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Tijdens deze vlakke wandeling heeft u tweemaal mooi zicht op kasteel Montfort. Aan het begin van de 
wandeling passeert u het kerkhof van Montfort, waar een groot oorlogsmonument staat. U wandelt o.a. 
over Landgoed Rozendaal, door het dal van de Vlootbeek en langs natuurgebied Reigersbroek. De 
terugweg gaat o.a. door bos, langs mooie bosranden en door velden. Ook kunt u een bezoekje aan het 
kasteel en nog een rondje lopen door prachtige kasteeltuin/historische tuin Montfort.  Neem zelf proviand 
mee. Er staan onderweg enkele zitbanken.  De route is in te korten tot 7 km. 
 

GPS-afstand 11300 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 9 m. 
 

Startadres: Kasteel Montfort, Huysdijk 4, Montfort.    
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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347 MONTFORT  11,4 km – 7 km 
 

1. Met uw rug naar het mooie gerestaureerde 
kasteel gaat u L. Meteen  daarna voor brug en bij 
wandelknooppunt (wkp) 63 gaat u L (62) over het 
graspad met rechts de Vlootbeek en links het 
kasteel.  
 

(Een eindje verder, waar u rechts goed zicht op de 
witte kerktoren heeft, ziet u in achtertuin een 
ooievaarsnest op paal. Bijna aan het eind van het 
pad kunt bij houten reling over het heuveltje lopen. 
Boven bij zitbank heeft u  mooi zicht op het ven en 
het kasteel). 
 

Aan de asfaltweg bij wkp 62 gaat u L  
(35/Wiejerd).  
 

(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).  
 

Negeer zijwegen. Steek bij wkp 35  de 
voorrangsweg (Huysbongerdweg) over en ga 
voor het kerkhof L (27).  Vlak daarna gaat u R (27) 
met rechts de parkeerplaats van het kerkhof.  
 

(U kunt hier via de ingang het kerkhof oplopen, waar 
een groot  oorlogsgrafmonument staat. In de Tweede 
Wereldoorlog is in de nacht van 20 en 21 januari 
1945 Montfort, dat toen in handen was van de 
fanatieke Duitse elite legereenheid “Fallschirmjäger”, 
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. De slachtoffers van dit bombardement 
liggen hier op het kerkhof begraven in een 
massagraf, dat 5,7 breed en 15,75 m. diep is. De 
twaalf plaquettes op het grote oorlogsmonument 
bevatten de namen van de 186 oorlogsslachtoffers). 
 

Loop nu via nauwe doorgang het brede trappen-
voetpad omhoog.  Aan de asfaltweg gaat u L (27). 
Aan de T-splitsing gaat u R (27).  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L (27/Gelreweg). 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(27/Fronhovenweg). Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (27/Fronhovenweg) over de asfaltweg, 
die vlak daarna een veldweg wordt. Negeer 
zijpaden en volg RD de veldweg, die later een 
bosweg wordt. Na 400 m gaat u boven aan de 3-
sprong bij wkp 27 RD (28/geel-rood).    
  
2. Let op! Na 50 m, vlak voor parkeerplaats, gaat 
u bij bordje “Welkom” L het smalle bospad 
omhoog. Negeer zijpaden en volg RD het paadje 
over de heuvel heen. Na 200 m gaat u beneden  

aan de 5-sprong RD (31/groene pijl) over het 
brede bospad.  Na 30 m gaat u R (31/groene pijl) 
het bospad omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat 
u L (31/groene pijl).  Na bijna 100 m gaat u aan de 
volgende 3-sprong R het bospad omlaag. (U 
verlaat hier de markeringen). Beneden aan de T-
splitsing gaat u L. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd RD het pad met links de bosrand en 
rechts een meidoornhaag/weilanden.   
 

3. Na 700 m gaat u aan de T-splitsing voorbij 
zitbank en bij wkp 31 R (30/groene pijl) door de 
brede eikenlaan omlaag. U steekt de beneden 
Vlootbeek, de nabij Linne in de Maas uitmondt, 
over. Meteen daarna gaat u de 4-sprong bij wkp 
30 L (3) met rechts de  bosrand en links een 
meidoornhaag/weiland. Na 300 m vlak voor de 
spoorlijn Sittard–Roermond gaat u L over het 
bospaadje. Meteen daarna gaat u bij wkp 3 L 
(7/12) over de asfalt- bosweg. Negeer bij volgende 
wkp 3 bospad rechts en loop verder RD (7) over 
de asfalt- bosweg. Negeer zijpaden. Na 250 m 
gaat u aan de T-splitsing voor het natuurgebied 
Reigershoek en bij wkp 7 R (13) over de smalle 
asfaltweg. Negeer na 100 m grindweg links.  
 

(Als u hier L over de grindweg gaat (zeker even 
doen), dan komt u na 200 m bij de grote uitkijktoren 
waar u boven mooi uitzicht heeft over het mooie 
natuur- moerasgebied Reigersbroek en waar u 
mogelijk zelfs een witte reiger ziet. De uitkijktoren is  
geluksplek 1 genaamd  “De Reigers van het Broek”. 
Zie infobord. In de gemeente Roerdalen zijn 26 
plekken aangewezen als zijnde geluksplekken) .   
 

200 m verder, waar de smalle asfaltweg naar links 
buigt, gaat u R over de veldweg. (U verlaat hier de 
pijl). Negeer na 100 m zijpad rechts.    
 

