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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,32 km  2 uur  25 m  31 m 
 

Midden in het dorp Posterholt ligt Eetcafé Liebes. Tijdens deze gemakkelijke en zeer waterrijke wandeling 
verlaat u meteen het dorp en wandelt u over graspaden en veldwegen naar het dal van de Vlootbeek.  U 
struint geruime tijd over graspaden, langs deze meanderende beek en dan loopt u door het mooie 
Munnichsbos.  Dan keert de route terug over een prachtig bospaadje, langs de Vlootbeek en komt u na 5,2 
km lopen bij een picknickbank om te pauzeren.  Via een graspad komt u in de buurtschap Reutje en dan 
passeert u Kasteel Aerwinkel. Via bospaadjes en een prachtig paadje langs een beekje loopt u terug naar 
het dorp waar een fijn terras is.  
 
 

 
 

Startadres: Eetcafé Liebes, Hoofdstraat 95, Posterholt.  Tel: 0475-224743.  Geopend: Woensdag t/m 
zaterdag vanaf 12.00 uur, zondag vanaf 11.00 uur.   Parkeren: Rij tegenover het café de straat in langs het 
plein met stoelen en parkeer even verder rechts op de grote parkeerplaats. 
 

 
 

1662. POSTERHOLT 9,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé 
steekt u schuin R de doorgaande weg over en 
loopt u bij het grote huis (nr. 110/uit 1860), dat 
o.a. van 1935 tot 1965 dienst deed als raadhuis, 
RD over het plein met stoelen, zitbanken en het 
infobord “herinnering aan drie verdwenen 
kerken”. Bij de parkeerplaats volgt u RD de 
veldweg, langs de schuilhut/hangplek en met 
rechts en links een regenwaterbuffer. Na 50 m 
gaat u R (9) via draaihekje over het graspad met 
rechts het beekje genaamd Onderste Leigraaf en 
voor u ziet u de kerk.  Na bijna 50 m steekt u R de 
beek over en gaat u L. Meteen daarna gaat u aan 
de 3-sprong L, met links de Onderste Leigraaf en 
rechts een paardenweiland.  Aan de 4-sprong 
(soms draad open/vast maken) gaat u, bij 
wandelknooppunt (wkp) 9, L (46) over de 
veldweg/graspad, die na 400 m voorbij draaihekje 
een breed graspad wordt, dat u RD (46) volgt.   
 

(Links en rechts (weilanden) bevindt zich boerengolf 
Vurenhof). 
 

Na bijna 600 m, voorbij volgend draaihekje, gaat u 
aan de T-splitsing R over het smalle pad met links 
de Vlootbeek. Na 500 m gaat u aan de asfaltweg  
L en steekt u via brug de Vlootbeek over. Meteen 
daarna, aan de 3-sprong bij wkp 46, gaat u RD 
(43) over het rechts gelegen fiets- asfaltpad.   
 

2. Na 30 m gaat u bij infobord, grote platte steen 
en varkenskop R over het graspad en loop even 
verder bij groene slagboom RD. Negeer zijpaden 
en volg geruime tijd het pad met links 
vakantiepark Landal Landgoed Aerwinkel en 
rechts de Vlootbeek en dan passeert u na ruim 
600 m de volgende groene afsluitboom.  

(De Vlootbeek, in Duitsland Flutgraben geheten,  
ontspringt in de Duits gemeente Heinsberg en 
srtoomt bij Linne in de Maas). 
 

Na ruim 1 km aan de 4-sprong, bij houten brug en 
zitbank (genietplekje), gaat u L door de mooie 
eikenlaan. 
 

(Even verder  passeert u links het gedenkplaatje aan 
Bert Vergoossen, trainer van “Running Roerdalen” 
(Lopersgroep Posterholt en omstreken), die hier op  
4-2-2011 op 46 jarige leeftijd tijdens het uitoefenen 
van zijn geliefde sport het hardlopen overleed).  
 

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.  
 

In het Munnichsbos (monnikenbos) leven alle in 
Nederland voorkomende soorten spechten, zoals de 
kleine en grote bonte specht, de groene en zwarte en 
de middelste bonte specht). 
 

3.  Na 700 m gaat aan de Y-splitsing R en ga dan 
na 1 m  aan de omgekeerde Y-splitsing scherp R  
met links de  Vlootbeek. Even verder passeert u 
links een, in weiland gelegen, vijver en ziet u links 
de  Munnichshoeve (1737)    

https://www.eetcafe-liebes.nl/
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Volg nu geruime tijd het pad, dat na 300 m naar 
links en even verder naar rechts buigt, met links 
de Vlootbeek. Na 800 m gaat u aan de grindweg L 
en via brug  steekt u de beek over. Meteen na de 
brug en bij begin asfaltweg gaat R, over het 
graspad met rechts de Vlootbeek.  
 

