
 342. MONTFORT 8,3 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

Tijdens deze vlakke wandeling door de voormalige ‘Heerlickheit Montfort’ loopt u vanaf kasteel Montfort 
over veldwegen en bospaden naar het landgoed Rozendaal en het gebied van de Vlootbeek. De terugweg 
gaat langs het mooie natuurgebied Reigersbroek. Hier heeft u op een uitkijktoren mooi uitzicht over het 
moerasgebied Neem zelf proviand mee. Na 6 km staat een zitbank, een mooie pauzeplek. Er vinden jaarlijks 
verschillende activiteiten in en rond het kasteel plaats. Raadpleeg voor openingstijden en activiteiten de 
website: www.kasteelmontfort.eu. Ook kunt u een rondje lopen door de prachtige kasteeltuin/historisch tuin 
Montfort. 
 

Startadres: Kasteel Montfort, Huysdijk 4,  Montfort.  Naast het kasteel is een grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,35 km  1.50 uur  20 m  37 m 

 
 
 
 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.kasteelmontfort.eu/


  blz 2 van 3 

 

 
 

342. MONTFORT 8,3 km 
 
1.  Met  uw rug naar de ingang van het  kasteel 
gaat u R over de asfaltweg met links van u de 3 
hectare grote kasteeltuin/historische tuin 
Montfort. Bij huisnr. 8 passeert u een 
gedenksteen, die tegen de muur van de schuur 
hangt.  
 

(Montfort, dat toen in handen was van de fanatieke 
Duitse elite legereenheid “Fallschirmjäger”, is op 20 
januari 1945 vrijwel geheel platgebombardeerd door 
vliegtuigen van de Royal Canadian Air Force. Hierbij 

kwamen 186 burgers om het leven. O.a. een kelder 
waar 6 families zaten met in totaal 52 mensen 
waaronder kinderen werd getroffen. Alleen hierbij 
sneuvelden al 48 mensen. Deze slachtoffers liggen in 
een massagraf op het kerkhof waar ook een groot 
monument staat met de namen van de omgekomen).  
 

Aan de 3-sprong bij hoeve ‘de Voorhof’ daterend 
uit 1754 en bij wandelknooppunt (wkp) 43 loopt u 
RD (42).   
 

(Links ziet u de schietpaal met kogelvanger van 
schutterij St. Ubanus Montfort, die voor het eerst 
genoemd is in 1568. Naast de gebruikelijke lokale 
taken had de Montforter schutterij ook het bewaken 
van gevangenen op kasteel Montfort tot taak, zo blijkt 
uit stukken uit de 18e eeuw).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 42 gaat u R (26/Oude 
Brachterweg) omhoog.   
 

(Na 200 m heeft u rechts  mooi zicht op de ruïne).  
 

Steek via de oversteekplaats de voorrangsweg 
over en loop RD (Gelreweg/26).   
 

2. Na 30 m gaat u bij speeltuin L (26) over het 
brede bospad.  Na 400 m gaat u aan het eind van 
linksgelegen akker/weiland aan de ongelijke 4-
sprong RD (26) het bospad omhoog. Aan de 
volgende 4-sprong bij wkp 26 gaat u RD (27/geel-
rood).  Aan de T-splitsing gaat u R (27/geel-rood).  
Aan de 3-sprong gaat u L (rood/geel kruis). (U 
verlaat hier 27 en de geel-rode route). Boven gaat u 
aan de 5-sprong R bij houten paaltjes het 
zandpad omhoog.  Negeer zijpaadjes en loop 
boven op zandheuvel RD omlaag. Aan de Y-gaat 
u L. Aan de volgende Y-splitsing gaat u R. 
 

3. Beneden aan de 4-sprong voorbij groot 
wandelbord gaat u L (Rozendaal 1) over de brede 
bosweg.  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, die bij Linne in de 
Maas uitmondt.  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).  
 

4. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 30 
gaat u RD (3) langs de bosrand. (U verlaat hier de 
geel-rode route). Bij de spoorwegovergang bij wkp 
3 gaat u L (7/12)  over de asfaltweg.  Na 100 m 
gaat u  bij het volgende wkp 3 R (12) over het 
bospad. Neem dan het eerste bospad L (witte 
driehoek/pijl) (Dit is circa 100 m vóór het einde van 
het bos). Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

5. Vlak daarna aan de T-splitsing voor het mooie 
natuur- moerasgebied Reigersbroek gaat u L.   
 

(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) 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (witte pijl) over de 
asfaltweg. Negeer zijweg rechts.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 200 m bij een 
uitkijktoren waar u boven mooi uitzicht heeft over het 
moerasgebied. Mogelijk ziet u zelfs hier een witte 
reiger. Hier bevindt zich ook Geluksplek nr. 1 van de 
gemeente Roerdalen).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 7 loopt u RD (32) richting 
camping Reigershorst met links natuurgebied 
Reigersbroek. Even verder steekt u weer de 
Vlootbeek over. Negeer zijpaadjes. 200 m  verder,  
waar de smalle asfaltweg aar rechts buigt, gaat u 
RD (32) over de grindweg. Bij wkp 32 gaat u RD 
(26) verder over de brede grindweg. (Hier staat 
een zitbank, een prima pauzeplek na 6 km).  



6. Negeer zijpaden en blijf de veld- zandweg RD 
volgen met rechts het rust- natuurgebied 
Rijgesrbroek. Na bijna 1 km gaat u aan de 
doorgaande weg bij camping Reigershorst L over 
het tweerichtingsfietspad.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 100  links bij café 
Het Reigersnest, dat op de camping is gelegen. Een 
leuke pauzeplek met terras).  
 

Voorbij groot rechtsgelegen woonhuis en voor 
plaatsnaambord Montfort steekt u R de 
doorgaande weg over gaat u scherp R de 
asfaltweg omhoog. Bij de ingang van de grote 
woning (huisnr. 53) wordt de asfaltweg een 
bospad en even verder loopt u langs de camping. 
Negeer bij groen bordje “Limburgs Landschap 
bospad links. Neem nu het volgende bospaadje L 
omhoog. Aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, gaat u R langs de bosrand omhoog met 
links beneden een weiland. Een eind verder aan 
de 3-sprong buigt het bospad naar rechts dan 
even omhoog en dan omlaag het bos in (rode stip 
op boom).    
 

(U loopt hier door het Galgenbos. Indringers in het 
kasteel Montfort werden hier opgehangen).  
 

7. Aan de T-splitsing, met rechts de camping, 
gaat u L omhoog. Aan de 4-sprong bij bordje 
“Stichting Limburgs Landschap” gaat u RD. Aan 
de T-splitsing gaat u L richting witte woning. Aan 
de asfaltweg bij de witte woning gaat u L.  
 

(Deze woning is bekend onder de naam 
“Galgenberg” en hoorde vroeger ook bij het kasteel 
Montfort).  
 

Volg de asfaltweg door de mooie beukenlaan 700 
m RD en u komt weer bij het kasteel. (Dit was 
vroeger de enige aanvoerweg naar het kasteel). U 
kunt natuurlijk ook nog een rondje lopen door de 
prachtige kasteeltuin/historisch tuin Montfort, die 
hier tegenover het kasteel door Stichting het 
Limburgs Landschap is aangelegd.  
 

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

 
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.   
 

http://www.kasteelmontfort.eu/

