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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,90 km  2.15 uur  16 m  29 m 
 

Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling, wandelt u meteen over leuke bospaadjes en door 
bosranden langs natuurgebied Reigersbroek. U steekt de doorgaande weg over en dan struint u geruime 
tijd over de bospaadjes.  Dan kom u bij café Reigersnest voor een pauze.   Na weer een stuk door de 
bossen wandelt u over het mooie Landgoed Rosendaal met prachtige bomenlanen, door het dal van de 
Vlootbeek. Via een bospaadje komt u weer bij het startpunt. U komt ook starten bij café Het Reigersnest, 
start dan bij punt 4.  U kunt de route inkorten tot 6,8 km. 
 
 

 
 

Startadres: Zandweg aan het einde van de Reigersbroekweg, Montfort.  Tegenover de camping rijdt u de 
Reigersbroekweg in en aan de T-splitsing, waar de smalle asfaltweg naar links buigt,  parkeert u rechts op 
de zandweg. 
 
Startadres: Café Het Reigersnest, Huysbongerdweg 55, Montfort (op de camping). Tel: 06-55703398.  
Beperkte parkeerruimte aan de weg.  
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1. Staande op het punt, waar de smalle asfaltweg 
een bocht maakt en met uw gezicht naar het bos, 
gaat u L (7) over de smalle asfaltweg met links 
het beschermd (nat) natuurgebied Reigersbroek.  
 

(Van oorsprong is het Reigersbroek een 
veenmoeras. Van de 17e tot het einde van de 19e 
eeuw is hier turf gewonnen. Voor de afwatering en 
het vervoer van de turf heeft men dwars door het 
Reigersbroek de huidige Vlootbeek gegraven) 
 

Negeer zijpaadjes en na ruim 200 m steekt u de 
Vlootbeek over, die bij  Linne in de Maas 
uitmondt. Ruim 50 m verder,  aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 7, gaat u R (3) de smalle 
asfalt- bosweg omhoog  Na 30 m gaat u L het 
mountainbike pad omhoog.  
 

(U loopt nu 100 m over een aangelegd 
mountainbikepaadje.  Let dus goed op fietsers. Dit is 
het enige mountainbikepaadje in de wandeling).  
 

Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing R over het 
bospad met rechts het mountainbikepad.   Aan de 
T-splitsing gaat u L en meteen daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD langs het 
grasveld en mountainbike pad omlaag. Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de 
veldweg met links afrastering van rust 
natuurgebied.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u links de uitkijktoren, 
waar u mooi uitzicht heeft over het Reigersbroek. 
Wandeling 347 komt langs de uitkijktoren).  
 

Na 250 m gaat u aan de bosrand, waar de 
afrastering naar links buigt, meteen L over het 
pad en loop dan achter de 

schuilhut/seniorenhangplek, genaamd ’t Benkske 
over het smalle bospad, dat een eind verder 
rechts omhoog buigt.  
 

(‘t Benkse is een ontmoetingsplek van voornamelijk 
senioren uit de omgeving. Hier worden de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld, die pas de dag erna in de 
krant komen).  
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing, voor akker, R 
over de veldweg met rechts een rij beuken.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong,, bij wkp 12 gaat u L (20) 
over de veldweg, die na 200 m  rechts (pijl) door 
de bosrand buigt. Na ruim 300 m, voorbij huisnr. 
32, wordt de veld- bosweg een asfaltweg waar u 
voor u de kerktoren van de Judocuskerk (1959) in 
St. Joost ziet.    
 

(Bijna 100 m verder passeert u links bij infobord het 
“geitenkasteeltje’ van geitenclub IRIS 2 Sint Joost. 
Het motto van deze club is “meer lachen en minder 
mekkeren”. Voor meer info over deze bijzondere club 
zie infobord). 
 

2.  150 m verder gaat u L (pijl) de grindweg 
omlaag met rechts (huisnr. 30) een leuk huis. 
Volg dan RD het smalle pad met rechts een akker. 
Steek bij de mooi gerestaureerde hoeve 
“Schrevenhof”, die voor het eerst is genoemd in 
de 14e eeuw, de doorgaande weg over en loop  bij 
wkp 20 RD (29) over het smalle pad met links het 
sportcomplex van V.V. Sint Joost en rechts een 
akker. 
 

(De huidige hoeve stamt uit 19e eeuw. Aan de  
voorkant van de schuur ziet u de twee uilengaten. 
 

https://www.facebook.com/HetReigersnest
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Op het sportcomplex ziet u o.a. de schietpaal met 
kogelvanger van schutterij  St. Joris). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over het bospad.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R over het pad, 
dat na bijna 100 m naar links buigt. Aan de  
4-sprong gaat u RD verder over het bospad. Aan 
de T-splitsing gaat u L.  Na 50 m gaat u aan de  
3-sprong RD (pijl) over het bospad, dat meteen 
daarna naar rechts (pijl) buigt.  Aan de volgende 
3-sprong gaat u R/RD (pijl).  Voorbij afsluitboom 
gaat u aan de T-splitsing, bij wkp 23, R (15) over 
de smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de  
4-sprong, met voor u een eikenlaan,  gaat u L (46) 
over de zandweg met links de bosrand en rechts 
weids uitzicht.   Negeer zijpaadjes.   
 

