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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 

 

Tijdens deze gemakkelijke en landelijke wandeling wandelt u over rustige veldwegen naar Posterholt. Na 
een stukje door het dorp struint u geruime tijd over leuke graspaadjes langs greppels en beekjes en bereikt 
u Kasteel Aerwinkel met mooie vijver en zitbank om te rusten. Na een stuk door de bossen en een leuk 
paadje langs de Vlootbeek komt u in de buurtschap Reutje en via rustige veldwegen loopt u langs een 
visvijver terug naar de Holsterhof met mooi terras.  
 

Startadres: Parkeerplaats Restaurant Holsterhof, Paalderweg 2, Posterholt.  Tegenover de zaak is een 
parkeerplaats. 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats bij de kerk in Posterholt (Hoofdstraat 59, Posterholt). Vanaf de 
parkeerplaats gaat u R langs de hoofdingang van de kerk. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R over de 
klinkerweg met rechts de kerk. Ga dan verder bij ^^^^ in punt 2.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,22 km  2.25 uur  14 m  23 m 
 

 
 

1171. POSTERHOLT   11,2 km 
 

1.    Met uw rug naar het restaurant gaat u R over 
de smalle asfaltweg door de eikenlaan. Aan de 
kruising bij wandelknooppunt (wkp) 1 gaat u R 
(2).  Waar de weg na 250 m bij leuk optrekje naar 
links buigt, gaat u R (2) over de veldweg, die 
meteen naar links buigt met links de bosrand. 
Negeer zijpaden.  Na 400 m gaat u aan de T-
splitsing bij wkp 2 R (5) over de smalle asfaltweg.  
Aan de T-splitsing gaat u R.   
 

(U verlaat hier de wandelmarkering. Even verder ziet 
u links in de verte de kerktoren in Posterholt waar u 
straks langs komt).  
 

Aan de 3-sprong voor woning gaat u L over de 
asfaltweg, die vlak daarna bij loods een veldweg 
wordt. Na 800 m gaat u aan de 5-sprong bij wkp 7 
RD (12) langs de zitbank en gasleidingpaaltjes.  
 

(U neemt dus de tweede veldweg R. Voor u ziet u de 
kerktoren in Posterholt).  
 

Na 400 m steekt u voorbij “gashuisje” en 
veldkruis, staande tussen 2 linden, voorzichtig de 
doorgaande weg (N293) over en loop RD (12) over 
het graspad richting dorp.  Aan de 4-sprong gaat 
u RD (12/Mgr. Koningsstraat) en u loopt 
Posterholt binnen.  Aan de kruising bij Mariakapel 
(1939) met torentje, waarin een piëta staat, gaat u 
RD (12) met links het kerkhof.  
 

(Midden op het kerkhof staat de grafkapel (1865) van 
de familie Geradts-Regout, toenmalige bewoners van 
kasteel Aerwinkel, De grafkapel is ontworpen door de 
beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers. 
(O.a. ontwerper van het Centraal Station en 
Rijksmuseum in Amsterdam). Onder de kapel bevindt 
zich de graftombe, bereikbaar via een luik aan de 
voorzijde van de kapel. De grafkamer heeft twaalf 
nissen, waarvan elf rustplaatsen bezet zijn. In 2010 is 
de grafkapel gerestaureerd.  
 

Rechts naast de grafkapel ligt een strooiveld. Op het 
kerkhof staan enkele oude grafstenen.  
 

Via de volgende in- uitgang kunt u verder lopen).  
 

Aan de volgende kruising gaat u bij verbodsbord 
RD over de klinkerweg. Aan de T-splitsing bij wkp 
12 gaat u R (8).  Voorbij het grote huis (nr. 110/uit 
1860), dat o.a. van 1935 tot 1965 dienst deed als 
raadhuis, gaat u bij wkp 12 RD (8).  
 

