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Startpunt: Parkeerplaats Taverne De Lindedreef, Abdijlaan 11, Mol.   
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,36 km  3 uur  24 m  24 m 
 

 
 
 
 
 
 



 
  blz 2 van 2 

 

Ten noorden van de Belgische plaats Mol, ligt vlak bij de Brabantse grens in het dorpje Postel. Het dorp is 
bekend van de Abdij van Postel uit de 12e eeuw. U wandelt eerst langs de fraaie abdij door de tuinen. De 
wandeling begint dan met een flink stuk over boswegen door de bossen maar dan  wordt de wandeling 
steeds mooier.  Na 6,5 km loopt u over een prachtig vlonderpad door Natuurgebied De Ronde Put en na 7,7 
km lopen bereikt u de schuilhut met zitbanken en uitzicht op het prachtige gelegen ven, een mooi rustpunt. 
U loopt even door weilanden en dan wandelt u een mooi stuk langs het Kanaal Dessel – Schoten. Via 
bospaden en een stuk langs de weg komt u weer bij het startpunt  Het is een gemakkelijke route met goed 
begaanbare paden. 
 

 
 

1562. POSTEL (Mol) 13,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Taverne De 
Lindedreef steekt u de doorgaande weg over en 
loopt u RD het terrein van de Abdij van Postel 
binnen en volg RD de klinkerweg. Voorbij de 
dierenweide gaat u voor de ingang van de abdij 
aan de 3-sprong R (12).  Voorbij de uitgangspoort 
gaat u L (wit-rood) over het pad langs de 
doorgaande weg (N123Reuselseweg). Aan de  
3-sprong bij zitbank, en de met keien gebouwde 
Mariakapel kapel, gaat u bij wandelknooppunt 
(wkp) 13 R (5) over de zandweg.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD langs de akker.  Negeer privépad rechts.  
Aan de Y-splitsing bij afsluitboom gaat u L 
(5/groene pijl) over de half verharde bosweg.  
Negeer zijweg scherp links.  Aan de 4-sprong bij 
afsluitbomen en greppel gaat u RD. Aan de 
volgende 4-sprong, bij afsluitbomen gaat u ook RD 
(pijl). U passeert links een akker en aan de  
3-sprong bij afsluitboom gaat u RD. Aan het einde 
van de akker gaat u aan de volgende  
3-sprong, bij zitbank, RD (5). Aan de  
3-sprong bij afsluitboom gaat u RD.   
 
2. Aan de 4-sprong bij twee zitbanken, 
oorlogsmonument t. h. a.  de bemanning van het 
neergestort vliegtuig RAF Lancaster 1- ME846, 619 
Squadron/zie infobordje en wkp 5 gaat u L (3) over 
de bosweg met links een asfalt- fietspad.  Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de bosweg. Steek na 
1,2 km de asfaltweg (Reuselseweg) over en ga RD 
(3). Aan de 4-sprong, bij wkp 3 en rechts een 
afsluitboom, gaat u RD (16). Aan de 3-sprong, bij 
volgende afsluitboom, gaat u RD (wit-rood). Aan 
de 4-sprong, bij afsluitbomen, gaat u L (16) over 
het bospad. Negeer zijpaden. Na bijna 600 m  gaat 
u, voorbij afsluitboom, aan de 3-sprong bij wkp 16 
R (1) over de veldweg. Negeer zijpaden. Na 700 m 
aan de 3-sprong, bij huisnr. 40, gaat u verder RD 
(1). Negeer zijpaden en blijf de bosweg geruime 
tijd RD (1) volgen.  
 

3. Na 1 km gaat u, aan de 3-sprong bij woning en  
wkp 1 bij afsluitboom en infobord, L (87) en u loopt 
door natuurreservaat Ronde Put. Na ruim 400 m  

gaat u R (87) over het vlonderpad  en volg het pad 
langs de reling. Aan het einde volgt u RD (87) het 
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
veldweg en na 30 m heeft u rechts een mooi 
uitzicht op het prachtig gelegen ven. Loop terug 
naar de 3-sprong en ga RD (87). Aan de 4-sprong 
gaat u L over het vlonderpad en komt u bij de 
schuilhut met uitkijkwand, een fijne pauzeplek na 
7,7 km lopen. Loop terug naar de 4-sprong bij  
wkp 87 en ga RD (21) over het graspad, met rechts 
de bosrand. Aan het einde steekt u via stalen brug 
de Zwarte Neet over.  
 

(Van febr. 2022 tot april 2022 zijn er werkzaamheden 
bij het kanaal en kan de brug worden afgesloten. Klim 
dan over de leuning, ga de brug over en klim R over 
de leuning. Laat even weten als de brug weer open 
is).    
 

4.  Aan de T-splitsing bij wkp 21 gaat u L (17) over 
het pad met rechts het kanaal Dessel -  Schoten.   
Na 1 km gaat u aan de kruising bij brug (Brug 2 
Retie) en wkp 17 L (Postelsebaan/N123) langs de 
doorgaande weg.  (Loop links van de witte lijn en let 
goed op het verkeer). Na 250 m gaat u, aan de 
kruising vlak voor de volgende brug, L (geel/rood) 
over de bosweg.  Na 150 m gaat u bij infobord en 
wkp 85 R (86) over de houten brug en volg het pad 
RD (wit-rood).  Na ruim 300 m  loopt u het bos in 
(86) en na 50 m buigt de bosweg naar rechts (86).  
250 m verder bij woning (huisnr. 70) gaat u aan de 
3-sprong RD (86), door het mooie naaldbos. (Na 
geruime tijd passeert u rechts een mooie zitbank).     
Na 800 m gaat u aan de 4-sprong, bij volgende 
zitbank RD (86).  Aan de 3-sprong gaat u RD (86).     
 

5.  Aan de 4-sprong gaat u L (86).  Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u R (86). Aan de  
T-splitsing bij wkp 86 gaat u R (14/ 
Arendonkseweg) over de asfaltweg. De weg buigt 
na 400 m, bij grote parkeerplaats naar  links en 
heet dan Abdijlaan. Negeer zijwegen. Aan de 
doorgaande weg (N123) gaat u RD en komt u 
rechts bij  het startpunt. 

 

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.   


