338. ST. JOOST. 13,3km
www.wandelgidslimburg.com

Tijdens
deze
vlakke
en
schaduwrijke wandeling met wat
lichte heuveltjes wandelt u door en
langs de bossen rondom het mooie
natuurgebied Reigersbroek. Ook
passeert u de Heerenhof op het
landgoed Rozendaal. Neem zelf
proviand mee, er staan enkele
zitbanken.
Startadres:
Eetcafé – Zaal ’t
Heukske, Rijksweg Noord 34 St.
Joost. (Dinsdag gesloten).

Gps Afstand: 13300m
Looptijd: 2.40
Hoogteverschil: 11m
Samenstelling route: Wil Hodzelmans
(U neemt vanuit het zuiden op de A2 afslag St.Joost/Montfort. Bij verkeerslichten RD de snelweg over en R
richting St. Joost. Neem niet L afslag St. Joost maar blijf de N276 volgen. Voorbij de spoorlijn ligt links het café).
e

(U neemt vanuit het Noorden op de A2 de afslag St.Joost/Stevensweert. Neem op de rotonde de 3 afslag en ga
e
vervolgens bij de 3 verkeerslichten rechtsaf richting St.Joost. Neem niet L afslag St. Joost maar blijf de N276
volgen. Voorbij de spoorlijn ligt links het café.)
G
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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.
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338. ST. JOOST. 13,3km
1. Met uw rug naar de café-ingang gaat u meteen
R over de parkeerplaats, achter langs het café.
Neem meteen de eerste weg L (St. Joosterbaan).
Negeer zijwegen en aan de T-splitsing L. Voorbij
een wit huis R (Achter de Brachterzijde) in. Aan
de 3-sprong RD, de Reigersbroekweg in, langs
huisnummer 1, dit wordt een veldweg. Aan de Tsplitsing even L en na 20m R de veldweg in. Aan
de 3-sprong RD en na 40m bij de 3-sprong ook
RD langs de bosrand.
2. Na 50m L het bospaadje in. U passeert een
schuilbank en aan de 3-sprong R langs
natuurgebied Reigersbroek. Nèt voor het bos
begint aan de linkerzijde L het voetpad in.
Negeer een zijpaadje rechts. Aan de T-splitsing
in het bos R. Aan het eind L over de asfaltweg.
Ca. 20m vóór de spoorwegovergang R het
voetpad in en volg dit langs de bosrand. Aan de
kruising RD (78). Voor een grote hoeve buigt u
mee naar links.
3. Neem de eerste weg R. Aan de 3-sprong met
zitbank en boom in het midden (Prima eerste
pauzeplekje) L het bos in. Aan de T-splitsing R
langs de spoorlijn over de asfaltweg. Neem bij
een meterkast het eerste bospaadje R omlaag
(15). Aan het eind L over de brede veldweg.
Steek de Vlootbeek over en buig mee naar rechts.
U passeert de witte Heerenhof.
4.
Hier de eerste veldweg L. Neem na 200m
(voorbij een boom met Sjors in gegraveerd) het
eerste bospaadje R omhoog. Aan de brede
bosweg L en na 20m R het smalle bospaadje in
(groen). Aan de T-splitsing R en negeer een
zijpaadje links. Aan het eind R over de brede
bosweg. Aan de ruime kruising RD en na 5m L
het smalle bospaadje in, rechts langs het
infobord. Boven op de heuvel RD en negeer
zijpaadjes links en rechts.
5. Voorbij een slagboom aan de kruising RD. Na
40m het eerste bospad R omhoog. Waar het
bospad naar links buigt RD het pad omlaag.
Beneden L langs de bosrand. Neem het eerste
bospad L omhoog. Boven aan de T-splitsing R.
Negeer alle zijpaadjes rechts omlaag en op
kruising met markeringspaaltje nr 31 links
aanhouden. Aan de T-splitsing L over de brede
bosweg. Aan de 3-sprong R.
6.
Aan de T-splitsing L en neem het eerste
bospad R (geel/rood). Aan de 4-sprong R. Aan
de kruising L en na 25m het iets kleinerepad
schuin L. Aan het eind bij de T-splitsing met

bordje van SLL gaat u R en na 5m aan de 3sprong RD langs de bosrand. Aan het eind RD
over de asfaltweg. Net voor de verkeersweg R
over het fietspad.
7. Na 100m schuin L de asfaltweg in, dit wordt
een bospad. U loopt achter langs een camping
en neem het eerste bospaadje L. Waar het pad
naar rechts buigt heeft u uitzicht op de
kasteelruïne van Montfort. U buigt tweemaal mee
naar rechts en aan de T-splitsing, met rechts de
camping L. Neem het eerste bospad R (direct na
bordje SLL). Negeer een zijpaadje links en buig
mee naar rechts. Aan de T-splitsing L langs de
camping.
8. Aan het eind R over de asfaltweg en na 30m L
de brug over van de Vlootbeek.
Volg de
onverharde weg RD. Aan de 3-sprong RD (47).
Na 40m R het bospaadje in. Neem het eerste
brede bospad L. Aan de T-splitsing L. Aan het
eind L over de asfaltweg en na 30m bij een
slagboom R het bospad in. Aan de ruime 3sprong L. Aan de T-splitsing L en na 25m aan de
3-sprong R. Aan de 3-sprong RD en negeer een
bospaadje rechts.
9. Bij de volgende 3-sprong ook RD. Let op!
Waar het bos aan de rechterzijde ophoudt,
meteen R het graspad in. Aan het eind de
verkeersweg oversteken en voor de hoeve even
L. Dan meteen voorbij de heg R en blijf langs de
heg lopen. Voorbij huisnr. 30 komt u aan een
asfaltweg, hier R. Voorbij huisnr. 34 wordt dit een
veldweg. Aan de T-splitsing L en aan de 3sprong RD. Aan de T-splitsing L en na 20m aan
de 3-sprong R. Aan het eind bij de verkeersweg L
over het fietspad. Neem de eerste weg R (St.
Joosterbaan) en waar de weg links buigt R langs
de garages terug naar het café waar u nog iets
kunt eten of drinken.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE:
www.kroegjesroutes.nl

