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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling wandelt u eerst een mooi stuk langs de Leigraaf en dan 
door de buurtschap ’t Reutje.  Via bossen, veldwegen en over de natuurbegraafplaats Bergerbos komt u in  
St. Odiliënberg.. De terugweg gaat o.a. door het mooie Munnichsbos (monnikenbos). Het is een wandeling 
waar u kunt genieten van de stilte (meestal) en de mooie natuur. Onderweg staan enkele zitbanken en een 
schuilhut.  
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Boerengolfterras Vurenhof,  Vurensteeg 4,  Posterholt. U mag op het erf parkeren, zie bordje P).   
 

U kunt ook starten in St. Odiliënberg, Schepersheuvel bij de grote parkeerplaats bij de 
sporthal/sportcomplex en dan halverwege pauzeren bij de Vurenhof (alle dagen open). Start dan bij punt 6 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,14 km  2.50 uur  19 m  54 m 
 

 
 

357. POSTERHOLT  13,1 km 

1. Komende vanaf het terras gaat u R. Vlak  
daarna gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 9 R (29) 
met links van u houten afrastering en rechts de 
Vurenhof. Negeer houten bruggetje links en volg 
dan het graspad met links van u de beek de 
Onderste Leigraaf.  
 

(Rechts heeft u mooi zicht op de met mergelstenen 
gebouwde Matthiaskerk. Deze staat niet meer op de 
oude locatie, in het zuidoosten van Posterholt, maar 
ligt thans centraal in het langgerekte dorp. De toren 
fungeert als landmark. De vorige neogotische kerk uit 
1877  is op 24 jan. 1945 door terugtrekkende Duitse 
troepen opgeblazen. De kerk was zo zwaar 
beschadigd dat ze niet meer gerestaureerd kon 
worden. In 1951 werd de huidige nieuwe kerk, zonder 
toren, op de nieuwe locatie in gebruik genomen.  
 

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 Mijnweg gebied. De mijn is er nooit 
gekomen en de nieuwe parochianen dus ook niet.  
 

Rechts ziet u ook aan het grote grasveld de 
schietbomen, waarvan een met kogelvanger, van 
schutterij St. Mathias en Cornelius (1767)).  
 

Steek de veldweg over en volg verder RD (pijl) 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 bij rioolbuis 
graspad rechts omhoog.  Na 500 m buigt het pad 
scherp naar rechts met rechts de bosrand. Een 
eindje verder steekt u het beekje over en volg 
verder het pad met nu rechts van u het 
beekje/bosrand. Na 1 km buigt het pad het bos in 
en blijf het pad langs de beek volgen.   
 

2. Aan het einde van het pad, waar de Leigraaf in 
de Vlootbeek mondt, steekt u R de Onderste 
Leigraaf over. Meteen daarna de 3-sprong RD met 
links het mooie vakantiebungalowpark Landal 
Landgoed Aerwinkel en de Vlootbeek en rechts 
een sloot.  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong R 
over het pad met rechts van u een sloot en 
weiland.  

(U verlaat hier de Vlootbeek en voor u ziet u  
gebouwen, die horen bij kasteel Aerwinkel).  
  
Na 100 m buigt het pad het bos in en 100 m 
verder buigt het bospad naar rechts. Aan de 
brede grindweg gaat u L door de eikenlaan. Let 
op! Na 200 m, 50 m voorbij einde rechts gelegen 
weiland, gaat u R over het bospad.  Aan de T-
splitsing gaat u R met rechts achter de bomen het 
weiland. Na 350 m gaat u aan de 3-sprong L met 
links een grote donkergroene trafokast.  
 

(Als u hier R door het kasteelpark gaat dan kunt u het 
mooie kasteel Aerwinkel bekijken.  
 

Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u L 
over het bruggetje. Meteen na het  bruggetje gaat u 
R over het  grindpad met rechts de vijver.  
 

Even verder heeft u dan links mooi zicht op het 
neogotische kasteel Aerwinkel, dat in 1854 is 
gebouwd door de bekende Roermondse 
bouwmeester Pierre Cuypers. In de voormalige 
tiendschuur van het kasteel gelegen bij de witte 
bijgebouwen bevindt zich Gasterij Geluk(t) met terras 
op de binnenplaats). 
 

