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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,35 km  1.50 uur  66 m 80 m 

 
Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling, wandelt u eerst door het bos omlaag en 
beneden in Mheer loopt u door de Steegstraat, met enkele fraaie vakwerkhuizen. U volgt geruime tijd een 
mooi pad onderlangs het Hoogbos en steekt de Belgische grens over.  In Libeek passeert u de 
Kampeerboerderij Hof van Libeek (geen horeca) en dan daalt u een veldweg af, met fraai uitzicht. Via mooi 
hol pad loopt u door een bosstrook omhoog en via de mooie kasteellaan komt u bij kasteel Mheer, een 
schitterend kasteel. Vlak daarna passeert u café Quanten, met mooi terras. Als u start bij Hof van Libeek 
(geen parkeermogelijkheid), start dan bij punt 3.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres:  Openbare parkeerplaats bij de kerk, Burgemeester Beckersweg 5, Mheer.  
 

Startadres:  Kampeerboerderij Hof van Libeek, Libeek 1, Sint Geertruid. (geen parkeergelegenheid). 
Start dan bij punt 3. 
 

 
 

1581. MHEER – Libeek 8,3 km 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 5, einde parkeerplaats 
gaat u L.  Aan de doorgaande weg gaat u R en 
meteen daarna  gaat u bij houten hek scherp L 
het (bos)pad omlaag, met links een weiland. 
Beneden aan de 3-sprong  gaat u R het pad 
omlaag, dat een smaller pad wordt, met rechts de 
bosrand en links weilanden. Aan het einde van 
het pad, gaat u door de nauwe doorgang en ga 
dan meteen L omhoog, richting volgende nauwe 
doorgang. Volg dan het pad langs de haag en 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 u rechts boven mooi zicht op de 
grote voormalige pastorie (1670) en de St. 
Lambertuskerk (1876 - 1881).   
 

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). 
 

Na 50 m gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 38 L 
(Steegstraat/21).  
 

(U  passeert achtereenvolgens, 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.  
 

Na 250 m passeert u links grenspaal no. 27 met het 
jaartal 1843.  
 

Op 19 april 1839 werd het Verdrag van Londen 
bezegeld, waarbij het huidige België werd 
uitgeroepen.   
 

https://www.hofvanlibeek.nl/
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Bij de Belgische opstand van 1830, koos het 
ongedeelde Limburg, met uitzondering van 
Maastricht, waar een Nederlandse troepenmacht was 
gelegerd, de zijde van België. Na het verdrag van 
Londen kwam het huidige Limburg bij Nederland.  
 

Aan de hele Belgisch-Nederlandse grens (458 km) 
werden ingevolge het traktaat van Maastricht van 8 
aug. 1843, grenspalen geplaatst.  De afpaling van de 
grens begint met grenspaal nummer 1 op het 
Drielandenpunt in Vaals en eindigt met grenspaal 
nummer 369 in het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen.   
 

Elke paal is voorzien van de Belgische Leeuw aan de 
Belgische zijde en de Nederlandse Leeuw met 
zwaard en pijlen aan de andere kant).   
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong R.  
 

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

U komt aan de 4-sprong, bij wegkruis, bij 
kampeerboerderij Hof van Libeek  (huisnr. 1).   
 

3. Met uw rug naar de voordeur van huisnr. 1 gaat 
u R en meteen daarna aan de 4-sprong bij 
wegkruis gaat u R, de asfalt- betonweg 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. Waar de asfaltweg bij 
verbodsbord links omhoog buigt, gaat u RD 
(geel-rood) over de veldweg en u passeert 
meteen links de ingang van camping de Heerkuil, 
waar je “eenvoudig in de natuur” kunt kamperen.  
Na bijna 200 m gaat u, bij bordje “Opengestelde 
private weg”, R het smalle holle pad door de 
bosstrook omhoog. Na 500 m boven bij akker 
gaat u RD over het (gras)pad.   
 

4.   Aan de smalle asfaltweg bij gasexportstation 
Libeek gaat u L omhoog.    
 

(Vanaf 1966 wordt hier aardgas vanuit Slochteren 
naar België uitgevoerd. Later is hier nog aardgas 
vanuit Noorwegen bijgekomen.   
 

Achter u ziet u de grote carréboerderij Hoeve Libeek 
waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw stammen). 
 

Omhoog lopend, gaat u na 300 m, R de grindweg 
omhoog. Meteen daarna gaat u, bij breed ijzeren 
hek, door het  draaihekje en volg de veldweg, die 
vlak daarna links omhoog buigt.  
 

(Omhoog lopend heeft u na 200 m rechts prachtig 
uitzicht over het Maasdal o.a. op de St. Pietersberg in 
Maastricht).  
 

Na 400 m gaat u boven, aan de 3-sprong voor 
afsluitboom, L door de lindelaan/oprijlaan.   
 

(Aan het einde van de lindelaan heeft u mooi zicht op 
het prachtige kasteel Mheer).  
 

De weg buigt naar rechts en voorbij grote schuur 
naar links. Via kasseienweg loopt u de 
binnenplaats van het kasteel op, die u RD 
oversteekt met links prachtig zicht op het kasteel. 
Via poort verlaat u de binnenplaats en loop RD 
over de kasseienweg.    
 

(Hier hangt links een infobord waar u meer te weten 
komt over het kasteel). 
 

Aan het einde van de kasseienweg, bij het 
bronzen beeldje van harmonie St. Cecilia (1821) 
Mheer en voor eetcafé Quanten met het leuke 
terras,  gaat u L omhoog en passeert meteen de 
ingang van de St. Lambertuskerk (1876-1881).    
 

(Voordat u verder wandelt kunt u even een bezoekje 
brengen aan de inpandige kapel in de H. 
Lambertuskerk (1881), waar u het mooie interieur 
van de kerk kunt bezichtigen.  De kerk is ontworpen 
door de bekende Limburgse architect Pierre Cuypers, 
die ook o.a. het Centraal Station en het Rijksmuseum 
in Amsterdam heeft ontworpen.   
 

Op het kerkhof (rechts naast de ingang van de kerk) 
staat de rijksmonumentale grafkapel (1864) van de 
familie de Loë, eigenaar van kasteel Mheer. 
 

Tegenover de kerk staat, op het terras van café 
Quanten, de Mei-Den. Elk jaar haalt de jonkheid (alle 
ongetrouwde mannen en jongens van Mheer) 
gezamenlijk één den uit een bos. Op de eerste 
zaterdag van mei wordt deze met circa 20 versierde 
trekpaarden, 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.  Deze oude traditie valt onder  
het immaterieel cultureel erfgoed.  Zeker eens komen 
kijken). 
 

Via de menukaart, van eetcafé Quanten, komt u 
meer te weten over de geschiedenis van de kerk en 
het Mei-Den planten).  
 

Meteen daarna gaat u, boven bij ANWB-wegwijzer 
en groot H. Hartbeeld (1956), R richting Banholt. 
Meteen daarna gaat u L over de asfaltweg en u 
komt meteen rechts bij de parkeerplaats. 

 
 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 
 

 

 
 

 


