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Tijdens deze gemakkelijke maar flinke en bosrijke wandeling wandelt u even langs het natuurgebied 
Hoosden en dan struint u geruime tijd over leuke bospaadjes door de bossen van natuurgebied Het 
Sweeltje. Via  mooi pad door het dal van de Vlootbeek komt u aan de rand van Montfort. De terugweg loopt 
ook een flink stuk door de bossen. Dan passeert u de Natuurbegraafplaats Bergerbos. Via veld- en 
boswegen komt u weer in Sint Odiliënberg bij het gezellige café met terras. Neem voor onderweg zelf 
proviand mee. Na 7 km en 10 km staat een zitbank.  U kunt de route inkorten tot 9,2 km.  
 

~ 
 

Startadres: Café Le Carrefour, Hoofdstraat 23, Sint Odiliënberg. Open maandag vanaf 13.30 uur, dinsdag 
t/m zaterdag vanaf 12.00 uur en  zondag vanaf 11.00 uur. Woensdag gesloten.   Tel:0475-532510.  (Parkeer in 
de straat). 
 

U kunt ook starten aan de Broekweg 2, in Montfort. Met uw rug naar de verkeersweg loopt u RD over de 
smalle asfaltweg, negeer klaphek aan de linker kant en ga  verder bij **** in punt 4.  U kunt dan na circa 9 
km pauzeren bij het leuke café Le Carrefour. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,85 km  3.25 uur  21 m  69 m 
 

 
 

1151.  SINT ODILIËNBERG  14,8 km – 9,2 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de 
kruising gaat u R (Bernhardlaan). Negeer 
zijwegen.  
 

(Bij huisnr. 29 ziet u schuin links voor u de windmolen 
genaamd Molen van Verbeek. Deze beltmolen werd 
in 1883 ter vervanging van de in 1882 afgebrande 
grondzeiler gebouwd).  
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing voor huisnr. 
12 L. Aan 3-sprong bij wkp 76 en voor groot 
houten wegkruis gaat u R (75/Hagelkruisweg) 
over het trottoir langs het gazon omhoog.  Aan 
het eind van het trottoir steekt u de  
Hagelkruisweg over en gaat u R over het trottoir 
verder omhoog. Tegenover huisnr. 11 (Logopedie 
(2018)) gaat u R over het graspaadje dat meteen 
naar links buigt. Steek de bosweg (inrit) over en 
loop RD over de veldweg. (geel/rood)  
 

(Hier ziet u rechts beneden kasteel/huize Hoosden, 
dat voor het eerst in 1531 werd genoemd).   
 

Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L over 
het twee richtingen fietspad dat meteen naar 
rechts buigt. Steek de voorrangsweg over en ga 
RD over het klinkerpad/weg met links het 
gemeentehuis van de gemeente Roerdalen.  Aan 
de 3-sprong bij gemeenteloods en Jongeren 
Ontmoetingsplaats (schuilhut) gaat u RD over de 
smalle klinkerweg.   
 

2. Na 50 m gaat u aan de volgende 3-sprong R 
(ruiterroute (rr) 62) met rechts het tenniscomplex 
van L.T.C. Berg. Voorbij de tennisvelden wordt de 
smalle klinkerweg een bosweg. Aan de T-

splitsing gaat u R (rr 62) omlaag met rechts de 
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u bij 
verbodsbordje RD. Negeer bij paardenweiland 
twee zijpaden rechts. Steek de doorgaande weg 
over en loop RD (21) over het bospad.  Aan de T-
splitsing gaat u R. (U verlaat hier route 21). Negeer 
zijpaadjes. Steek na bijna 500 m de  grindweg 
over en loop RD (1/wit-rood/geel-rood) over het 
paadje langs en door de bosrand. 
 

(Degene die 9,2 km loopt, gaat hier aan de kruising L 
(3/wit-rood/geel-rood)  over de grind- bosweg.  Na 50 
m gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 3 RD (7) 
verder over de bosweg. Negeer zijpad rechts en 
links.  Na 150 m passeert u links een picknickbank. 
100 meter verder gaat u bij wkp 7 gaat u L (39) over 
het brede bos- graspad. Ga dan verder bij **** in punt 
5). 
 

