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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u eerst een mooi stuk langs de Vlootbeek en dan door het 
natuurgebied ’t Sweeltje naar Sint Odiliënberg. De terugweg gaat o.a. over de natuurbegraafplaats 
Bergerbos en door mooie eikenlanen.  U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats in Sint Odiliënberg 
(Schepersheuvel). Ga dan verder bij punt 5. 
 

Startadres: Eetcafé Biej de Vogel, Markt 21, Montfort. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,33 km  2.45 uur  19 m  26 m 
 

 
 

359. MONTFORT  12,3 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer 
zijwegen.  
 

(Bij Markt huisnr.15 passeert u rechts het voormalige 
gemeentehuis van de gemeente Montfort. Hier op de 
Markt staat ook het standbeeld van de Sjieeper 
(schaapsherder) met hond.  
 

Links van de weg staat een oude waterpomp, waar 
vroeger de was werd gedaan.  
 

Bij de waterpomp staat (Kerkstraat 1-3) het 
voormalige klooster van de Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid (1910). 
 

In de “voortuin” bij nr. 3 staat een Lourdesgrot).  
 

Bij wandelknooppunt (wkp) 45, met links 
Dijkstraat en rechts een supermarkt, gaat u RD 
(38). Let op! Na bijna 100 m gaat u tegenover 
huisnr. 5 en vóór brug R ( 38) omlaag met links de 
Vlootbeek. 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 Roer bedding). 
 

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). 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 hieraan de 4-sprong L omhoog gaat, dan komt 
u vlak daarna boven bij de afrastering bij het 
openluchtzwembad Het Sweeltje). 
 

U passeert meteen links bij geluksplekje 3 (zie 
infobord) een zitbank.  
 

(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 over 
gevonden Romeinse munten, gaat u L.  
 

2. 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 L (wit-rood) het 
brede pad omhoog.  
 

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

Boven aan de 4-sprong gaat u R (7/wit-rood) over 
de bosweg. Negeer zijpaden. (Na 300 m passeert u 
een zitbank). Na bijna 400 m loopt u onder 
hoogspanningskabels door. Bijna 100 m verder 
gaat u in het bos aan de 3-sprong L (wit-rood).  (U 
verlaat hier 7). Negeer zijpaden.   
 

3. Na 400 m neemt u aan de 5-sprong het tweede 
bospad R (wit-rood). Negeer zijpaden. Na bijna 
600 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank L 
(3/wit-rood) omhoog.  Negeer zijpad links en loop 
RD. Vlak daarna voorbij afsluitboom wordt het 
pad een dalend pad met rechts de bosrand en 
links een akker. Steek de brede bosweg over en 
loop RD over het bospad. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Negeer zijpad rechts. Aan de   
3-sprong gaat u L (55/achterkant paaltje). Steek 
de asfaltweg over en loop bij verbodsbordje RD 
(55) over de bos- veldweg. Negeer zijpad links en 
loop RD met links een paardenweide.   
 

4. Aan de 3-sprong gaat u L met links het 
paardenweiland. Let op! Neem dan de tweede 
veldweg/graspad R gelegen tussen volkstuintjes.  
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de asfaltweg 
gaat u R (55). Steek meteen daarna de 
voorrangsweg (Waarderweg) over en loop RD (55) 
over de brede veldweg. Steek de volgende 
doorgaande weg over en loop RD (Gulikerweg/ 
55) over de asfaltweg. Net voor het rechts 
gelegen bos, gaat u bij wkp 55 R 
(56/Brachterweg) over het tweerichtingsfietspad 
met links de bosrand.   
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Na 250 m passeert u een zitbank. Waar bijna 100 
m verder het fietspad naar rechts buigt, gaat u bij 
bruin bordje “Midden Limburg Roerdal” L (56) het 
bospad omlaag. Meteen daarna aan de T-splitsing 
bij wkp 56 gaat u R (75/geel-rood) over het 
bospad. Negeer zijpad links. Aan de Y-splitsing 
gaat u R (75) omhoog. Meteen daarna gaat u 
boven L over het twee richtingen fietspad. Steek 
in St. Odiliënberg via oversteekplaats de 
doorgaande weg (Linnerweg) over en ga L over 
het trottoir met rechts het gemeentehuis van de 
gemeente Roerdalen.   
 

(De gemeente Roerdalen omvat de dorpen Montfort, 
Posterholt, Herkenbosch, Melick, St. Odiliënberg en 
Vlodrop en heeft circa 22000 inwoners).  
 

Neem nu de eerste weg R (25/Schepersheuvel) 
met links een grote parkeerplaats en rechts de 
sporthal.  
 

