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Tijdens deze vlakke en rustige wandeling wandelt u over veldwegen en bospaden naar de buurtschap 
Paarlo, dat gelegen is in  midden in het mooie Roerdal. U passeert o.a. een mooie visvijver, akkers, 
weilanden, kleine bossen en oude boerderijen.  Onderweg staan voldoende zitbanken en na 7 km passeert 
u het leuke terras van de Holsterhof. Een mooie wandeling door merendeels open gebied.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Boerengolfterras Vurenhof,  Vurensteeg 4, Posterholt. 
(U mag op het erf parkeren, zie bordje P). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,08 km  3 uur  15 m  16 m 
 

 
 

361. POSTERHOLT  14 km  
 

1. Loop door de eikenlaan terug naar de 
Hoofdstraat en ga aan de kruising bij de met 
mergelstenen gebouwde Sint Matthiaskerk (1951) 
en wandelknooppunt (wkp) 8 L (37/Hoofdstraat).  
 

(De vorige  neogotische kerk uit 1877, die aan de 
Kerksteeg stond,  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 deze plek 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 Mijnweggebied. De mijn is er nooit 
gekomen en de nieuwe parochianen dus ook niet.  
 

Links naast de kerk  staat een zittend H. Hartbeeld 
(1934), een geschenk van de mijnwerkers en rechts 
naast de kerk staat een oorlogsmonument). 
 

Recht tegenover de kerk staat de voormalige woning 
(nr. 59/1874)  van de rector van het voormalige 
Ursulinenklooster.  
 

Negeer zijwegen en volg de weg RD door het 
langgerekte dorp.  
 

(Even verder passeert u rechts  de klokkentoren van 
het voormalig Klooster van de Zusters Ursulinen 
(1853-1974), dat hier heeft gestaan).  
 

Na 400 m gaat u bij wkp 37 RD (36). 300 m verder  
gaat u aan de 5-sprong bij wkp 36 R 
(Heerbaan/100 m verder Middenweg). Negeer 
zijwegen. U passeert o.a. de bedrijven Geelen 
Beton en Cuypers kozijnen. Na 450 m steekt u 
voorzichtig schuin rechts de voorrangsweg over 
en ga RD over het smalle paadje. Meteen daarna 
loopt u RD over de veldweg.  Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L over de veldweg langs de rij 
bomen.  Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij 
huisnr. 4 en wkp 3 in de buurtschap Holst RD (1) 
over de veldweg met even verder rechts van u 
een akker en links de bosrand.  De veldweg buigt 
naar links en meteen daarna naar rechts (1).  U 
passeert links de mooie visvijver van H.S.V 
Posterholt en St. Odiliënberg (1953). (Hier staan 
enkele zitbanken en picknickbanken).   
 

2. Aan de T-splitsing bij houten clubhuis 
genaamd “De Groene Bleek” gaat u R (1). De 
veldweg buigt meteen naar links en wordt een 

asfaltweg, die u RD volgt langs de rij eiken. Aan 
de kruising bij wkp 1 gaat u RD (2) over de smalle 
asfaltweg.  
 

(Als u al wilt pauzeren, ga dan hier aan  kruising R 
door de eikenlaan. Na 150 m komt u bij  Restaurant 
Holsterhof met leuk terras).  
 

Waar de asfaltweg na bijna 300 m naar links 
buigt, gaat u R (2) over het graspad dat meteen 
een haakse bocht naar links maakt met links de 
bosrand. Negeer zijpaden. Aan de asfaltweg bij 
wkp 2 gaat u R (5). Aan de T-splitsing bij huisnr. 
18 gaat u L (5).  Na 100 m passeert u links bij 
klaphek een wegkruis.  
 

(Dit (vermoedelijke) hagelkruis, dat tussen vier 
lindebomen staat, is hier in 1949 geplaatst ter 
vervanging van een houten kruis dat volgens de 
overlevering "altijd" daar had gestaan. Het kruis 
hoorde bij hoeve Bergerhof, die u meteen passeert). 
 

3. Tegenover de grote boerderij/melkveebedrijf  
(nr. 39) gaat u R (5) over de veldweg. Na 350 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 5 L (40) over de  
veldweg.  
 

