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Tijdens deze vrijwel vlakke wandeling met veel bos wandelt u eerst door de velden naar het
Annendaalsbos. Hier maakt u een fijne boswandeling naar de aan de Duitse grens gelegen buurtschap
Echterheide waar u na 8 km kunt pauzeren bij het leuke café ’t Berghoes (maandag en dinsdag gesloten).
De terugweg gaat o.a. door het Annendaalsebos, het Posterbos en een stukje langs de Vlootbeek. U kunt
de wandeling inkorten tot 4,5 km.

blz 2 van 3
Startadres: Landgoed Aerwinkel, Zwembadweg 1, Posterholt.
(U rijdt de ingang binnen van het park en parkeer op een van de parkeerplaatsen aan de Zwembadweg).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,26 km
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36 m
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380. Posterholt 14,3 km – 4,5 km
1.
Loop
naar
de
uitgang
van
het
vakantiebungalowpark en ga dan meteen R over
het graspad met rechts de greppel en links de
asfaltweg. Na 100 m loopt u RD over de
asfaltweg, die omzoomd is door eiken. (Loop links
van de weg). Na ruim 400 m bij links gelegen
varkenshouderij (huisnr. 30) gaat u over de
TWEEDE veldweg R. (Dus niet over de veldweg met
route 43). Na 400 m gaat u aan de T-splitsing L.
Aan de volgende T splitsing aan de bosrand bij
wandelknooppunt (wkp) 43 gaat u L (45).
(Degene die 4,5 km loopt, gaat hier R ((42). Ga dan
verder bij **** in punt 5).
Negeer meteen bosweg rechts en loop verder RD
over de grindweg door de bosrand.
(U verlaat hier 45. De route volgend passeert u na
100 m bij boerderij bijenkorven en een grote ronde
mestsilo).
Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer meteen
bosweg rechts (Putbroekerheiweg) en volg RD de
smalle asfalt- bosweg.
(U loopt hier op het grondgebied van de gemeente
Echt-Susteren die op het smalste stuk van Nederland
ligt).
Negeer na 200 m bij zitbank 2 bospaden rechts.
100 meter verder gaat u bij volgende zitbank L
(pijl) over de veld- zandweg met links de bosrand
en rechts weilanden. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd RD (pijl) de veldweg, die na 900 m
naar rechts buigt en een bosweg wordt.
2. Steek na bijna 1,5 km bij km paaltje 18,4 de
doorgaande weg (N274) over en loop bij
verbodsbord RD (pijl) de bosweg omhoog. Na 100
m aan kruising bij wkp 78 gaat u R (80) het brede
bospad (even) omhoog langs de afsluitboom. (U
loopt hier door het Annendaalsbos). Na 250 m gaat u
aan de 3-sprong RD over de licht stijgende en
licht dalende zand- bosweg. (U loopt hier parallel
aan de rechts beneden op afstand gelegen
doorgaande weg). 500 meter verder gaat u aan de
volgende 3-sprong L het brede bospad omhoog
(U verlaat hier de pijl). Na 100 m gaat u boven aan
de kruising R. Negeer zijpaden en volg geruime
tijd de bosweg RD. Na 700 m gaat u voorbij
houten afsluitboom bij zitbank en wkp 80 L (83)

over de brede bosweg door de eikenlaan met
rechts een akker/aspergeveld.
3. Aan de 3-sprong bij wkp 83 gaat u L (81) over
de veldweg met links de bosrand van het
Annendaalsbos en rechts een akker/aspergeveld.
Negeer zijpaden. Na 700 m loopt u het bos in en
ga dan meteen aan de kruising bij meerstammige
beuk RD (ruiterroute (rr) 80) over de bosweg.
Negeer zijpaden. Na bijna 500 m gaat u aan de
volgende kruising RD (rr 80). Aan alweer een
kruising, met links een afsluitboom, gaat u R over
de veldweg met links de bosrand en rechts een
weiland en even verder loopt u onder de
hoogspanningskabels door. Negeer bospad links
en dan loopt u even verder het bos in. Aan de Tsplitsing gaat u R en dan buigt het bospad voor
groot grasveld naar links en wordt een smal pad
met links de bosrand.
(Voor u ziet u de windturbines bij de Duitse plaats
Haaren).
Aan de 3-sprong gaat u RD over de veldweg
verder langs de bosrand. Aan de T-splitsing gaat
u L (rr 83) over de veldweg met links de bosrand.
(Voor u ziet u de kerk in de Duitse plaats Haaren. U
wandelt hier over de grenslijn met rechts Duitsland.
Een eindje verder loopt u tussen de grenspalen 347
F en 347 H even over Duits grondgebied).
Negeer na bijna 600 m veldweg rechts en loop RD
(rr 83) over de smalle asfaltweg
4. Na 100 m aan de kruising bij café ’t Berghoes
in de buurtschap Echterheide gaat u L de smalle
asfaltweg omhoog.
(Een heel leuke pauzeplek (8,1 km) met terras en
vriendelijk gastvrouw/personeel. Proef eens het
heerlijke broodje gezond, het broodje Berghoes of
het 12-uurtje vlees of vis, Tegenover de ingang van
het café is een honden- paardenbar. Maandag en
dinsdag gesloten.
Voordat u verder wandelt kunt u ook nog even een
kijkje nemen op het hier vlakbij gelegen kerkhof van
de Duitse plaats Haaren met allemaal dezelfde
kruisen. Opvallend is dat hier echtparen op hun eigen
“perceeltje” begraven liggen).
De smalle asfaltweg wordt bij verbodsborden en
herdenkingsteken een bosweg, die u RD volgt..

