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Ten zuiden van het dorp Montfort, ligt Terras/Minicamping Nooit Gedacht. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling, wandelt u o.a. over een graspad langs de Vlootbeek naar kasteelruïne Montfort. Via een stukje  
door de bebouwde kom van Montfort, loopt u, via mooi pad langs de Vlootbeek, naar de bossen van ’t 
Sweeltje, waar u geruime tijd doorheen loopt. Via o.a. een veldweg, graspad en asfaltweg met weids 
uitzicht,  loopt u terug naar het  Terras/Minicamping Nooit Gedacht, waarvan het café op een bijzondere 
locatie ligt.  Na 4,2 km en 4,8 km passeert u een zitbank voor een pauze.  
 
 

 
 

Startadres: Terras/Minicamping Nooit Gedacht, Diergaarderweg 4, Montfort. Tel: 06-55701593. 
Tijdens de herfst en wintermaanden alleen op zondag van 12 tot 20 uur open. 
 

U kunt ook starten bij de kasteelruïne,  Huysdijk 4, Montfort. Ga dan verder bij punt 2. U kunt dan na 7 km 
pauzeren bij de sponsor.  

 
 

1660. MONTFORT 9,2 km 
 

1. Met uw rug naar de inrit naar het terras/ingang 
brasserie, steekt u doorgaande weg over en gaat 
u L over het tweerichtingsfietspad en na bijna  
100 m passeert u het plaatsnaambord Montfort.  
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(44/Zandstraat). 300 m verder gaat u aan de  
T-splitsing, bij wegkruis, R (44). Meteen daarna 
gaat u, bij wandelknooppunt (wkp) 44, L (17) over 
de smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong, waar de 
asfaltweg naar rechts buigt,  gaat u RD (17) over 
de brede veld- zandweg en ga dan meteen rechts 
over het gras lopen, met rechts de grote vijver.  
 

(U kunt ook RD over de veldweg lopen. Aan de  
T-splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg. Ga dan 
verder bij **** in dit punt). 
 

Vlak voor de smalle asfaltweg gaat u R, met 
rechts de vijver. Op de hoek van het 
sportcomplex van S(port) N(a) A(rbeid), gaat u RD 
over het smalle graspaadje, met links de greppel. 
Bij het  toegangshek van het sportcomplex gaat u 
RD over de smalle asfaltweg. **** Aan de kruising 
aan de dorpsrand gaat u L, met rechts een 
“woonwagen” locatie.  Na ruim 300 m steekt aan 
de 4-sprong, bij het clubhuis/schietterrein van 
schutterij St. Urbanus (1568), R via brug de 
Vlootbeek over en dan gaat u meteen R over het 
smalle (gras)pad, met rechts de Vlootbeek en 
links grasland/boomgaard. Na 150 m buigt het 
smalle pad naar links met rechts de Vlootbeek en 
aardige optrekjes en even verder links de 3 ha 
grote kasteeltuin/historische tuin Montfort.    
 

(Deze prachtige kasteeltuin, die door Stichting het 
Limburgs Landschap is aangelegd, is een 
reconstructie van de fraaie symmetrische Franse 
tuin, die hier medio 18e eeuw op deze plek heeft 
gelegen).  
 

2.   Steek bij brug  en wkp 63 de asfaltweg over en 
loop RD  (62), over het graspad met rechts de  
Vlootbeek en links mooi zicht op de kasteelruïne.  
 

(Als u hier aan de kruising L gaat komt u meteen bij 
de Kasteelruïne Montfort. Zie voor meer info laatste 
alinea.   
 

Tegenover het kasteel kunt via hekje de mooie 
kasteeltuin bezoeken, waarin o.a. wijngaard 
Deelgaarderberg is gelegen. 
 

De route volgend ziet u na 150 m, waar u rechts 
goed zicht op de witte kerktoren heeft, in achtertuin 
een ooievaarsnest op paal). 
 

Na 250 gaat u L het pad, gelegen tussen houten 
leuningen, omhoog.  
 