(Hier, bij begin asfaltweg, staat links  bij geluksplekje 
4/de kathedraal van het Munnichsbos/zie infobord  
een picknickbank, een fijne pauzeplek na 5,2 km).      
 

Op de hoek van de afrastering gaat u L over het 
“hobbelige graspad” met links afrastering en in 
het weiland gelegen plas. Waar het paadje 
ophoudt, loopt u even RD langs de akker en in de 
hoek van de akker gaat u R met links de bosrand. 
Na 50 m, einde bosrand,  gaat u L (34) over het 
graspad met links de bosrand.  Na 500 m gaat u 
bij wkp 34 in de buurtschap Reutje, R (35) over de 
asfaltweg. Aan de 3-sprong, met links de 
Veldstraat, gaat u RD en 100 m verder passeert u 
links (nr.6) een leuk huis.   
 

4. Aan de T-splitsing, bij zitbank en groot stenen 
wegkruis (1920), gaat u R (Aerwinkelsweg) over 
de doodlopende weg. Na 150 m, einde asfaltweg, 
gaat u R over de grindweg.  (Waar meteen daarna 
links de muur eindigt, is een speelveld met 
picknickbank). Aan de 3-sprong bij bord 
“Aerwinkel “gaat u L over het bospad.  Vlak 
daarna, aan de T-splitsing voor vijver, gaat u L 
over de stenen brug. Meteen na de brug, bij 
wandelmarkeringspaaltje, gaat u R over het 
grindpad met rechts de vijver, waar een zitbank 
is.   

(Even verder ziet u links het rijksmonumentale 
kasteel Aerwinkel, dat voor het eerst genoemd 
werd in 1544 en dat waarschijnlijk een hoeve was. 
In 1854 werd het huidige landhuis gebouwd 
door de bekende Roermondse architect Pierre 
Cuypers). 

Let op! Meteen voorbij deze zitbank gaat u R over 
het gras, richting stenen bruggetje. (U verlaat dus 
het grindpad).    
 

(U kunt ook RD over het grindpad blijven lopen. Aan 
de T-splitsing, bij de vlinder- en kruidentuin en de  
voormalige witte zusterkapel van de zusters, die van 
1956 tot 1986 in kasteel Aerwinkel hebben gewoond, 
gaat u R en bij breed houten hek steekt u het 
bruggetje over en volg RD de eikenlaan. Ga nu 
verder bij **** in dit punt). 
 

Ga bij breed houten hek R over het stenen 
bruggetje en volg RD de eikenlaan. **** Meteen 
daarna gaat u aan de 4-sprong RD (38).   
 

5. Let op! Na bijna 100 m,  vlak voor rechts bij 
weiland staand ijzeren spijlenhek, gaat u L over 

het smalle bospad. Aan de T-splitsing bij groot 
grasveld gaat u R door de eikenlaan, door de 
bosrand. Aan de volgende T-splitsing gaat u L 
met rechts de Vlootbeek en het vakantiepark.  
Aan de 3-sprong steekt u RD het beekje over en 
dan gaat u meteen aan de volgende 3-sprong L 
(29) met links het beekje, genaamd Onderste 
Leigraaf.  Na 150 m buigt het beekje en pad naar 
links en blijf het pad RD (29) volgen met links de 
beek/bosrand en rechts afrastering/akker. 500 m 
verder steekt u schuin links de beek over en volg 
verder het pad met rechts de beek.  (Waar even 
verder het pad/beekje naar links buigt, ziet u voor u 
de kerk in Posterholt). Na ruim 500 m steekt u, 
voorbij regenwaterbuffer aan de rand van 
Posterholt, bij wkp 29 de asfaltweg over en loopt 
u RD (9) verder langs de beek. Negeer zijpaadjes. 
500 m verder, voorbij volgende regenwaterbuffer, 
gaat u aan de 4-sprong L over de grindweg, die 
een klinkerweg wordt. (U verlaat 9 en de beek),   
Aan de kruising in Posterholt, gaat u R over het 
trottoir langs de doorgaande weg.     
 

(Als u hier aan de kruising RD loopt, komt u meteen 
bij het kunstwerk “de Biemösjebaum” van de 
carnavalsvereniging De Biemösje. Hier bevindt zich 
ook geluksplek 25  “Raad van Elf”.  
 

De route volgend, passeert u even verder links  de 
klokkentoren van het voormalig Klooster van de 
Zusters Ursulinen (1853-1974), dat hier heeft 
gestaan).  
 

Voorbij de Sint Matthiaskerk (1951) gaat u aan de 
kruising bij wkp 38 RD (12).  
 

(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). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Bij wkp 12 en pleintje 
gaat u RD en meteen daarna komt u links bij  
Eetcafé Liebes, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Aanrader is 
de puntzak friet met een Kasteelbier. 
 

 

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.   


