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Startadres: Eetcafé – zaal ’t Heukske, Rijksweg Noord 34, St. Joost
Gps Afstand: 13300 m. Looptijd: 2.40 uur. Hoogteverschil: 11 m.
Samenstelling route: Wil Hodzelmans
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338 ST. JOOST 13,3 km
1. Met uw rug naar de café-ingang gaat u meteen
R over de parkeerplaats van het café met rechts
het café. Vlak daarna gaat u bij huisnr. 48 L (St.
Joosterbaan) over de asfaltweg. Na 150 m. gaat u
aan de 3-sprong RD. Aan de T-splitsing bij
wandelknooppunt (wkp) 14 gaat u L (10). Loop
links van de weg over het tegelpad/trottoir. U
verlaat de bebouwde k0m van St. Joost. Bij wkp
10 gaat u R (11/Achter de Brachterzijde). Aan de
3-sprong gaat u RD (11/Reigelsbroekweg) langs
huisnummer 1. De asfaltweg wordt een veldweg.
Na 400 m. gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij
wkp 11 RD (pijl/12) richting bosrand. Na 150 m.
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 12 RD (13/20).
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong en het
volgende wkp 12 gaat u RD (13) met links de
bosrand, waarin een rij beuken staat.
2. Let op! Na 50 m. gaat u bij houten paaltjes L
over het smalle bospad. Voor de bosrand buigt
het pad links omlaag en volg het pad door de
bosrand. U passeert even verder een overdekte
zitbank. Aan de 3-sprong gaat u R (even) omlaag
over de veldweg met rechts van u het mooie
natuur- moerasgebied Reigersbroek. Waar links
het bos begint, gaat u L (pijl) het bospaadje
omhoog. (Hier aan de veldweg ziet u voor u een
uitkijktoren, waar u naar toe kunt lopen). Boven aan
de 3-sprong gaat u RD over het bospad. Aan de
T-splitsing
gaat
R
(pijl)
over
de
bosweg/beukenlaan. Voorbij afsluitboom gaat u
bij wkp 3 L (30) over de asfaltweg. 10 Meter vóór
de spoorwegovergang bij volgende wkp 3 gaat u
R (30) het bospaadje omlaag. Vlak daarna gaat u
RD (30) en volg dan het pad met links van u de
bosrand en rechts een weiland. Aan de 4-sprong
bij wkp 30 gaat u RD (78) met links nog steeds de
bosrand en rechts een weiland. Aan de 3-sprong
bij kasteelhoeve ‘Koningshof’, die gelegen is in
het natuurgebied Landgoed Rozendaal, gaat u L
(78/geel-rood) de grindweg omhoog. (In 2013 heeft
Stichting het Limburgs landschap de Koningshof, die
e
dateert uit de 17 eeuw, volledig gerestaureerd en
verbouwd tot twee luxe vakantiewoningen. In de
lange gevel van de carréboerderij bevindt zich een 20
persoons vakantiewoning).
3. Vlak daarna gaat u R (78//geel-rood) over het
pad met rechts mooi zicht op de hoeve. (Hier aan
de grindweg ziet u voor u de gesloten Clauscentrale
in Maasbracht. Deze hypermoderne gasgestookte
installatie kan niet concurreren (2018) met onder
meer goedkopere stroom uit kolencentrales). Volg
nu circa 600 m. RD het pad met even verder links
weer de bosrand. Aan de 3-sprong bij zitbank
(prima eerste pauzeplekje) gaat u L de bosweg
omhoog door de eikenlaan. (U verlaat hier de

wandelmarkeringen). Aan de T-splitsing gaat R
over de asfaltweg met links de spoorlijn Sittard –
Eindhoven en de autoweg A-73. Na 250 m. gaat u
bij trafokast en gasleidingpaal nr. 15 R (pijl/geelrood) het smalle bospad omlaag. Volg nu circa
500 m. het af en toe kronkelende smalle bospad
RD. Bij wkp 78 gaat u L (28) over het brede pad.
Meteen daarna steekt u de Vlootbeek over en volg
het pad dat meteen naar rechts buigt en een
breed pad wordt gelegen tussen meidoornhagen.