U loopt de buurtschap ’t Reutje binnen.   
 

3. Aan de 3-sprong bij groot stenen wegkruis 
(1920) en zitbank gaat u R (Aerwinkelsweg). Aan 
de 5-sprong bij de fanfarezaal ‘t Reutje gaat u 
schuin R  over de doodlopende veldweg/graspad.   
 

(De op zeer hoog niveau spelende fanfare Sint Wiro 
(1928) is bij de fanfare liefhebbers een begrip. De 
fanfare uit het circa 300 inwoners tellende buurtschap 
werd in 1993 tijdens het WMC in Kerkrade 
wereldkampioen in de superieure afdeling).   
 

Aan de kruising, aan het eind van de hoge 
afrastering, loopt u  RD.  Aan de 3-sprong voor 
paaltjes gaat L, steek het brede pad over en loop  
bij bordje “Opengesteld” RD over het smalle 
bospad. Negeer 2 zijpaden links. Meteen daarna 
aan de Y-splitsing gaat u L/RD.  Negeer vlak 
daarna zijpaadje links. Aan de 3-sprong gaat u L 
omlaag.  Negeer zijpaadjes. Na 150 m gaat u aan 
de 3-sprong L door de bosrand met rechts een 
aspergeveld (2018) en rechts in de verte 
tuinderskassen. Na 100 m buigt het pad weer het 
bos in. Aan de 3-sprong RD.  
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4. Aan de T-splitsing gaat u R over de brede 
bosweg. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen 
daarna gaat u bij wkp 32 L (31) over de veldweg.   
 

(Links ziet u woningen in de buurtschap Reutje en 
rechts woningen in St Odiliënberg. Ook ziet u rechts 
een wiek van de korenmolen “Molen van Verbeek” uit 
1883).  
 

Na 500 m gaat u L het pad omhoog met rechts 
van u de natuurbegraafplaats Bergerbos.  Meteen 
voorbij zitbank gaat u R over het bospad. Negeer 
zijpaden en volg RD het bospad over de 
natuurbegraafplaats Bergerbos.   
 

(Een eind verder ziet u rechts de begraafplaats 
Roskamp van St. Odiliënberg).  
 

5. Steek bij zitbank de asfaltweg over en ga bij 
verbodsbord RD over het smalle bospad.  Aan de 
3-sprong gaat u R.  Aan de volgende 3-sprong 
RD. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u  L 
het pad omhoog. Aan de kruising gaat u RD het 
pad omhoog dat meteen iets naar links buigt.  
Aan de 4-sprong gaat u R (pijl 75/wit-rood)  over 
de brede bosweg.  Voorbij de rij prachtige beuken 
gaat u aan de 3-sprong RD over de klinkerweg 
met links voetbalvelden. Aan de 4-sprong in St. 
Odiliënberg gaat u L over het trottoir.  Voorbij het 
appartementencomplex St. Odile en tegenover de 
Vrechtstraat  gaat u L (Schepersheuvel) over de 
klinkerweg met links de grote parkeerplaats en 
rechts de sporthal.  
 

6. Loop RD over de klinkerweg met even verder 
links van u het sportcomplex Schepersheuvel (VV 
Odiliënberg). Aan de T-splitsing voor  
gemeenteloods en rechts een schuilhut (JOP) 
gaat u L (Eikenboomweg). Negeer zijwegen en 
volg de klinkerweg RD (geel-rood), die voorbij het 
witte huis (nr. 6) een bosweg wordt. Aan de 4-
sprong gaat u R (geel-rood/wit-rood) over de 
brede bosweg omlaag. Aan de 3-sprong bij wkp 
25 gaat u RD (21).  Steek de asfaltweg over en 
loop bij schuilhut RD (pijl 21)  Negeer 3 zijpaden 
rechts. (Bij het eerste pad rechts verlaat u  de 
wandelmarkeringen). 
 