(Op het hier links gelegen plein met de vele stoelen 
hebben en het infobord “herinnering aan drie 
verdwenen kerken”). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

2. Aan de 4-sprong bij wkp 8, zitbanken, 
geluksplek 25 “Raad van Elf” en het kunstwerk  
“de Biemösjebaum” van de carnavalsvereniging 
De Biemösje gaat u L (9/Vurensteeg) over de 
klinkerweg met rechts de met mergelstenen 
gebouwde Matthiaskerk (1951)   
 

^^^^ ((In 1945 werd de vorige kerk uit 1878, die aan 
de Kerksteeg stond, afgebroken nadat ze te zwaar 
beschadigd was geraakt in de Tweede Wereldoorlog. 
In 1951 werd hier op deze plek een nieuwe kerk 
gebouwd.   
 

In 1961 werd de kerk uitgebreid met twee extra 
traveeën en een toren. Het aantal zitplaatsen steeg 
van 700 tot 900. Bij de uitbreiding hield men alvast 
rekening met de komst van de nieuwe Staatsmijn 
Beatrix in het Mijnweggebied. De mijn is er nooit 
gekomen en de nieuwe parochianen dus ook niet. 
 

Rechts van de kerk bij grote parkeerplaats staat een 
oorlogsmonument. Links van de kerk  staat een 
zittend H. Hartbeeld (1934), een geschenk van de 
mijnwerkers). 
 

Bij hek loopt u RD over het erf met rechts het 
Boerengolfterras van de Vurenhof. Meteen 
voorbij het volgende hek gaat u bij wkp 9 R (29) 
met links het beekje Onderste Leigraaf en rechts 
het gebouw van de Vurenhof 
  

(Is het hek gesloten, dan kunt u het brede 
toegangshek opzij rollen (= erg zwaar!) of door het 
rechtse poortje gaan, dat ook steeds open is, volgens 
de eigenaresse van de Vurenhof). 
 



  blz 3 van 3 

 

Negeer ijzeren bruggetje links en volg RD het 
graspad met links van u het beekje de Leigraaf.   
 

(Even verder ziet u rechts aan het grote grasveld de 
schietbomen, waarvan één met kogelvanger, van 
schutterij St. Mathias en Cornelius (1767)) 
 

Steek de veldweg over en volg verder RD (pijl/29) 
het graspad met links de Leigraaf, een zijbeekje 
van de Vlootbeek en rechts grote achtertuinen 
van woningen. Steek na 500 m bij wkp 29 de 
asfaltweg over en loop RD (46) met links van u 
nog steeds de beek.  Volg nu 1,2 km RD het 
graspad langs de beek. Negeer zijpaden.  Na 500 
m buigt het pad scherp naar rechts met rechts de 
bosrand. Even verder steekt u via rioolbuis het 
beekje over en volg verder het pad met nu rechts 
van u het beekje/bosrand. Na de volgende 500 m 
buigt het pad rechts (46) het bos in en blijf het 
pad langs de beek volgen. 
 

3.  Aan het einde van het pad, waar de Onderste 
Leigraaf in de Vlootbeek mondt en met voor u het 
vakantiebungalowpark, steekt u R de Leigraaf 
over. (U verlaat hier de wandelmarkring). Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat RD met links het 
mooie vakantiebungalowpark Landal Landgoed 
Aerwinkel en de Vlootbeek en rechts een greppel.   
 

(Een eindje verder ziet u rechts gebouwen, die horen 
bij kasteel Aerwinkel).  
 

Na 150 m gaat u aan de 3-sprong R (geel) over het 
pad met rechts van u een greppel en weiland. (U 
verlaat hier de Vlootbeek).  Na 100 m buigt het pad 
links het bos in. 100 meter verder buigt het 
bospad naar rechts. Aan de brede grindweg gaat 
u R door de eikenlaan.  
 

(Hier ziet u links in het weiland aan de bosrand 
bijenkasten (09/2019) staan).   
 

Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u RD en 
even verder steekt u links van breed hek het 
stenen bruggetje over.  
 

(Meteen rechts ziet u de kasteelboerderij van kasteel 
Aerwinkel, die deels is afgebroken door de Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid die van 1956 tot 
1986 in kasteel Aerwinkel hebben gewoond. Zij 
hebben op de vrijgekomen plaats, midden jaren 60 
van de vorige eeuw o.a. een kapel en houten 
bijgebouwen geplaatst om herstellende patiënten van 
het ziekenhuis in Sittard onder te brengen).  
 

