Routebeschrijving Damespad Limburg
Lengte ± 18 km (in te korten ± 9,5 km, zie bij C / of ± 15 km, zie bij H)
Start: Café Quanten, Dorpsstraat 3, 6261 NH MHEER
In het verlengde van Dorpsstraat lopen we via de Duivenstraat langs een statige rij
kastanjebomen. Je komt op het oude dorpsplein met zijn prachtige vakwerkhuizen
en de dorpspomp. De wandeling gaat hier naar links, de Rondelenstraat in, een
straatje vol met vakwerkhuizen.
A. Na 300m de eerste veldweg rechts (Trichterweg).Na 700m passeer je een
boerderij (nr.1).
B. Direct hierna niet met de bocht mee naar rechts maar rechtdoor lopen over het
graspad tussen de akkers door. Volg het pad langs de doornheg naar beneden.
Onderaan gekomen ga je naar links en daarna houd je rechts aan. Bij een verharde
weg links aanhouden. (Heerkuil)
C. Op de verharde T-splitsing links en na 10m rechts.

Route 9,5 km
Voor de route van ± 9,5 km ga je hier op de verharde T-splitsing naar rechts (Libeek).
Bij kruispunt ga je links (Julianaweg). T.h.v. de kerk ga je rechtsaf de Dorpstraat in.
Lees de routebeschrijving vanaf punt N *)
D. Na 800m op een viersprong met boerderij bij de verharde weg ga je rechts.
E. Bij de splitsing met ANWB wegwijzer even naar links, dan de eerste veldweg
rechts en daarna direct rechts aanhouden.
F. Neem het eerste pad rechts het bos in. Je komt beneden op een verharde weg
en ga links langs de camping ‘de Bosrand’. Je loopt onderlangs het magnifieke
hellingbos, het Savelsbos.
G. Neem na 300m het eerste schuine bospad rechts omhoog, langs het kruis van
Hubert Wetzels.
H. Ga bijna boven bij de kruising scherp naar links nog iets verder omhoog.
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Route 15 km
Voor de route van ± 15 km ga je niet scherp naar links maar rechtdoor
(bovenste pad) via de Eijsderweg, tot je in nieuwbouwwijk van St
Geertruid aankomt, hier rechtsaf de Nieuwe Hofstraat in en je komt weer uit op de
verharde weg (Burg.Wolfsstraat). Lees de routebeschrijving vanaf punt M**).
H. (vervolg) Je hebt nu 36 meter geklommen en bent nu zowat op het hoogste
punt van ’t Savelsbos. Blijf boven de bosrand volgen en bij een trappenpad en
rustbank het pad mee naar rechts volgen. Volg het pad dus mee naar rechts langs
de zitbank. Bij een Y-splitsing rechts aanhouden.
Na geruime tijd komt er een pad van links bij, je blijft rechtdoor lopen.
I. Bij een driesprong met zitbank ga je links, langs een slagboom. Negeer een smal
pad rechts en bij de driesprong met boom ga je links naar beneden. Onderaan kom
je op een punt waar meerdere paden bij elkaar komen. Neem het tweede pad van
links, dat gemarkeerd wordt door 3 gekleurde paaltjes (zwart, rood en geel/blauw),
en loop de helling op. Boven aan de helling bij de T-splitsing links en na 30m bij de
Y-splitsing rechts aanhouden. Bij de volgende Y-splitsing weer rechts en loop het
bos uit.
J. Volg nu geruime tijd de veldweg. Je passeert rechts een grote akker en waar de
weg iets naar links buigt zie je links van je een laagstam-boomgaard. Op het einde
van deze boomgaard staan een paar hoge kersenbomen. Geniet hiervan.
K. Hier ga je rechts over het graspad tussen de akkers door, hier staan 3 gekleurde
paaltjes (geel/rood/blauw). Bij de bosrand het pad mee naar links volgen, dit wordt
een veldweg.
L. Op de verharde weg rechts en direct weer rechts. Je loopt dan door een
nieuwbouwwijk van Sint-Geertruid. Neem de tweede weg links (Nieuwe Hofstraat)
en je komt weer uit op de verharde weg (Burg.Wolfsstraat).
M. **) Ga rechtsaf en na een paar honderd meter ben je weer in de kern van het
dorp.
N. Ter hoogte van de kerk, ga je linksaf de Dorpstraat in. Op nr.33 vind je
pannenkoekhuis De Koekenpan.
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*) We lopen langs mooi gerestaureerde vakwerkhuizen. Bij het
kruispunt rechtdoor, even genieten van het witte huis op de hoek
met de lei-peer en het huis met de speklaagbouw (kalksteen
afgewisseld met bakstenen). Bij volgend kruispunt eveneens rechtdoor. Bij het
gietijzeren veldkruis rechtdoor, de onverharde weg opgaan. Aan de rechterkant
ligt Herkenrade. Het pad eindigt bij een minigrot van Lourdes.
O. De route gaat hier rechtdoor, de asfaltweg schuin oversteken, na 100m rechtsaf,
een droogdal in. Het pad buigt sterk naar links, je loopt gewoon tussen de akkers.
Op een gegeven moment gaat het pad haaks naar rechts naar het diepste punt van
het droogdal en dan weer omhoog, het droogdal uit en recht op een groepje
bomen af.
P. Daar ga je naar rechts en op de volgende driesprong bij de picknickbank linksaf
naar Banholt (Molenweg) In Banholt op driesprong links aanhouden en bij de
volgende driesprong rechtsaf de Dalestraat verder in naar de Sint-Gerlachus kerk
met de mei-den. Hier rechts aanhouden.
Q. Bij T-splitsing rechtsaf, richting Mheer (Mheerderweg)
R. Na de laatste boerderij, huisnr. 67, tegenover de sportvelden, het veldpad naar
links. Steil omlaag, alweer een dal in. Zo je ziet zit Zuid-Limburg vol met dalen. Op
het diepste punt van het dal, bij het veldkruis rechtsaf omhoog, de verharde weg
op.
S. Bijna boven rechtsaf, de (niet verharde) Voerenstraat op. De eerste weg rechts
inslaan en je hebt na een tiental meters een prachtig uitzicht over het Maasdal, de
andere Maasoever is ook te zien. Je daalt af naar het dorpje Mheer over de
Papenweg (negeer alle zijwegen) en je komt uit in de Dorpsstraat. Hier ga je rechts.
T. Na enkele meters ga je opnieuw rechtsaf (t.h.v. TNT brievenbus, bushalte en
rood/blauwe paaltjes) Je loopt een erf op en gaat rechts van de loods een
wandelpad op en via twee draaihekjes een stukje langs de bosrand. Daarna, bij een
bord met ‘Stiltegebied’ (paaltjes: blauw/geel/rood) scherp linksaf, omhoog het bos
in. Boven bij een verharde weg (Burg. Beckersweg) linksaf en we komen bij uit bij
ons startpunt: Café Quanten, Dorpsstraat 3, in MHEER.

Omdat de laatste controles van de diverse Damespaden lang geleden kunnen zijn,
raden we je aan een goede wandelkaart bij de hand te hebben.
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