(Even verder passeert u rechts weer een groot 
tulpenveld. In de verte ziet u  voor u de St. 
Martinuskerk (1929-1930) in Vlodrop).   
 

Na bijna 700 m gaat u aan de kruising L.  Steek bij 
zitbank en wegkruis de asfaltweg over en loop RD 
pijl 36 over de grindweg. Voorbij volkstuintjes 
passeert u  rechts een picknickplaats, een prima 
pauzeplekje na 4,8 km. Steek bij wkp 36 de 
doorgaande weg (Bergerweg) over en loop RD 
(34) over de veld- bosweg.  Negeer zijpaden.  
 

4. Na circa 500 m gaat u aan de 3-sprong bij grote 
boerderij (nr. 46/Hoeve De Triest/zie infobordje) L 
door de brede statige eikenlaan.  Steek weer de 
doorgaande weg over en ga R (53) over het twee 
richtingen fietspad. Waar na 400 m aan de 
rechterzijde de bosstroom ophoudt, gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 53 L (2/Bergerweg 65) 
over de smalle asfaltweg.  Let op! Precies voorbij 
links gelegen  schuur en bij open koeienstal gaat 
u R over het bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R 
over de veldweg met rechts de bosrand. De 
veldweg buigt tweemaal naar links buigt.   
 

(Nadat de veldweg voor de tweede keer naar links is 
gebogen, passeert een rij bijzondere bomen namelijk 
Acacia’s).  
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Bij woning  (nr. 4 A) wordt de veldweg een 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing bij zitbank (7.1 km) 
gaat u R. (Loop links van de asfaltweg over de brede 
grasstrook, met links een greppel). 
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar Restaurant 
Holsterhof lopen met leuk terras. Ga hier dan aan de 
3-sprong bij zitbank L en aan de kruising loopt u RD).   
 

5. Negeer na ruim 300 m bij wkp 52 veldweg links 
en loop RD (51) verder over de brede grasstrook 
evenwijdig aan de asfaltweg. Na 100 m, net vóór 
het plaatsnaambord “Paarlo”  en bij wkp 51, gaat 
u L (79) over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt met een eindje verder links en dan rechts 
van u de bosrand.  Na 800 m gaat u aan de 4-
sprong aan de bosrand RD (geel-rood) door het 
bos.  Na het bos buigt de veldweg naar rechts. 
Aan de doorgaande weg (Paarloseweg)  gaat u L 
over het twee richtingen fietspad door de 
bomenlaan.  U passeert meteen links een zitbank 
en infobordje. Na 100 m gaat u L over de bosweg, 
die meteen een veldweg wordt, die u 750 m RD 
volgt.  Aan de T splitsing gaat u L met even 
verder rechts van u de bosrand. Na bijna 500 m 
passeert u rechts een boerderij en volg verder RD 
(52)  de veldweg. 
 

(De oorspronkelijke route ging hier naar R maar 
omdat dit niet meer mag, is de route aangepast en 
loopt u nu verder RD) .    

6. Na 500 m, vlak voor links gelegen woning, gaat 
u aan de 3-sprong R door de eikenlaan. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R met rechts van u de 
visvijver, waar u al eerder bent langs gelopen.   
De veldweg buigt naar links en meteen daarna 
naar rechts. Aan de 4-sprong bij wkp  3 in de  
buurtschap Holst gaat u RD (6) over de veldweg 
langs de rij bomen. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u  L (6). Aan de volgende 3-sprong bij wkp 6 
gaat u R (37) over het (gras)pad gelegen tussen 
akkers. Na 250 m steekt u de doorgaande weg 
over en loopt u  RD (37) over het graspad. (Rechts 
ziet u het bedrijf Geelen Beton). Bij woning wordt 
het graspad een veldweg. Aan de 3-sprong gaat u 
RD over de asfaltweg met rechts het 
tenniscomplex. Aan de kruising RD. Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 37 L (8). Na 400 
m gaat u meteen voorbij de kerk bij wkp 8 R 
(9/Vurenhof) door de eikenlaan en u komt weer 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 en Erdinger Witbier. U kunt natuurlijk 
ook nog een partijtje boerengolven 

 
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.   

 