(Hier is op 18-11-1944 een Hawker Typhoon MK.IB
MN 475 van het 440 Squadron van de Royal
Canadian Air Forces neergestort. Hierbij kwam de 23
jarige Canadese flying officer Robert John Reilly om
het leven. Hij
is begraven op de militaire
begraafplaats in Mook. De stichting “Op Vleugels der
Vrijheid” heeft op zes plekken in de gemeente Echt –
Susteren herdenkingstekens geplaatst op de plekken
waar of waar vlakbij vliegtuigen zijn neergestort. Bij
de abdij Lilbosch in Pey staat een groot monument).
Aan de 3-sprong bij wkp 85 gaat u L (84). Aan de
volgende 3-sprong bij wkp 84 gaat u R (81) over
de brede bosweg. Negeer zijpaden en blijf de
bosweg geruime tijd RD volgen.
(Na circa 250 m ziet u rechts bij akker in de verte de
Matthiaskerk in Posterholt. Hier ligt rechts ook het
autospeedway circuit Posterholt JaBa waar jaarlijks
enkele wedstrijden worden gehouden. Als dit zo is,
dan ziet en hoort u dit ongetwijfeld).
Bij wkp 81 gaat u RD (78). Bij wkp 78 RD (49).
Steek na 900 m de doorgaande weg (N274) over
en loop bij verbodsbord RD (pijl).
(In punt 2 bent u hier ook al geweest). U loopt nu
weer het verbindingsstuk. Het is hetzelfde stuk maar
het uitzicht is toch anders).
Negeer zijpaden.
5. Na bijna 1,5 km gaat u aan de T-splitsing bij
zitbank R (pijl) over de asfalt- bosweg. Negeer bij
zitbank twee zijpaden links en loop RD. Negeer na
200 m bosweg links (Putbroekerheiweg). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L over de grindbosweg richting Natuurbegraafplaats Bergerbos.
Negeer na 300 m bij wkp 42 bosweg links en
veldweg rechts en loop verder RD (43). ****. Na
300 m gaat u aan de kruising bij wkp 42 R (38l)
over de veldweg/eikenlaan met even verder links
en rechts een akker/weiland. 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 de Vlootbeek
weer over en volg het bospad verder RD (35).
Negeer zijpaden. Na 300 m bij links gelegen
weiland ziet u voor u het kasteel Aerwinkel (1854)
dat is gebouwd door de bekende Roermondse
bouwmeester Pierre Cuypers. Loop verder RD.
6. Let op! Na 150 m gaat u R over het smalle
bospad. (Dit is meteen voorbij links gelegen ingang
van weiland, waarin aan de bosrand bijenkorven
staan (2018)).
(Wilt u bijna aan het eind van de wandeling nog iets
eten of drinken, dan kunt u hier RD lopen naar
gasterij Geluk(t) (200 m). Steek bij breed houten hek
het bruggetje over en loop RD met links het
kasteelpark. Bij lange witte woning loopt u RD en u
passeert meteen rechts de vlinder- en kruidentuin en
de voormalige witte zusterkapel van de zusters, die
van 1956 tot 1986 in kasteel Aerwinkel hebben
gewoond .Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R
en u komt rechts bij de ingang van gasterij Geluk(t),
die gehuisvest is in de voormalige Tiendschuur van
het landgoed. Er is ook een mooi terras).
Volg nu het smalle bospad dat een eind verder
naar links buigt en in de bosrand naar rechts
buigt. Aan de T-splitsing gaat u L met rechts van
u de Vlootbeek en het vakantiebungalowpark
Landal Landgoed Aerwinkel en links een sloot.
(Even verder ziet u links gebouwen die horen bij
kasteel Aerwinkel).
Een eindje verder steekt u de Leigraaf over, die
hier in de Vlootbeek mondt. Negeer meteen
zijpad links en volg RD het pad, dat naar rechts
buigt met rechts van u nog even de Vlootbeek en
de vakantiewoningen. Volg nu 500 m het
slingerende bospad. Aan de T-splitsing gaat u R
over het fietspad. Meteen daarna steekt u bij wkp
46 via houten brug de Vlootbeek over en loop RD
(43) over het fietspad.
(Even verder passeert u rechts een grote platte
steen, infobord en varkenskop).
Na 200 m komt weer bij de ingang van het
vakantiepark Landal Landgoed Aerwinkel.
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