Boven in het bos gaat u voorbij afsluitboom aan 
de Y-splitsing R (geel-rood). Na bijna 500 m gaat 
u boven aan de  3-sprong R het bospad omlaag 
dat meteen links omhoog buigt. Boven aan de 
kruising gaat u RD (geel-rood) omlaag. Boven aan 
de volgende 3-sprong gaat u RD (1/geel-rood). 
Negeer meteen zijpad rechts omlaag. Aan alweer 
een 3-sprong gaat u verder RD (1).  
 

3. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R (1/ 
geel-rood). Negeer meteen zijpad links. Voorbij  
zitbank loopt u RD onder de 
hoogspanningskabels door.  Negeer zijpaadje 
links.  Let op! Circa 10 m verder gaat u aan de 
kruising bij wandelmarkeringspaal (wmp) en 
zitbank L richting hek.  

http://cafelecarrefour.nl/
tel:0475-532510
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Ga dan meteen R over het begroeide bospaadje 
met links van u afrastering van weiland. Blijf nu 
het bospaadje RD parallel aan de afrastering 
volgen. (Het laatste stukje (50 m) staan lage 
braamstruiken dus voorzichtig). Aan de doorgaande 
weg gaat u L (geel-rood). Na 100 m gaat u aan de 
kruising bij afsluitbomen R (34/geel-rood) over 
het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u R met links 
van u de bosrand en de Vlootbeek, die na lange 
droogte droog kan staan.   Aan de 3-sprong bij 
bruggetje en wkp 34 gaat u RD (38).  
 

(Als u hier links het bruggetje oversteekt dan komt u 
bij zitbank en gelukplek 3/infobord. Hier staat ook een 
steen met een afbeelding van een van de 65 
Romeinse zilveren munten, die hier in 2009 door een 
amateurarcheoloog zijn gevonden. Als u bij de 
zitbank doorloopt, dan komt u nog langs enkele 
afbeeldingen van Romeins munten. De echte munten 
zijn te zien in het Roerstreek museum, Kerkplein 10 
in St. Odiliënberg) 
  

Aan de volgende 3-sprong gaat u L (38).  Via 
klaphek volgt u het mooie pad met links het 
begroeide Vlootbeekje.  Na 600 m steekt via 
bruggetje het Vlootbeekje over (Voor u ziet u hier 
de witte kerktoren Montfort). Ga meteen R door het 
klaphek.  
 

4. Voorbij klaphek gaat u bij wkp 38 L (4) over de 
smalle asfaltweg/bomenlaan.   
 

(U loopt hier door het Vlootbeekdal, dat eigenlijk het 
dal van een oude loop van de Roer is. Door 
bewegingen in de ondergrond is de Roer ooit 
geblokkeerd, waarna de Roer een nieuwe weg naar 
de Maas heeft gezocht. U loopt hier dus door de 
voormalige Roerbedding)  
 

**** Na bijna 900 m gaat u aan de kruising bij wkp 
4 L (2)  over het paadje langs de weg. Bij wkp 2 en 
oude muur en infobord “muntschat Vlootbeek” 
gaat u RD (7) en steekt u via brug de Vlootbeek 
over. Meteen na de brug neemt u het eerste 
bospaadje R (wit-rood) met rechts het 

Vlootbeekje. (U volgt dus niet route 7).  Aan de 3-
sprong gaat u R over het paadje met rechts het 
Vlootbeekje.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
bosweg.   
 

(Na 200 m passeert u een zitbank, een mooi 
pauzeplekje na 7 km).  
 

Negeer zijpaadjes en loop onder de  
hoogspanningskabels door.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (7). Negeer zijpaden. Na bijna 700 m 
buigt het pad bij wmp naar links (7). Let op! 100 m 
verder bij de volgende wmp loopt u bij bordje 
“Opengesteld” RD (tweede pad van rechts) over 
het bospad. (U verlaat dus het brede pad dat hier 
naar links buigt en u verlaat hier de wandelmarkering 
7).  Na 50 m loopt u  rechts langs een omgevallen 
boom heen.  Vlak daarna gaat u aan de kruising 
L. Aan de 3-sprong gaat u RD (7).  Na circa 700 m 
gaat u aan de 3-sprong L (7).  
 

