265. REIJMERSTOK 13,8 km – 6,4 km
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Deze wandeling gaat door velden langs de dorpjes Banholt, Mheer, Terhorst en Terlinden. De route kent
enkele hellingen. U passeert enkele prachtige vakwerkhuisjes en de voormalige galgen van Margraten en
Mheer. De wandeling is in te korten tot 6 km. In Banholt kunt u pauzeren bij De Bresserie en in Mheer bij
eetcafé Quanten en Taverne in de Smidse. Bijna aan het eind kunt u Terlinden naar IJsboerderij De Zeute
Aardbei lopen. U komt weer bij café A Gen Ing.

Startadres: Beer en Eathoes A Gen Ing, Provincialeweg 1 Reijmerstok.
(Tegenover het café is een ruime parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats gaat u L omlaag).
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265. REIJMERSTOK 13,8 km – 6,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R
en
ga
dan
meteen
R
(Reijmerstokkerdorpsstraat) omlaag met links
van u de grote parkeerplaats. Aan de 3-sprong bij
grote carréhoeve Puthof (17e/18e eeuw) en oude
waterpomp gaat u RD.
(Hier op de hoek van de Haagstraat (nr. 143) is in de
voormalige carréhoeve het twee Michelin restaurant
Brut 172 van de gerenommeerde/flamboyante topkok
Hans van Wolde (voorheen sterren restaurant Beluga
Maastricht) gehuisvest).
Negeer bij Mariakapelletje zijweg links (Putveld).
(Bij
huisnr.
108
passeert
u
de
mooie
rijksmonumentale voormalige vakwerkhoeve uit de
18e eeuw (dus uit 1700)).
Aan de 3-sprong gaat u L (Brede Hoolstraat)
omhoog. Let op! Aan het eind van de rechts
gelegen parkeerplaats gaat u tegenover huisnr.
20 gaat u schuin R (blauw/geel) over het pad.
Steek boven de voorrangsweg over en ga bij
wegkruis L over het fietspad omlaag. Na 200 m
gaat u scherp R over de veldweg. Vlak daarna aan
de 3-sprong gaat u L de veldweg omhoog. Volg
nu de veldweg, die later een licht dalende
veldweg wordt, 1 km RD.
(Boven op het Plateau van Margraten ziet u schuin
links voor u de Sint Pietersberg in Maastricht met
rechts ernaast de hoge schoorsteen van de ENCI.
Voor u ziet u de witte vierkante toren van de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten, waar 8301
soldaten begraven liggen, voornamelijk Amerikanen,
die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Schuin rechts ziet u het dorp Margraten).
Aan de T-splitsing gaat u L (geel) de asfaltweg
omlaag.
(Een eindje verder passeert u rechts bij zitbank de
galg (“a gen galling”) van de Heerlijkheid Margraten,
een voormalige gerechtsplaats. Zie infobord).
2. Beneden aan de 4-sprong bij betonnen
herinneringskruis gaat u RD (zwart) de veldweg,
omhoog, die een holle dalende veldweg wordt.
(Dit kruis is een herinnering aan twee zogenaamde
bokkenrijders, die hier vlakbij op 6 sept. 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 bijna 400 m gaat u beneden aan 3-sprong bij
veldkruis type vliegermodel L (blauw) de smalle
holle asfalt- veldweg omhoog
(Na 100 m passeert u links de galg van de
heerlijkheid Mheer met daarboven ronddraaiende
kraaien. Via het grindpaadje komt u bij e galg waar
ook een infobord en zitbank staat).
Negeer na ruim 400 m boven veldweg scherp
links. Aan de 3-sprong gaat u L (blauw/geel) de
veldweg omhoog. Steek de doorgaande weg over
en loop RD (blauw/geel) over de veldweg. Bij
zitbank en veldkruis gaat u R (groen).
(Degene, die de 6 km loopt, gaat hier RD. Negeer
veldweg rechts. Ga dan verder bij punt 7).
3. Volg deze veldweg geruime tijd RD. Na 750 m
gaat u aan de doorgaande weg bij de
begraafplaats en parkeerplaats in Banholt L
(Bredeweg/groen). Negeer zijweg rechts. Aan de
3-sprong bij ANWB-wegwijzer en wegkruis gaat u
scherp L.
(Als u hier RD loopt, dan komt u na bijna 200 m
meteen voorbij de kerk bij De Bresserie, een leuke
pauzeplek met terras).
Meteen daarna gaat u R (blauw) omlaag langs
huisnr. 3. Aan de T-splitsing voor huisnr. 8 gaat
u R. Voor groot ijzeren hek gaat u R (geel/blauw).
Volg het pad via draaihekjes (stegelkes) door de
weilanden. Aan de asfaltweg gaat u L
(geel/blauw/groen) omlaag.
4. Aan de 3-sprong bij wegkruis loopt u RD verder
omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank, wegkruis en
draaihekje gaat u R (geel) over de brede veldweg
langs de hoge populieren. Negeer een eind verder
bospaden rechts. Ga dan schuin R (blauw/rood/g
eel) het brede bospad omhoog. Boven aan de
asfaltweg in Mheer gaat u L. Aan de T-splitsing bij
H. Hartbeeld (1956) en voor de St. Lambertuskerk
gaat u L omlaag.
(U kunt hier een bezoekje brengen aan de kapel in
de H. Lambertuskerk (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)).
Hier kunt u ook de binnenplaats van het kasteel
Mheer bezichtigen. Loop dan t.o. ingang café
Quanten en bij het bronzen beeldje van harmonie St.
Cecilia Mheer (1821) R over de kasseienweg en u
komt op de binnenplaats van het kasteel.

