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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u over leuke bospaadjes door het 
Munnichsbos. Via veldwegen loopt u dan naar de rand van Montfort. De terugweg begint met een prachtig 
stukje langs de Vlootbeek en loopt omhoog en omlaag door de bossen van het natuurgebied Het Sweeltje. 
Via leuk graspaadje en weilanden komt u weer in het Munnichsbos. Via het kasteelpark komt u weer bij de 
gasterij die in het kasteelpark is gelegen. Na 7,5 km passeert u een zitbank. U kunt kiezen uit 3 afstanden.  
 

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. 



  blz 2 van 3 

 

Startadres: Kasteel Aerwinkel. 
Parkeer nog vóór de rode poort!  De parkeerplaats van het kasteel is slechts voor gasten. Loop dan langs het 
kasteel en de parkeerplaats naar de gasterij en kleine parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,40 km  2.55 uur  27 m  61 m 
 

 
 

1092. POSTERHOLT  13,4 km – 11,5 km – 6,3 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de gasterij en 
huisnr. 2 (witte gebouw) loopt u vanaf de 
parkeerplaats bij de holle liggende oude 
boomstam RD door de mooie brede bomenlaan.   
 

(Even verder ziet u links door de bomen kasteel 
Aerwinkel. U loopt hier door de tweede en veel 
oudere oprijlaan van het landgoed, die direct liep 
naar de voormalige kasteelboerderij (nu o.a. gasterij). 
Langs deze oprijlaan staan eeuwenoude 
kastanjebomen die nog onderdeel uitmaakten van de 
Frans baroktuin die achter de vroegere 
kasteelboerderij lag).  
 

Aan de 3-sprong bij rood hek en bordje “honden 
aan de lijn” gaat u RD door de bosrand. Na 25 m 
gaat u scherp R over het smalle bospad, dat even 
verder even een dalend bospad wordt. Volg nu 
geruime tijd het kronkelende smalle bospad RD. 
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing voor de 
Vlootbeek R en volg het leuke paadje met links de 
Vlootbeek en het mooie vakantiebungalowpark 
Landal Landgoed Aerwinkel en rechts een sloot. 
Aan de 3-sprong gaat u R met rechts de 
sloot/weiland. (U verlaat hier de Vlootbeek). Na 
circa 50 m buigt het pad links het bos in. Negeer 
zijpaadjes en volg het pad, dat na circa 50 m bij 
markeringspaal naar rechts (rood) buigt.  Aan de 
T-splitsing voor weiland gaat u L (rood) over de 
bosweg/ bomenlaan.   
 

(Voor u ziet u in het weiland aan de bosrand 
bijenkorven staan).  
 

Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u bij brug over de 
Vlootbeek en bij wandelknooppunt (wkp) 38 RD 
(42) verder over de bosweg/eikenaan.                                                                                                                                                                     
 

(Even verder passeert u links het herinneringsplekje 
aan de 46 jarige Bert Vergoossen, die hier op 4-2-
2011 tijdens het trimmen aan een hartaanval 
overleed). 
 

2. Na 150 m gaat u R over de veldweg met links 
een grote akker en rechts een smalle bosstrook.   
Steek de brede grindweg over en loop RD over 
het bospad door het Munnichsbos en negeer 
meteen zijpad rechts. Na bijna 100 m gaat u aan 
de Y-splitsing  R.  Volg nu geruime tijd het 
bospad RD door het mooie Munnichsbos, een 
oud bos met o. a. beuken en eiken. 
 

(De Stichting Jules Geradts tot behoud van het 
Landgoed Munnichsbos is eigenaar van de bossen 

en richt zich op  het behoud van het landgoed met 
zijn natuur- en landschapswaarden. 
 

100 m verder passeert u een omgezaagde beuk.  
 

Na circa 400 m ziet u rechts tussen de bomen   
hoeve Munnichsbos. Straks komt u nog langs deze 
afgelegen hoeve.  
 

Dit gedeelte van het eeuwenoude beukenbos, waar 
de bomen op pilaren van een imposante kerk lijken, 
wordt De Kathedraal van het Munnichsbos genoemd. 
Het Munnichsbos (monnikenbos) heeft waarschijnlijk 
oorspronkelijk aan een klooster toebehoort 
(Munsterabdij)).  
 

