na 100 m doodlopende zijweg links (Steegstraat)
en loop RD de doorgaande weg, lokaal d’r
Hoesberg genoemd, omhoog.
(Bij het omhoog lopen van d’r Hoesberg passeert u
links een mooi wegkruis en 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).
Boven vlak voor de St Lambertuskerk (1876-1881)
gaat u tegenover café Quanten bij het bronzen
beeldje van de harmonie St. Cecilia (1821) Mheer
L over de kasseienweg naar het kasteel Mheer.

Na 800 m voorbij alleenstaand woonhuis met
Mariabeeldje in muurnis (no. 1) en bij veldkruis
volgt u de veldweg die hier rechts omlaag buigt.
2. 100 meter verder gaat u beneden aan de 4sprong bij zitbank R via draaihekje over het pad
door de bosstrook. (In het bos, waarin
dassenburchten liggen, passeert u de houten
speelhut van Thijmen en Teun (2019)). U komt uit
het bos en volg dan geruime tijd het pad, dat zes
haakse bochten maakt, langs een
grote
laagstamboomgaard
(De laagstamboomgaard wordt na de bloesemtijd
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt met
hagelnetten).

(Via de kapel in de H. Lambertuskerk (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).

Na 700 m gaat u boven aan de rand van Mheer L
de doorgaande weg omlaag en meteen daarna
gaat u R (zwart) over de smalle asfaltweg. Voorbij
fruitloodsen wordt de asfaltweg een veldweg.
Omhoog lopend wordt de veldweg een graspad.

Via de toegangspoort (zie infobordje geschiedenis
kasteel) steekt u RD de binnenplaats, met rechts
prachtig zicht op het kasteel, over en loop RD.
Aan de andere kant van het kasteel volgt u de
grindweg die naar rechts en dan naar links buigt.
Even verder loopt u door de mooie lindelaan.

(Hier aan dit graspad heeft u links prachtig uitzicht
(afhankelijk van beplanting akker). Vanaf links ziet u
o.a. de Sint Pietersberg, de kerk in Eckelrade en de
witte toren van de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten).

(Kijk voordat u door de lindelaan loopt nog even
achterom en u heeft mooi zicht op het kasteel en de
daar achter staande kerk).
Aan het eind van de oprijlaan gaat u R de
veldweg omlaag met links schitterend uitzicht
over het Maasdal. Beneden na draaihekje/breed
ijzeren hek gaat u R (zwart/rood) de smalle holle
asfaltweg omhoog. Na 250 m gaat u L
(Trichterweg/geel/rood) de veldweg omlaag.
(Even verder ziet u voor u de St. Pietersberg in
Maastricht en de grote carréhoeve Libeek waarvan
e
de oudste delen uit de 13 eeuw stammen).

Via draaihekje (stegelke) loopt u een weiland in
en loop RD met rechts afrastering. Vlak daarna,
waar de afrastering ophoudt, loopt u schuin links
door het weiland omlaag. Bij ijzeren hek verlaat u
via doorgang het weiland en volg RD het dalende
graspad met rechts een meidoornhaag. Aan de
doorgaande weg gaat u L (zwart) omlaag
3. Na 100 m, meteen voorbij zitbank en
“parkeerplaats” gaat u R de inrit naar
akker/weiland omhoog. Ga nu meteen voor de
akker R het graspad omhoog. Blijf nu de
grasstrook RD volgen met rechts van u de
bosstrook/graft. (U loopt dus parallel aan de rechts
beneden gelegen asfaltweg). Na 250 m buigt het

pad links omhoog met rechts de bosrand. Boven
aan de veldweg/graspad gaat u R omhoog. Na
100 m gaat u L door het klaphek en loop omhoog
met links van u afrastering. Boven komt u bij
picknickbank, infobord en het uitzichtpunt
“Eiland van Banholt”, een fijne pauzeplek met
prachtig uitzicht.

blz 3 van 4
de mooie voorgevel van huisnr. 10. Aan de 3sprong
bij
voormalig
vakwerkboerderijtje,
wegwijzer en wegkruis gaat u R richting
Terlinden. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat
u R (blauw) omlaag. Aan de T-splitsing voor de
rijksmonumentale boerderij no. 8 gaat u R over
de smalle asfaltweg.

(Vanaf links ziet u bij helder weer o.a. de krijtrotsen
bij de sluis van Ternaaien aan het Albertkanaal, de
Sint Pietersberg, de kerk in Eckelrade en helemaal
rechts ziet u de twee mijnsteenbergen in
Waterschei/Genk.
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).