3.  Let op!  Na 300 m, circa 30 m voor zitbank en 
afvalbak, gaat u L over het smalle bospad.  
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD het 
bospad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD 
omlaag. Aan de T-splitsing, met voor u een 
boerderij, gaat u R over het smalle pad dat 
meteen daarna een bosweg wordt, die u RD volgt. 
Negeer zijpaden.  Aan de T-splitsing steekt u L  
(42) via brug de Vlootbeek over en  meteen na de 
brug gaat u R (42) over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u bij bordje “Opengesteld” L het 
bospad omhoog.  Negeer zijpaden en blijf het 
bospad geruime tijd RD volgen met links de 
afrastering van camping Reigerhorst. Na 700 m 
wordt het bospad bij huisnr. 53 een asfaltweg.  
Steek vlak daarna aan de dorpsrand van Montfort 
de doorgaande weg over en ga L over het 
tweerichtingsfietspad met links een rij eiken.   
Negeer na 300 m bij verbodsbord veldweg rechts 
en 100 m verder komt u links bij het café Het 
Reigersnest, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Achter het 
café bij het zwembad is een mooi terras. 
  
4.  Met uw rug naar Het Reigersnest steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u R over het 
tweerichtingsfietspad.  Na 100 m gaat u bij 
verbodsbord L over veld- zandweg  met rechts 
een rij eiken en even verder links afrastering van 
het beschermd natuur- rustgebied Reigersbroek. 
Na ruim 600 m gaat u, meteen voorbij zitbank, een 
genietplekje, R 26/geel-rood) tussen de paaltjes 
door het holle bospad omhoog, dat boven een 
dalende bosweg wordt.    
 

(Degene die de 6,8 km loopt, gaat hier voorbij de 
zitbank RD en komt na bijna 400 m weer bij het 
startpunt).    
 
Aan de 3-sprong gaat u RD. Meteen daarna aan 
de 4-sprong gaat u R (26).  Aan de 3-sprong bij 

wkp 26 gaat u RD (42) omlaag.  Beneden aan de 
ongelijke 4-sprong, bij paaltjes en rechts een 
groot grasveld, gaat u L over het smalle bospad.  
(U verlaat 42). Negeer zijpaden.  Na 300 m gaat u 
aan de T-splitsing L over de veld- bosweg met 
links  een grasveld en even verder rechts een 
grasveld.    
 

5. Negeer zijpad links en loop RD (27).  Vlak 
daarna, aan de 3-sprong bij wkp 27, gaat u RD 
(28). Negeer zijpaden. Meteen voorbij links 
gelegen  parkeerplaats en aan het einde van 
rechts gelegen grasveld, gaat u L tussen de 
paaltjes door het paadje omhoog met boven links 
het groot infobord  “Landgoed Rozendaal”.  
Meteen daarna, voorbij de volgende houten 
paaltjes, gaat u L de bosweg omlaag. Vlak daarna  
aan de 3-sprong bij wkp 28 gaat u RD (76) verder 
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong bij  
wkp 28 en de witte “Hoeve Heerenhof’, die op het 
Landgoed Rozendaal is gelegen, gaat u RD (78) 
over de veldweg, die  gelegen is tussen 
meidoornhagen.  
 

(Sinds 1970 is Het Limburgs Landschap eigenaar 
van Landgoed Rozendaal en enkele oude hoeves die 
zich in dit natuurgebied bevinden o.a. deze hoeve. 
De hoeves behoorden bij kasteel Montfort. De 
hoeves zijn nu vakantiewoningen). 
 

Na ruim 300 m  buigt het pad naar links (78) en 
via brug steekt u de Vlootbeek over. Negeer 
meteen daarna, bij wkp 78, zijpad rechts en loop 
RD (30) over de veldweg met links een 
meidoornhaag. Negeer zijpaden en blijf de 
veldweg, die na 250 m naar links buigt, geruime 
RD (30) volgen met links een meidoornhaag en 
rechts de bosrand    
 

6. Na 800 m, aan de T-splitsing bij afsluitboom, 
gaat u L (30/geel-rood). Meteen daarna, voor de  
voormalige hoeve Koningshoeve “Koningshof”, 
gaat u R (30/geel-rood) over het smalle pad en 
volg dan RD de veldweg met links een 
meidoornhaag.  
 

(De hoeve, die in bezit is van  Stichting het Limburgs 
Landschap dateert uit de 17e eeuw en wordt nu 
gebruikt als vakantieverblijf).  
 

Na 300 m, aan de 4-sprong bij wkp 30, gaat u L 
(31/geel-rood). U steekt de Vlootbeek over en volg 
RD het pad door de eikenlaan. Aan de 3-sprong 
bij wkp 31 gaat u RD (32) omhoog.  Boven aan de 
volgende 3-sprong gaat u R (32/geel-rood).  
Beneden aan de T-splitsing, bij zitbank en 
afvalbak, gaat u R over de veldweg en u komt na 
100 m bij  het startpunt.  

 

 

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.   
 

 

 

 

 



 


