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Na een steile klim in het begin volgt een gemakkelijke wandeling de grens over door het Hoogbos en langs 
leuke vakwerkhuisjes. Ook bezoekt u het kasteel Mheer. 
 

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

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,65 km  1.30 uur  61 m  67 m 

 
 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://mheerindesmidse.nl/
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163. MHEER 6,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de taverne gaat 
u R. Negeer zijwegen en loop RD de doorgaande 
weg omhoog.   
 

(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).  
 

Boven aan de 3-sprong bij de St. Lambertus kerk 
gaat u RD (rood/blauw).  
 

(U kunt hier een kijkje nemen op de binnenplaats van 
het kasteel (bij oprit t.o. de ingang van  café Quanten. 
Hier staat ook het bronzen beeldje van de harmonie 
Mheer. Voor meer info kasteel: zie infobord bij ingang 
binnenplaats. Ook kunt u een bezoekje brengen aan 
de kapel in de H. Lambertus kerk (1881). Vanuit de 
kapel kunt u het mooie interieur van de kerk 
bezichtigen. Op het kerkhof staat de 
rijksmonumentale grafkapel (1864) van de familie de 
Loë (eigenaar kasteel Mheer).  
 

U kunt hier de route ook verder volgen over het 
onlangs (maart 2018) opengesteld Landgoed Mheer. 
Loop dan hier tegenover café Quanten over de oprit 
van het kasteel. Steek de binnenplaats, met rechts 
prachtig zicht op het kasteel, RD over en loop RD. 
Volg nu aan de andere kant van het kasteel de 
oprijlaan/lindelaan van de achterkant van het kasteel. 
(Kijk ook 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. (Voor 
u in de verte ziet u boven de kerk in Eckelrade). 
Beneden na draaihekje/breed ijzeren hek  gaat u R 
de smalle asfaltweg omhoog. Na 250 m gaat u L 
(Trichterweg) over de veldweg. Ga nu verder bij **** 
in dit punt). 
 

Loop verder RD langs de lange muur van de 
kasteeltuin. Negeer bij stenen  beeldje genaamd 
“jonge boerin” zijweg rechts. Aan de 3-sprong bij 
zitbank, muurkruis en waterput gaat u L 
(Rondelenstraat). U passeert enkele mooie 
vakwerkhuizen. Na 250 m gaat u R (Trichterweg) 
over de veldweg.   
 

**** (Even verder ziet u voor u  naast de hoge 
schoorsteen van de ENCI, de St. Pietersberg in 
Maastricht).   
 

Let op! Waar de veldweg bij alleenstaande 
woonhuis met Mariabeeldje in muurnis (no. 1) en 
veldkruis naar rechts buigt, loopt u RD over het 
brede graspad. 
 

2. Beneden aan de veldweg gaat u L (rood). Let 
op! Na 5 m gaat u L (groen) de holle weg omhoog, 

die een  mooi hol stijgend pad wordt. Aan de 
asfaltweg gaat u R.  
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u voor u het 
gasexportstation Libeek, waar vanaf 1966 aardgas 
vanuit Slochteren naar België wordt uitgevoerd. 
Rechts ziet u de grote carréboerderij Hoeve Libeek 
waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw stammen). 
 

Waar na 200 m de doorgaande weg boven naar 
rechts buigt, gaat u bij enkele dikke keien L 
(rood) de veldweg omhoog, die na 200 m bij 
doodlopende veldweg, grote oude schuur en inrit 
naar het importgasstation ‘s Gravenvoeren naar 
rechts (rood/groen) buigt.  
 

(Als u hier R de asfaltweg omlaag loopt, dan komt u 
op de binnenplaats (d’r plei) van Hoeve Libeek,  waar 
u het grote herenhuis en de grote voormalige 
mestopslagplaats, met rondom de stallen, ziet. Even 
gaan kijken is zeker de moeite waard). 
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 19, zitbank, 
boomkruis en grote lindeboom gaat u L (rood/20).  
 

3. Volg geruime tijd de veldweg, die een eindje 
verder een dalend pad langs de bosrand wordt.  
Na 1 km gaat u beneden aan de 3-sprong in het 
bos bij  wkp 20 RD (21/rood).  50 m verder gaat u 
aan de 3-sprong bij wkp 21 L (38/rood). 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). Na 1 km loopt u bij bord 
“Stiltegebied“ en waterpoel Nederland binnen en 
wordt het smal pad een breed pad/veldweg. 
 

4. Bijna 400 m verder gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank, waterpoel en waar de veldweg een 
verharde veldweg wordt L (blauw) het trapje op 
en volg het smalle pad (even) omhoog. Aan de 3-
sprong bij veldkruis gaat u RD (blauw) over de 
asfaltweg.  **** U loopt Mheer binnen en passeert 
enkele fraaie vakwerkwoningen.  
 

(U passeert de vakwerkwoningen nr. 23 (1835) en  
nr. 21 (19e eeuw). Kijk eens naar de voorgevel van 
huisnr. 19 (19e eeuw) met boven in de gevel een 
muurnis met een heilige beeldje. Het knusse “opritje” 
van dit huis is zeker een foto waard).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u R (37) en u passeert 
het kleine kunstwerk en zitbank met rondom 
stromend water met op de zitbank de tekst “e 
sjtukske sjenk mit mosterd op dat hub v’r zoe 
gaer” U komt bij de taverne In de Smidse, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt drinken en eten.   
 

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