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

4. Met uw rug naar de zijkant picknickbank gaat u
L over het (grind)paadje en u passeert meteen het
Geologisch monument Banholter Grubbe (zie
infobord). Volg RD het dalende paadje en bij het
volgende infobord “vuursteenwinplaats op de
Banneterheide” gaat u door het klaphek en ga
dan L over de veldweg. Negeer veldweg links
omhoog. Aan de doorgaande weg bij boomkruis
gaat u R (blauw) omlaag. Na 25 m gaat u bij
zitbank L (blauw) het pad omlaag, dat vlak daarna
een stijgend pad en later een stijgende veldweg
wordt. (Boven heeft u weer schitterend uitzicht over
het Maasdal en de Belgische grenstreek). Boven bij
zitbank aan de doorgaande weg in Banholt gaat u
L (blauw/Mheerderweg). Negeer zijwegen. Na 500
m bij rechts staand groot wit Mariabeeld (1948)
en voor de Gerlachuskerk, waar de Gerlachusden
staat, gaat u L.

(Hier staat rechts bij ijzeren draaihekje een nieuw
bakhuis, waar men in het verleden (en nu nog soms)
broden en vlaaien bakten).

(Sinds 1881 haalt de Jonkheid van Banholt jaarlijks
op de zaterdag voor Pinksteren de St. Gerlachusden
naar het dorp. Voor meer info over deze traditie zie
infobord bij zijdeur van de kerk. Dit folkloristische
gebeuren is zeker een bezoekje waard).
U komt u bij De Bresserie, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras bij de
vriendelijke uitbaters nog iets kunt eten of
drinken. De tosti met ham en kaas smaakt
voortreffelijk en het speciaal voor de Bresserie
gebrouwen bier Tebannes Goud moet u beslist
eens proeven!
5. Met uw rug naar De Bresserie gaat u L.
(Meteen voorbij de brasserie ziet u links een mooi
teruggelegen vakwerkhuisje). Meteen daarna aan de
3-sprong bij de mooie Lourdesgrot (1911), die
tussen twee grote beuken staat, gaat u R.
(Via het infobordje voor de kapel kunt u lezen dat de
extreme hete en droge zomer de reden van de bouw
van de Mariakapel was.. U kunt natuurlijk ook nog
een kaarsje opsteken).
Aan de T-splitsing bij trafohuisje en groot
Christus Koning beeld (1954) gaat u L met rechts

Voor het grote ijzeren hek gaat u L (geel) en volg
het
(kerk)pad
omlaag
met
links
een
meidoornhaag.

Boven in de buurtschap Terhorst gaat u nabij
waterput en Mariakapel (1949) R (geel/blauw) over
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wegkruis,
zitbank en in tuin staande telefooncel gaat u L
omhoog. Bij mooi vakwerkhuis wordt de
asfaltweg een stijgende veldweg. Aan de 3sprong gaat u R (groen/geel). Negeer zijpad
rechts en volg de veldweg RD met rechts in de
verte de kerk in Banholt en links mooi uitzicht
(afhankelijk van beplanting) over het Plateau van
Margraten. Aan het einde van de veldweg gaat u L
en ga dan meteen R het graspad, gelegen tussen
afrasteringen, omlaag. Ga beneden door het
draaihekje (stegelke) en ga R over het pad met
rechts van u afrastering. Een eindje verder buigt
het pad naar links en volg dan het graspad met
links afrastering. (Even verder ziet u voor u de spits
van de kerktoren in Mheer).
6. Aan het eind gaat u door het klaphek en ga dan
L de smalle holle asfaltweg omhoog. Na 500 m
gaat u boven (rondom mooi uitzicht) aan de 4sprong R over de veldweg, die omzoomd is met
bomen. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R
(geel/blauw/rood) de veldweg (even) omhoog.
Aan de 3-sprong bij zitbank en boerderij “Hoeve
Hackenroth” (1980) loopt u RD (rood/blauw/geel)
over de asfaltweg en u loopt Mheer binnen.
(Omlaag
lopend
passeert
u
links
mooie
vakwerkhuisjes).
Aan
de
3-sprong
bij
Mariakapelletje aan boom en rechts (nr. 3) de
e
prachtige voormalige vakwerkhoeve uit begin 19
eeuw (dus begin 1800), gaat u RD verder omlaag.
Beneden aan de doorgaande weg komt u bij
Taverne In de Smidse, het startpunt van de route.
(Voor de ingang van de taverne ligt een glazen plaat,
waaronder een blootgelegde waterput te zien is).
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