(Boven bij zitbank heeft u mooi zicht op een grote 
waterpoel en het kasteel). 
 

Aan de T-splitsing bij wkp 62 gaat u L (35)  over 
de asfaltweg.  
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u rechts de grote met 
breuksteen gebouwde Catharinakerk (1963-1964). Bij 
de bouw van de nieuwe kerk is rekening gehouden 
met de opening van een nieuwe steenkolenmijn, de 
Staatsmijn Beatrix in Herkenbosch, hetgeen veel 
nieuwe parochianen zou betekenen. De mijn is er 
echter nooit gekomen en de parochianen ook niet). 
 

Na 150 m gaat u R (Wiejerd), over de klinkerweg.  
Aan de 3-sprong bij houten woningen (nr. 9/26) 
gaat u R over de klinkerweg. Vlak daarna gaat u  
aan de 3-sprong L (Hendrik van Gelrestraat), met 
rechts maison Molenbeecke, een woonvorm voor 
mensen met dementie. Negeer zijwegen. Aan de 
T-splitsing bij het service appartementencomplex 
de Wiejerd, steekt u de doorgaande weg (Dijk) 
over en gaat u R over het grindpad. Na 100 m, 
meteen na brug over de Vlotbeek, gaat u  L de 
asfaltweg omlaag   

https://www.nooitgedachtmontfort.nl/
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3. Na 50 m, bij bord “Einde bebouwde kom 
Montfort” gaat u bij wkp 38  L (34) via klaphek 
over het graspad. Vlak daarna, voorbij volgend 
klaphek, steekt u L via houten brug de Vlootbeek 
over en gaat u R over het graspad met rechts de 
Vlootbeek.  
 

(De Vlootbeek, in Duitsland Flutgraben geheten, 
ontspringt in de Duitse gemeente Heinsberg en 
mondt bij Linne uit in de Maas. Het Vlootbeekdal is 
eigenlijk het dal van een oude loop van de Roer, die 
ooit door bewegingen in de ondergrond is 
geblokkeerd, waarna de Roer een nieuwe weg naar 
de Maas heeft gezocht. U loopt hier dus door de 
voormalige Roerbedding). 
 

Na bijna 600 m gaat u voorbij klaphek RD (34) het 
bospad omhoog. Vlak daarna boven aan de  
T-splitsing, gaat u R 34/wit-rood) over het pad 
door de bosrand. Aan de 4-sprong, bij wkp 34 
gaat u R (2) over de houten brug en loop bij 
afbeelding van Romeinse munt RD/L met rechts 
de Vlootbeek.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong L omhoog gaat, komt u 
vlak daarna, boven bij de afrastering, bij het 
openluchtzwembad Het Sweeltje). 
 

U passeert meteen links bij geluksplekje 3 (zie 
infobord) een zitbank, een mooie pauzeplek na 
4,2 km lopen.  
 

(Even verder passeert u enkele afbeeldingen van de 
65 Romeinse zilveren munten, die hier in 2009 door 
een amateurarcheoloog zijn gevonden. De echte 
munten zijn te zien in het Roerstreek museum, 
Kerkplein 10 in St. Odiliënberg).  
 

Aan de asfaltweg, bij wkp 2 en infobord, gaat u L. 
Meteen na de brug gaat u R (wit-rood) over het 

pad met rechts de Vlootbeek.  (U gaat u dus niet R 
(7/geel-rood). Meteen daarna gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD met rechts de beek.  
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD/R verder 
langs de beek.  
 