5.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij wkp 7 
L (3/39) over de grindweg. Na 30 m gaat u aan de 

3-sprong bij volgend wkp 7 R (39) over het bos- 
graspad **** dat even verder langs de bosrand en 
een rij eiken loopt.  Aan de kruising gaat u RD 
(39) langs de bosrand en door de eikenlaan.  Na 
700 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 39 RD 
(31/Roskam 1-5) over de asfaltweg. Meteen 
daarna steekt u bij groot houten wegkruis, 
woning en zitbank de asfaltweg over en loopt u 
RD (Thij Knoben pad) over de veldweg met even 
verder links van u de bosrand. De veldweg buigt 
naar links. Meteen daarna aan de 3-sprong bij het 
gebouw van de Natuurbegraafplaats Bergerbos 
gaat u R over de veldweg met links de bosrand..  
Na 400 m gaat u beneden aan de T-splitsing R 
over de veldweg.  Na 500 m gaat u aan de 
doorgaande weg bij wkp 32 R (30). Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong L (30) over de bosweg. 
Negeer zijpaden en volg de bosweg, die na 200 m 
een veldweg langs de bosrand wordt, RD (30).  Na 
bijna 700 m gaat u aan de kruising bij wkp 30 L 
(52) over het fietspad en u passeert de huisnrs. 
63-65. Na 500 m, waar de doorgaande weg  bij 
huisnr. 1 naar rechts buigt, loopt u RD over 
fietspad. Vlak daarna gaat u R  (52) over de 
klinkerweg en steek via de oversteekplaats de 
doorgaande weg over. Ga nu meteen L (52) over 
de grasberm. 
 

6. Steek voorzichtig de twee rijbanen van de N293 
over en loop RD (52/Zwarteberg) over de 
asfaltweg, die meteen naar rechts buigt. Vlak 
daarna voorbij het schietterrein met twee 
schietpalen met kogelvangers van schutterij 
Prins Bernhard (1904) uit Sint Odliënberg loopt u 
RD over de brede grindweg. De grindweg buigt 
naar links. Negeer meteen bospad rechts.  Na 200 
m gaat u L over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt. Na 800 m  gaat u in het bos aan de Y-
splitsing L met links  de haag van de tuin van een 
woning.  Aan het twee richtingen fietspad in de 
buurtschap Paarlo gaat u L. Na 40 m gaat u bij 
verbodsbordje L (79) over het bospad dat een 
veldweg wordt.  Aan de Y-splitsing gaat u R/RD 
(79/geel-rood) verder over de veldweg met links 
de bosrand.  Aan de kruising  gaat u R (geel-rood) 
met links de bosrand.   Let op! Negeer bospaadje 
links en neem het tweede bospaadje L (geel-rood) 
over het smalle bospaadje. Aan de T-splitsing 
voor akker gaat u R (58). Na 10 m gaat u aan de 3-
sprong L (58/geel-rood) over het pad door de 
bosrand. Aan de kruising loopt u RD (58/geel-
rood) over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(58/geel-rood).  Aan het twee richtingen fietspad 
gaat u L (58/geel-rood).  
 

(Rechts passeert u het rijksmonumentale 
kasteelachtig landhuis. Frymerson. Op deze plaats 
bevond zich een middeleeuws kasteel, waarvan nog 
een, twee verdiepingen tellende, bakstenen toren 
over is.  
 

Het huidige landhuis dateert uit 1863 en is gebouwd 
naar ontwerp van Pierre Cuypers. Bij het landhuis ligt 
een 18e-eeuwse carréboerderij. Het park rondom het 
kasteel dateert van omstreeks 1900).  



Steek via oversteekplaats de twee rijbanen van de 
provinciale weg over en ga R. Steek via de 
volgende oversteekplaats de Bernhardlaan over 
en loop RD (Hoofdstraat). U komt meteen rechts 
bij het leuke café, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 

uitbaatster Laura verneemt graag wat u van de 
wandeling vond. Er is een uitgebreide  lunch- 
diner- en drankkaart. Wie weet hoeveel kleine 
likeur/sterke drank flesjes op het rek achter het 
buffet staan mag dit doorgeven. Ook al hoeft u 
niet naar het toilet, ga dan toch even kijken naar 
de bijzondere wasbak.  

 
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.   