(Als u wilt pauzeren, dan kunt u hier meteen R naar 
café Bergerac lopen bij de sporthal. De route volgend 
komt u na 100 m bij een schuilhut met zitbanken. 
Ook een leuke pauzeplek).   
 

5. Volg de klinkerweg RD met links het 
sportcomplex Schepersheuvel (VV Odiliënberg).  
Aan de T-splitsing voor gemeenteloods en rechts 
een schuilhut   gaat u L (25/Eikenboomweg). 
Negeer zijwegen en zijweg links met pijl 25 en 
volg de klinkerweg RD (geel-rood). Na 100 m 
wordt de smalle klinkerweg voorbij het witte huis 
een bospad. Negeer bospad links. Aan de 4-
sprong met breed bospad gaat u RD over het 
bospad dat even verder een dalend bospad 
wordt. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan 
de volgende 4-sprong gaat u verder RD (tweede 
pad R).  Aan de 3-sprong, met links een 
heuvel/akker, gaat u R omhoog. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD (geel) omhoog. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (negeer gele stip).   
 

6. Steek bij zitbank de asfaltweg over en loop bij 
infobordje natuurbegraafplaats Bergerbos RD 
over het bospad met links van u (even) 
afrastering van de begraafplaats Roskam. U 
wandelt nu langs en over de natuurbegraafplaats 
Bergerbos. Negeer zijpaden. Aan de bosrand bij 
zitbank gaat u R met rechts de bosrand/ 
natuurbegraafplaats. Bij de afscheidskapel van 
de natuurbegraafplaats en picknickbanken gaat u 
L over de veldweg, die meteen naar rechts buigt. 
Steek bij groot wegkruis de doorgaande weg over 

en loop RD (Roskamp 1-5) over de asfaltweg.  Let 
op! Na 25 m gaat u bij wkp 39 R (7) door de mooie 
eikenlaan.  Na 700 m gaat u aan de kruising L 
door de eikenlaan richting boerderij. (U verlaat 7).   
 

7. Aan de kruising voor de afgelegen hoeve 
Munnichsbos gaat u R door de volgende 
eikenlaan met rechts een akker.  
 

(Waarschijnlijk stond hier in de 13e eeuw al een 
hoeve. De huidige hoeve met de historische 
tiendenschuur, die nog altijd in originele staat is, 
stamt uit 1737).  
 

Aan de kruising in het bos gaat u RD (44) en via 
brug steekt u de Vlootbeek over. Negeer 
zijpaadjes.  Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 44 
gaat u RD (8). Volg nu geruime tijd de RD (8) 
brede veld- zandweg, die na 200 naar rechts 
buigt, met links de bosrand en rechts 
grasland/akkers  (Na 400 m passeert u aan de 
bosrand een hoogzit).  Na 800 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).  
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 9 R (5) 
over veldweg, die u 1,1 km RD volgt.  
 

(Voor u in de verte ziet u twee 120 m hoge koeltorens 
van de Clausgascentrale in Maasbracht. Een eind 
verder ziet u schuin links (links van de twee silo’s) 
voor in de verte de 157 m hoge radio en tv-toren in 
Roermond, het hoogste gebouw (inclusief mast) van 
Limburg.  Links van de twee silo’s ziet u ook de witte 
kerktoren (zonder spits) van de St. Catharinakerk in 
Montfort).   
 

Aan de asfaltweg gaat u R (5). Aan de 3-sprong 
bij wkp 5 gaat u L (46/Vinkesteeg) met links het 
veevoeder en kunstmestbedrijf Mooren. Na 300 m 
loopt u weer in Montfort binnen.   Negeer 
zijwegen rechts en loop RD (Vinkesteeg/46). Na 
ruim 300 m gaat u aan de T-splitsing bij groot 
wegkruis R (46).  Aan de volgende T-splitsing bij 
wkp 46 en groot H. Hartbeeld gaat u R 
(45/Zandstraat).  U komt weer bij het café, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 
 

Is het café gesloten, loop dan RD. U komt dan bij 
supermarkt, waarin de kwaliteitsbakkerij Mans is 
gehuisvest. Hier krijgt u lekker gebak, broodjes en 
(gratis) koffie. Alle dagen geopend.  Er zijn 
zitplaatsen en er is ook een toilet. 

 

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 op het kerkhof (hoek Huysbongerdweg/Reigersweg) begraven in een massagraf, dat 5,7 
breed en 15,75 m diep is. De twaalf plaquettes op het grote oorlogsmonument op het kerkhof bevatten de namen 
van de 186 oorlogsslachtoffers. 
 
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.   