(U verlaat hier wit-rood. U loopt hier door het 
natuurgebied ’t Sweeltje, dat o.a. bestaat uit een 
stuifduinenheuvelrug). 
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg 
met rechts de beek.  Negeer zijpaadjes. (Na 200 m 
passeert u een zitbank). Na bijna 300 m loopt u 
onder hoogspanningskabels door.  Bijna 100 m 

verder gaat u in het bos, aan de 3-sprong, RD (7). 
(U verlaat wit-rood). Negeer zijpaden. Na 600 m 
gaat u aan de Y-splitsing  L (7). Let op! Na ruim  
50 m, neemt u aan de 4-sprong, bij achterkant 
bordje “Opengesteld”, het tweede smalle bospad 
R en u loopt meteen onder een, schuin over het 
pad, liggende boomstam door.  (U verlaat 7). Aan 
de 4-sprong bij 2-stammige eik, gaat u L over het 
licht stijgende bospad.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (7).    Na bijna 600 m gaat u aan de volgende 
3-sprong R  omlaag en 50 m verder loopt u weer 
langs de Vlootbeek.  (Hier aan de 3-sprong verlaat 
u pijl 7). 
 

5. Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg en 
steekt u meteen via brug de Vlootbeek over. 
Negeer zijpaden. Aan de ongelijke 4-sprong, bij 
wkp 44, gaat u RD (8). Volg nu geruime tijd RD (8) 
de brede veld- zandweg, die na 200 m naar rechts 
buigt, met links de bosrand en rechts 
grasland/akkers.  (Na 400 m passeert u aan de 
bosrand een hoogzit).  Na 750 m steekt u bij wkp 8 
de asfaltweg over en gaat u RD (9) over de 
veldweg langs een zitbank.  (Bijna 200 m verder bij 
hoogspanningskabels heeft u rondom weids uitzicht).  
Aan de 3-sprong, bij wkp 9, gaat u verder RD (6).  
Voorbij zitbank en bij ingang van camping “Biej 
de Vogel” gaat u aan de T-splitsing R (6) over de 
asfaltweg.  Na 150 m, 10 m voorbij einde rechts 
staande hoge beukenhaag,  gaat u L (6) over het 
brede graspad met even verder links weids 
uitzicht.   
 

6. Aan de doorgaande weg, bij wkp 6 en 
varkensbedrijf, gaat u R (47).  
 

(Na bijna 400 m passeert u rechts een zitbank en 
houten wegkruis met achter het kruis een “overdekt” 
dierenvoederplekje (2023)).   
 

Na 500 m, voorbij bijenhotel (zie infobord), gaat u 
aan de T-splitsing L (47). Aan de 3-sprong bij 
plaatsnaambord Montfort gaat u L (Heiberg).  
300 m verder, aan de 3-sprong bij zitbank, gaat u 
R en meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L 
(Diergaardeweg). Na 150 m komt u rechts, aan het 
einde van de loods (een bijzondere locatie), bij 
café/restaurant Nooit Gedacht, de sponsor van 
deze wandeling, waar u tegen vriendelijke prijzen 
binnen of op het terras, bij de vriendelijke 
uitbaatster,  iets kunt eten of drinken. 

  

Kasteel Montfort  
 

Kasteel Montfort werd rond 1260 door Hendrik van Gelre op een heuvelrug in het waterrijke Vlootbeekdal 
gebouwd. Door deze ligging, het veelhoekige grondplan en dikke natuurstenen muren, was het kasteel praktisch 
onneembaar en was eeuwenlang één van de sterkste kastelen van Nederland. Na fasen van verbouwingen, 
belegeringen, branden maar ook eigenhandig afbreken, is het kasteel langzaam vervallen tot een ruïne, zij het nog 
steeds indrukwekkend. Vanaf 1961 is het kasteel in bezit van de Stichting Kasteel Montfort. Rond 1850 bouwde 
een papierfabrikant uit Roermond op de noordoostelijke torenvoet een achthoekig bakstenen buitenverblijf, als 
uitvalsbasis voor jachtpartijen. In de volksmond is dit torentje het Jachtslot gaan heten. Het Jachtslot is in 2005- 
2006 gerestaureerd, waarna er een informatiecentrum voor bezoekers in is gerealiseerd rondom het thema 'een 
kasteel en zijn landschap'. Raadpleeg voor openingstijden en activiteiten de website: www.kasteelmontfort.eu. 
 

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.   