Na 700 m komt u rechts weer bij de Vlootbeek en 
volg dan RD het pad vlak langs de beek. Waar na 
bijna 100 m de beek naar rechts buigt, gaat u RD 
over het licht stijgende bospad. (U verlaat hier dus 
de beek). Let op! Na weer bijna 100 m bij 
afgeknapte kale bomen, waarvan een met 
zwammen op de boomstam, houdt u links aan. Na 
10 m gaat u R over de bosweg (geel).   
 

3.  Vlak daarna aan de T-splitsing bij wkp 44 gaat 
u L (8) over de grind- veldweg met rechts een 
grote akker.  
 

(Degene die 6,3 km loopt, gaat hier bij wkp 44 R (1) 
over de grindweg. Via brug steekt u de Vlootbeek 
over. Aan de kruising gaat u RD met even verder 
links een akker, Aan de 4-sprrong, met rechts de inrit 
van afgelegen hoeve Munnichsbos gaat u RD door 
de eikenlaan/veldweg. Ga dan verder bij **** in punt 
6). 
 

Negeer bospaden. Steek na 800 m bij wkp 8 de 
asfaltweg over en loop RD (9) over de veldweg. U 
passeert meteen rechts een zitbank en even 
verder loopt u onder de hoogspanningskabels 
door. Aan de 3-sprong bij wkp 9 gaat u R (5) over 
de veldweg, die u 1, 2 km RD volgt.  
 

(Even verder ziet u voor u in de verte twee 
schoorstenen en een koeltoren van de Clauscentrale 
in Maasbracht. Een eind verder ziet u schuin links 
(links van de twee silo’s) voor u in de verte de 118 m 
hoge tv-toren in Ittervoort. Links van de twee silo’s 
ziet u ook de witte kerktoren (zonder spits) van de St. 
Catharinakerk in Montfort).  
 

Aan de doorgaande weg bij veevoeder- en 
kunstmestbedrijf Mooren gaat u R (pijl 
5/Brandlintjensweg).  



  blz 3 van 3 

 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 5 RD 
(4). (Loop links van de weg. Links ziet u woningen in 
Montfort).  Na 250 m gaat u aan de kruising bij wkp 
4 L (38) over de smalle asfaltweg door de 
bomenlaan.  
 

(Degene die 11,5 km loopt, gaat hier aan de kruising 
RD. Meteen daarna bij wkp 2 en infobord over 
gevonden Romeinse munten gaat u RD.  
 

(Als u hier L over het smalle pad langs de bosrand 
gaat, dan komt u na 100 m bij zitbank, infobord en 
geluksplekje 3. U passeert dan enkele afbeeldingen 
van de gevonden munten en komt daar ook meer te 
weten over de gevonden Romeinse munten).  Ga nu 
verder bij **** in punt 4).   
 

4. Na bijna 900 m gaat u voorbij het 
plaatsnaambord Montfort en bij wkp 38 R (34/wit-
rood) via klaphek over het graspad.  
 

(Als u hier RD loopt en aan de T-splitsing L gaat, dan 
komt u na 100 m bij bakkerij Mans (zitplaatsen/wc), 
die gelegen is in supermarkt. Alle dagen geopend).  
 

Vlak daarna voorbij volgend klaphek steekt u L 
via houten brug de Vlootbeek over en gaat u R 
over het graspad met rechts de Vlootbeek.  
 

(Het Vlootbeekdal is eigenlijk het dal van een oude 
loop van de Roer, die ooit door bewegingen in de 
ondergrond is geblokkeerd, waarna de Roer een 
nieuwe weg naar de Maas heeft gezocht. U loopt hier 
dus door de voormalige Roer bedding).  
 

Na bijna 600 m gaat u voorbij klaphek RD (34) het 
bospad omhoog. Vlak daarna boven aan de T-
splitsing gaat u R 34/wit-rood) over het pad door 
de bosrand. Aan de 4-sprong bij wkp 34 gaat u R 
(2) over de houten brug en loop bij afbeelding van 
Romeinse munt RD/L met rechts de Vlootbeek.  
 

(Als u hieraan de 4-sprong L omhoog gaat, dan komt 
u vlak daarna boven bij de afrastering bij het 
openluchtzwembad Het Sweeltje). 
 

U passeert meteen links bij geluksplekje 3 (zie 
infobord) een zitbank, een mooie pauzeplek.  
 

