
Posterholt Natuur 

Deze NatuurGenotRoute voert de wandelaar door het landschap ten zuidwesten van het dorp 

Posterholt. Daarbij wandel je langs de wijken Posterholt en Reutje, door het Vlootbeekdal en langs 

de rand van het Munnichsbos. Het startpunt is bij Kasteel Aerwinckel, bij de ingang van recreatiepark 

Landal. 

Lengte: ca. 8,6 km 

- Aan de achterkant van het gebouw ligt rechts een vijver (met een springend kikkerbeeld/teken 

ervoor). 

- Rechtdoorlopen door de rood-witte slagboom (voor de slagboom staat een groene paal met een 

B erop, aan je linkerhand een voetbalveldje). 

- Rechtdoorlopen tot de richtingaanwijzer voor de bungalows nr. 135-138, daar rechtsaf het veld 

inlopen  (in het gras is een flauw spoor van een pad zichtbaar). 

- Een (klein) houten bruggetje zonder leuning oversteken, aan je linkerkant passeer je een 

heuvelwalletje, na circa 30 meter rechtsaf langs een wei (met gebrekkige omheining van palen 

met draad) lopen, recht voor je uit zie je een bosrand. 

- Bij de bosrand aangekomen ga je rechtsaf. (Op het punt van afslaan kun je heel even een paar 

meters  het bos inlopen, daar is een moeras te zien). 

- Met de bosrand aan je linkerkant blijf je door de weide lopen, aan je rechterkant zie je in de 

verte de huisjes van het vacantiepark Landal liggen. 

- Je loopt door tot aan de Vlootbeek, daar ga je linksaf. 

- Je blijft rechtdoor langs de Vlootbeek lopen tot aan een stenen brug (op 7 februari 2011 had 

deze oranjekleurige leuningen). 

- Hier rechtsaf slaan, de verharde weg heet ROSKAM (straatnaambord aanwezig). 

- Doorlopen tot aan de St. Petrusstraat, een verharde weg aan de rechterkant. Je passeert enkele 

boerderijen en woningen. (Voorbij de huizen zie je aan de rechterkant de leigraaf, een 

eeuwenoude afwateringssloot die achter de woningen loopt). 

- Na enkele tientallen meters zie je het plaatsnaambord REUTJE. 

- De weg blijven volgen, aan de linkerkant passeer je Cafe BIE TIEL (in de winter op dinsdag 

gesloten, anders vaak geopend, mogelijke pleisterplaats). 

- Doorlopen tot een splitsing, aan je rechterkant staat een wegkruis met het jaartal 1920, 

herinnering aan WO I. 



- Hier sla je linksaf  de AERWINCKELSWEG in(straatnaambord). (Huisnummer 71 aan de 

rechterkant voorbeeld van oude boerderij uit deze streken met muizentandjes onder de dakgoot, 

onder T-vensters, spatplint enz., daar pal tegenover staat een hedendaagse versie van een 

dergelijke woning.) 

- De weg blijven volgen tot je aan de linkerkant de FANFAREZAAL ziet, hier staan aan de 

rechterkant wegwijzers diverse richtingen. 

- Hier sla je rechtsaf naar Posterholt. De straat heet hier St.JOSEPHSTRAAT, en gaat verderop Burg. 

Gerardstraat  heten. Er komt een kruispunt (hier kunnen geïnteresseerden rechtsaf via de Kasteel 

Aerwinckelallee naar Kasteel Aerwinckel gaan kijken). 

- Wij steken de kruising rechtdoor over, de straatnaam verandert hier in  BURG.GERARDSTRAAT. 

De straat volgen tot aan de vijfsprong. 

- Aan de linkerkant net voor de vijfsprong zie je een kapelletje met een Christus aan het kruis.( 

Hier, op dit punt, werd vroeger het vee verzameld). We hebben goed doorgelopen en zijn op dit 

punt een uur en een kwartier onderweg. Op dit punt is een verlenging van de wandelroute 

(rechtdoor naar kerk enz. zie de oude beschrijving) mogelijk maar dan overschrijdt deze de 

geplande 2 uur met minstens een uur, misschien wel anderhalf uur. 

- Wij slaan rechtsaf de Donckerstraat in. Aan de rechterkant passeren we nummer 6, het 

Thomashuis, een woning met in elk jaargetijde andere versiering. Hier wonen licht verstandelijk 

gehandicapten onder begeleiding. 

- Verder de weg vervolgend passeren we aan de linkerkant een groot vervallen boerderijcomplex  

dat in de volksmond HALSBREKERSHOFJE genoemd wordt. We blijven de weg volgen, lopen over 

het fietspad, steken een houten bruggetje over de Vlootbeek over (hier niet de weg oversteken) 

volgen de weg naar rechts, terug naar vacantiepark Landal. Van hieruit kunnen we de vlaggen 

van de entree aan de rechterkant zien. 

- Doorlopen, bij de vlaggen rechtsaf, tot aan de receptie rechts. 

 