7. Aan de kruising aan de bosrand gaat u R over 
het (gras)pad door de eikenlaan met rechts de 
bosrand en links een akker. Aan de T-splitsing bij 
wkp 7 gaat u L (2) over de brede bosweg.  Meteen 
daarna bij het volgende wkp 7 gaat u RD (44).  
Aan de 4-sprong bij doodlopende weg gaat u R  
(pijl). 
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u links in het bos de 
afgelegen hoeve Munnichsbos. 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).  
 

Via brug steekt de Vlootbeek over.  Na 100 m gaat 
u aan de 4-sprong bij grote akker en wkp 44 L (42) 
over het bospad. Negeer zijpaden en volg 1,2 km 
RD het bospad door het Munnichsbos 
(monnikenbos). (Geniet van de stilte, de natuur en 
mogelijk het geluid van  de vogels). Bijna aan het 
eind van het pad buigt het pad naar links met 

rechts een ijzeren hek. Vlak daarna aan de 
kruising bij wkp 42  loopt u RD (38) over de 
veldweg/eikenlaan met even verder links en 
rechts een akker/weiland. 
 

8. Negeer na 400 m veldweg links. 
 

(150 m verder passeert u rechts het gedenkplaatje 
aan Bert Vergoossen, trainer van “Running 
Roerdalen” (Lopersgroep Posterholt en omstreken),  
die hier op 46 jarige leeftijd tijdens het uitoefenen van 
zijn geliefde sport het hardlopen overleed).  
 

Steek bij wkp 38 via houten brug weer de 
Vlootbeek weer over en volg het bospad verder 
RD (35). Negeer zijpaden. Na 300 m bij links 
gelegen weiland ziet u voor u weer het kasteel 
Aerwinkel. Loop verder RD. Let op! Na 150 m gaat 
u R over het smalle bospad.  
 

(Dit is meteen voorbij staand ijzeren spijlen hek, dat 
bij ingang van weiland staat).  
 

Volg nu het smalle bospad dat een eind verder 
naar links buigt. 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.  
Een eindje verder steekt u de Onderste Leigraaf 
over, die hier in de Vlootbek mondt. Negeer 
meteen zijpad links en volg RD het pad, dat naar 
rechts buigt met rechts van u nog even de 
Vlootbeek en vakantiewoningen. 
 

9. Volg nu 500 m het slingerende bospad. Aan de 
T-splitsing gaat u R over het fietspad. Meteen 
daarna steekt u bij wkp 46 de houten brug  over. 
Meteen na de houten brug gaat u scherp L 
(Donckertstraat) en steek via de volgende rode 
brug weer de Vlootbeek over. 
 

(Als u na de houten brug 30 m RD het fietspad volgt, 
dan komt u bij een grote platte steen, infobord  en 
varkenskop).  
 

Meteen na de brug gaat u R (pijl 9)  door het 
klaphek over het graspad met rechts van u de 
Vlootbeek.  Volg nu geruime tijd het pad langs de 
Vlootbeek, die een eindje verder naar rechts buigt 
en dan verder door de weilanden meandert. Na 
500 gaat u L (pijl 9) via het draaihekje (stegelke)  
en volg dan RD het brede graspad met rechts 
afrastering.  
 

(Voor u ziet de kerktoren van de St. Matthiaskerk).  
 

Bij het volgende stegelke wordt het brede 
graspad een veldweg/graspad, gelegen tussen 
afrasteringen met links en rechts de 
boerengolfbaan (weilanden). Bij wkp 9 loopt u RD 
en u komt meteen bij Boerengolfterras Vurenhof, 
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of 
op het leuke terras op het erf nog iets tegen 
vriendelijke prijzen kunt eten of drinken. Op het 
terras staat een waterput.  Is alles dicht bel dan 
even aan bij huisnr. 4  en  de vriendelijke 
uitbaatster zal er voor zorgen dat u iets te drinken 
en te eten krijgt. Voor de bierliefhebbers is er o.a. 
het speciale Roerdaler Sagelbier. U kunt 
natuurlijk ook nog een partijtje boerengolven.  