Let op! Meteen voorbij 4 liggende boomstammen 
en rechts het bord “vlinder- en kruidentuin” en 
rechts de witte voormalige zusterkapel gaat u L 
over het grindpaadje door het park.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan ziet u rechts de 
houten gebouwen. Als u bij de houten gebouwen R 
gaat, dan komt u op de binnenplaats van de 
voormalige kasteelhoeve waar de prachtig 
gerestaureerde voormalige Tiendschuur (nu gasterij) 
staat). 
 

Volg nu het grindpaadje door het park met even 
verder links een vijver waaraan een zitbank staat, 
een mooie pauzeplek na 6,3 km wandelen.  

(Rechts ziet u het neogotische kasteel Aerwinkel, dat 
in 1854 is gebouwd door de bekende Roermondse 
bouwmeester Pierre Cuypers. U loopt hier door de 7 
hectare grote prachtige aangelegde Engelse 
landschapstuin waar enkele 100 tot 150 jaar oude 
beuken, esdoorns en eiken staan).   
 

Even verder steekt u L (38) het stenen bruggetje 
over. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R over 
het bospad. (U verlaat de markering van route 38).   
 

4.   Aan de 4-sprong gaat u L over het bospad met 
rechts paardenweilanden (weilanden met houten 
afrastering). Na 300 m gaat u aan de 3-sprong, aan 
het einde van de links gelegen akker/weiland, L 
met links de akker/weiland en links een greppel.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg. 
Negeer zijpaden.  Na 200 m steekt u via houten 
brug de Vlootbeek over en ga dan meteen bij wkp 
38 bij klaphek R (34) over het pad met rechts de 
Vlootbeek. Volg even verder het pad door het 
weiland parallel aan de beek. Voorbij ijzeren 
hek/klaphek gaat u R (34) de betonnen brug over.  
Meteen na de brug gaat u R (34) met rechts de 
Vlootbeek.  
 

(Hier bij de brug staat links bij geluksplek nr. 4 (zie 
infobord) een picknickbank).  
 

Vlak daarna, aan het einde van de afrastering, 
gaat u L (34) over het graspad met links een 
greppel/sloot.  Na 600 m gaat u bij wkp 34 R (35) 
over de smalle asfaltweg en u loopt de 
buurtschap Reutje binnen.  Negeer doodlopende 
veldweg rechts en negeer zijweg links 
(Veldstraat). Aan de T-splitsing bij groot stenen 
wegkruis (1920) gaat u L (35/Aerwinkelsweg).   
 

5. Aan de 5-sprong bij wegwijzer en de zaal van 
fanfare Sint Wiro (1928) gaat u schuin R over de 
doodlopende grind- veldweg.  
 

(In 1993 werd de fanfare tijdens het WMC in 
Kerkrade wereldkampioen in de superieure afdeling).  
 

Aan de kruising gaat u RD over de bosweg.  Aan 
de 4-sprong gaat u R (ruiterroute 59/pijl 30) over 
de zandweg. Negeer zijpaden. Steek aan de rand 
van Posterholt bij wkp 30 de doorgaande weg 
over en loop RD (3/Holsterweg) over de 
asfaltweg. Negeer na 150 m bij huisnr. 7 A 
doodlopende weg links en 100 m verder steekt u 
via brug de Provinciale Weg (N293) over en volg 
RD de asfaltweg. Negeer zijpaden. Negeer na 300 
m bij plaatsnaambord Holst veldweg rechts en 
loop RD (3).  Negeer na bijna 250 m in de 
buurtschap Holst bij verbodsbord zijweg links. 
150m verder bij huisnr. 4 gaat u aan de 4-sprong 
bij wkp 3 L (1) de veldweg omlaag. Na 300 m buigt 
de veldweg naar rechts (1) en u passeert links de 
grote visvijver van H.S.V. Posterholt en St. 
Odiliënberg (1953). Aan de T-splitsing bij houten 
clubhuis “De Groene Bleek” gaat u R (1) over de 
veldweg, die vlak daarna bij woning (nr.1) een 
smalle asfaltweg wordt.  Aan de kruising bij wkp 
1 gaat u R door de eikenlaan en na 150 m komt u 
weer bij het startpunt. 