(Even verder passeert u enkele afbeeldingen van de 
65 Romeinse zilveren munten, die hier in 2009 door 
een amateurarcheoloog zijn gevonden. De echte 
munten zijn te zien in het Roerstreek museum, 
Kerkplein 10 in St. Odiliënberg).  
 

Aan de asfaltweg bij wkp 2 en infobord gaat u L. 
**** Meteen na de brug gaat u R (wit-rood) over 
het pad met rechts de Vlootbeek.  (U gaat u dus 

niet R (7/geel-rood). Meteen daarna gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD met rechts de beek.  
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD/R verder 
langs de beek.  
 

(U verlaat hier wit-rood. U loopt hier door het 
natuurgebied ’t Sweeltje, dat o.a. bestaat uit een 
stuifduinenheuvelrug). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg met 
rechts de beek.  Negeer zijpaadjes. (Na 200 m 
passeert u een zitbank). Na bijna 300 m loopt u 
onder hoogspanningskabels door.   

5. Bijna 100 m verder gaat u in het bos aan de 3-
sprong L (wit-rood).  (U verlaat hier pijl 7). Negeer 
zijpaden.  Na 400 m gaat u aan de 5-sprong RD (1) 
het bospad omhoog. (Dus het tweede pad van 
links). Aan de 3-sprong gaat u RD verder omhoog. 
(U verlaat hier pijl 1). Boven aan de T-splitsing gaat 
u R.  Volg nu geruime tijd het dalende en 
stijgende bospad. Na bijna 500 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD (geel-rood) omhoog 
langs de afsluitboom. Volg het pad, dat na 100 m 
beneden langs de bosrand en grote akker/weiland 
loopt. Aan de kruising gaat u R (pijl 3/wit-
rood/geel/-rood) over de bosweg.  Na 50 m gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 3 RD (7) verder 
over de bosweg. Negeer zijpad rechts en links.  
Na 150 m passeert u links een picknickbank. 100 
m verder gaat u bij wkp 7 gaat u L (39) over het 
brede pad door de bosrand met rechts van u een 
akker. Aan de kruising gaat u R door de eikenlaan 
gelegen tussen akkers.  
 

6. Aan de volgende kruising voor afgelegen 
hoeve Munnichsbos gaat u L langs afsluitboom 
(wandelen toegestaan) door de volgende 
eikenlaan gelegen tussen akkers/weilanden.   
 

 **** (Waarschijnlijk stond hier in de 13e eeuw al een 
hoeve. De huidige hoeve met de historische 
tiendenschuur, die nog altijd in originele staat is, 
stamt uit 1737).  
 

Steek de smalle asfaltweg over en loop RD (34) 
over de veldweg. Aan de asfaltweg bij huizen aan 
de rand van de buurtschap Reutje gaat u L 
(34/Sint Petrusstraat). Na 200 m gaat u, meteen 
voorbij huisnr. 9, bij wkp 34 R (38) over de 
veldweg, die een graspad wordt. Na 500 m, aan 
het einde van de links gelegen bosrand,  buigt het  
graspad naar links. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 38 L (35) over de bosweg. (Hier 
heeft u eerder gelopen).  Negeer na 100 m in de 
flauwe bocht zijpaadje links. 150 m  verder gaat u 
L over het smalle bospad, gelegen tussen 2 
greppels.  (Dit is circa 50 m voor links gelegen 
weiland). Aan de T-splitsing gaat u R met rechts 
achter de bomen een weiland en even verder 
links woningen in de buurtschap Reutje. Aan de 
3-sprong, met links een trafokast, gaat u R. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal L over het bruggetje over.  
 

(U loopt hier door de 7 hectare grote prachtige 
aangelegde Engelse landschapstuin waar enkele 100 
tot 150 jaar oude beuken, esdoorns en eiken staan).   
 

Meteen na het bruggetje gaat u R over het 
grindpad met rechts de vijver.  
 

(Even verder ziet u links het neogotische kasteel 
Aerwinkel, dat in 1854 is gebouwd door de bekende 
Roermondse bouwmeester Pierre Cuypers). 
 

Voor de witte zusterkapel gaat u L en ga dan 
meteen na het witte gebouw (nr. 2) R en u komt 
op de binnenplaats bij de parkeerplaats. Loop 
dan terug naar de uitgang.  