blz 3 van 3
Voor meer info kasteel: zie infobord bij ingang
binnenplaats. Eetcafé Quanten is een mooie
pauzeplek).
5. Loop de doorgaande weg omlaag.
(Waar de weg naar rechts buigt, passeert u links de
voormalige pastorie (nr. 9) met het grote muurkruis.
Het hoofdgebouw, dat grotendeels met breuksteen is
gebouwd. stamt uit 1670. Meteen daarna waar de
weg, lokaal d’r Hoesberg genoemd, naar links buigt
passeert u rechts nabij wegkruis twee mooie
zitbanken).
Negeer beneden zijweg rechts. Aan de 3-sprong
voor Taverne In de Smidse gaat u L (Papenweg)
omhoog.
(Taverne In de Smidse is ook weer een mooie
pauzeplek. Voor de ingang van het café ligt een
glazen plaat, waaronder een blootgelegde waterput
te zien is).
Aan de 3-sprong bij Mariakapelletje aan boom
gaat u RD omhoog over de doodlopende weg.
(Hier staat links (huisnr.3) een prachtige
vakwerkhoeve uit begin 19e eeuw (dus begin 1800).
De route volgend passeert u bijna boven rechts 2
mooie vakwerkhuizen (nr. 16 en 18)).
Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD
(geel/rood/blauw) over de licht stijgende veldweg.
Aan de 4-sprong gaat u L. Steek de asfaltweg
over en loop bij wijngaard Gen Akkeret RD
(bruin/geel) over de veldweg, die u 1 km RD volgt.
(Links ziet u het dorp Banholt). Aan de smalle
asfaltweg gaat u L (geel/bruin).

(Het Corneliuskapelletje werd in augustus 1959 door
de pastoor van Noorbeek ingezegend ter
nagedachtenis aan de genezing van mevrouw
Slenter-Schepers. Als dank voor de genezing
bouwde de familie de kapel).
Na 500 m gaat aan de 3-sprong R/RD. Aan de Tsplitsing bij wegkruis in de buurtschap Terhorst
gaat u R.
(U passeert een waterput, picknickbank en een
Mariakapel. Deze kapel is in 1949 gebouwd uit
dankbaarheid dat Terhorst goed door de Tweede
Wereldoorlog was gekomen).
Aan de 3-sprong bij huisnr. 1A gaat u R (blauw)
de asfaltweg omhoog, die meteen een smal pad
wordt. Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat u R.
Meteen daarna gaat u L (blauw) over de veldweg.
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing R (geel/groen).
7. Na bijna 500 m gaat u aan de asfaltweg L. Aan
de ongelijke 4-sprong bij wegkruis en
muurkruisje in de buurtschap Terlinden gaat u L
(geel). Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u
L.
(Als u hier R gaat, dan komt u na 200 m bij
IJsboerderij de Zeute Aardbei).
Vlak daarna gaat u R over veldweg met rechts het
fietspad. Na ruim 500 m gaat u aan de 4-sprong
bij veldkruis L (rood/blauw/geel) over het
graspad. Via twee klaphekjes komt u weer aan de
voorrangsweg en bij Beer en Eathoes A Gen Ing,
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten en drinken.

6. Vlak voor wegkruis, zitbank en de St.
Corneliuskapel gaat u scherp L (groen/geel) de
veldweg omlaag, die u geruime tijd RD volgt.
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