4. Na 250 m gaat aan de bosrand, waar de 
afrastering naar links buigt, meteen L over het 
pad en loop dan achter de 
schuilhut/seniorenhangplek genaamd t Benkske 
(3,9 km) 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 L 
over de veldweg met links de bosrand. Na 200 m 
wordt de veldweg een bosweg.  Beneden aan de 
smalle asfaltweg bij wkp 13 gaat u R (21) door de 
eikenlaan. Negeer zijpaden.  Steek de 
voorrangsweg en het tweerichtingsfietspad over 
en loop bij zitbank en wkp 21 RD (22) over de 
bosweg   



  blz 3 van 3 

 

Negeer bij wkp 22 bospad links en loop RD (23). 
Meteen daarna gaat u R over bospad. (U verlaat de 
wandelmarkeringen).   
 

(Degene die 7 km loopt hier RD. Negeer bospad links 
en rechts.  Aan de bosrand  gaat u L en blijf dan RD 
lopen met links de bosrand. Na circa 400 m. gaat u 
aan de 3-sprong RD (Turfweg). 200 m verder na het 
oversteken van de Vlootbeek gaat u aan de T-
splitsing R (Huysdijk) over de asfaltweg door de 
eikenlaan, die vroeger de enige weg naar het kasteel 
was. Negeer zijwegen. Na 1 km komt u weer bij 
kasteel).  
 

150 m verder buigt het pad naar links. Aan de T-
splitsing gaat u R (pijl). Aan de volgende T-
splitsing gaat u L (pijl). Vlak daarna gaat u  aan de 
ruime 3-sprong RD (pijl). Aan de volgende 3-
sprong, waar het bospad naar rechts buigt, gaat u 
RD over het bospad.  
 

5. Na 50 m gaat u aan de T-splitsing R (pijl/wit-
rood) over de veldweg met rechts de bosrand en 
links akkers.  
 

(Na 200 m passeert u rechts De Duivelsteen. Deze 
steen,  is hier geplaatst  ter afsluiting van het project 
“ruilverkaveling”. In het gebied werden vaker grote 
stenen opgeploegd die  in oude tijden daar afgezet 
zijn door de Maas. De boeren die daar hun ploegen 
soms door beschadigden noemden dat duivelstenen  
 

Bij wkp 29 en zitbank, een prima pauzeplekje na 
5,9 km, loopt u RD (24) verder langs de bosrand.  
Na 400 m aan de T-splitsing bij wkp 24 gaat u L 
(53)/wit-rood). Negeer meteen graspad en volg 
geruime tijd de veldweg, die na bijna 100 m naar 
links buigt, RD.. Na 600 m gaat aan de 3-sprong 
bij rij eiken R (pijl) de zandweg omhoog.   
 

6. Steek de met beuken omzoomde doorgaande 
weg over. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat 
u L over het paadje. (Tussen de doorgaande weg 
en het fietspad U verlaat hier de pijl).Steek meteen 
daarna het tweerichtingenfietspad over en loop 
RD over het bospad. Na 100 m gaat u aan de T-
splitsing L.  Na bijna 150 m gaat u R over het 
bospad. Let op! Tel de boskruispunten goed, bij 
de 1e  en bij de 2e kruising loopt u RD. (Bij de 2e 
kruising verlaat u de mountainbike route). Aan de 3e 
kruising gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R. Let 

op! Aan de  kruising gaat u L. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd het pad langs en (even) door de 
bosrand RD. Na 500 m gaat u R (pijl) over het 
tweerichtingenfiets- betonnenpad.  
 

(Loop aan de linkerkant. Na 200 m passeert u links 
een boerderijtje. 200 m verder passeert u rechts een 
woonwagenkamp met de straatnamen Groensebos).  
 

7. Na 700 m gaat u bij wkp 16 L (15) over de 
smalle asfaltweg met links een rij eiken.  
 

(Even verder ziet u rechts in de verte de witte 
kerktoren in Montfort).  
 

Na 400 m aan de 3-sprong bij wkp 15 gaat u R (43) 
door de eikenlaan. Steek na 150 m via brug de 
Putbeek over en ga dan meteen L (43) over de 
veldweg, die meteen naar rechts buigt met links 
een rij essen. 
 

(Hangt hier bij de afsluitboom de rode vlag van de 
schutterij, volg dan RD de asfaltweg. Na 600 m 
steekt u aan de kruising via brug de Vlootbeek over 
en loop RD. Ga dan verder bij  ^^^^ in dit punt).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (pijl 43) over de 
veldweg, die twee bochten maakt. Aan de 
kruising steekt u L (43) via brug de Vlootbeek 
over en loopt u RD  over de smalle asfaltweg.  
 

^^^^ (U passeert meteen links de schietpalen, 
waarvan een 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 vroeger ook het 
bewaken van gevangenen op kasteel Montfort tot 
taak, zo blijkt uit stukken uit de 18e eeuw).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 43 gaat u R (63) en u 
passeert meteen links hoeve ‘de Voorhof’ (1754). 
Bij huisnr. 8 passeert u een oorlogsplaquette, die 
tegen de muur van de schuur (1865) hangt. U 
komt weer bij de kasteelruïne die een bezoekje 
waard is. 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'. Daarna is nog een deel van het kasteel gerestaureerd. 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/