U passeert de witte Heerenhof. die op het
Landgoed Rozendaal is gelegen. (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. Deze hoeve is
volledig gerestaureerd en omgebouwd tot twee
vakantiewoningen)
4. Meteen daarna aan de 3-sprong, met rechts de
inrit naar de Heerenhof, gaat u bij wkp 28 L (76)
over het pad door de bosrand/beukenlaan. Na
100 m., bij boom waarin de naam Sjors is in
gegraveerd en waar aan boom een grote
valkenkast hangt, gaat u R het smalle bospad
omhoog. Aan de brede bosweg gaat u L. Na 20
m, gaat u
R (groen) het smalle bospaadje
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R (groen).
Aan de brede bosweg gaat u R. Aan de ruime
kruising RD. Let op! Na 5 m. gaat u L over het
paadje met links van u twee infoborden en loop
bij bordje “Welkom” RD over het bospaadje dat
een stijgende bospaadje wordt. Boven op de
zandheuvel gaat u R omlaag. (Als u hier boven RD
de zandhelling omlaag loopt, dan komt u beneden bij
een grote zitbank, een genietplekje).
5. Voorbij afsluitboom gaat u beneden aan de 5sprong RD (31). Na 30 m. gaat u R (31) het bospad
omhoog. Boven aan de 3-sprong, waar het breder
bospad naar links buigt, loopt u RD het pad
(even) steil omlaag. (U verlaat dus hier de route 31).
Beneden gaat u L met links de bosrand en rechts
weilanden. Na 100 m. gaat u L het bospad
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat R (31). (U
loopt nu weer over pad dat u net verlaten heeft).
Negeer zijpaadjes rechts omlaag. Na 150 m. gaat
u aan 4-sprong L omlaag. (De route 31, die u hier
verlaat, gaat hier R steil omlaag). Vlak daarna gaat
u aan de T-splitsing L over de brede bosweg.
Aan de 3-sprong gaat u R omlaag.
6. Aan de T-splitsing gaat u L over de brede
bosweg. Na 100 m. gaat u R (26/geel-rood). Aan
de 4-sprong bij wkp 26 gaat u R (32/geel-rood).
Aan de kruising gaat u L (32/geel-rood). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong schuin L het

smallere pad omhoog. Beneden bij akker buigt
het pad naar links en volg dan het smalle bospad
RD door de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u R
omlaag. Meteen daarna loopt u RD (42) over de
bosweg. Aan de rand van Montfort gaat u R over
de asfaltweg. Vlak daarna gaat u voor de
voorrangsweg R over het twee richtingen
fietspad.
7. Na bijna 100 m. gaat u bij borden “einde
bebouwde kom Montfort“ en bij wegversmalling
schuin L de asfaltweg omhoog. Bij huisnr. 53
wordt de asfaltweg een bospad, dat u RD volgt
met even verder rechts van u afrastering van
camping Reigershorst. Na 100 m. gaat u L het
smalle bospad omhoog. Beneden in de bosrand
buigt het pad naar rechts. (Hier ziet u de witte
kerktoren van de St. Catharina kerk in Montfort en
de kasteelruïne en jachtslot van Montfort). Negeer
zijpaadje rechts. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R (even) omhoog en volg dan RD het
dalende bospad. Beneden aan de T-splitsing, met
rechts de camping, gaat u L. Beneden na
afsluitboom gaat u meteen R over het paadje, dat
vlak daarna naar links en dan naar rechts buigt.
Volg nu RD het bospaadje. Een eind verder buigt
het paadje naar rechts. Meteen daarna aan de 4sprong gaat u RD omlaag. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L met rechts de afrastering van
de camping.
8. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna aan
de 3-sprong gaat u L (pijl 22) en via brug steekt u
de Vlootbeek over. Negeer meteen zijpad rechts
en loop RD over de asfaltweg, die meteen daarna
een onverharde weg wordt. Aan de 3-sprong gaat
u RD en u passeert na 30 m. rechts een zitbank
25 Meter voorbij deze zitbank gaat u R over het
smalle bospad. Aan de 3-sprong gaat u L over
G
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brede bospad. Aan de T-splitsing gaat u L over
het bospad, dat meteen daarna naar rechts buigt.
Aan de asfaltweg gaat u L. Na 30 m. gaat u bij
afsluitboom en wkp 23 R (29) over het bospad.
Aan de 3-sprong gaat u L (pijl). Waar het bospad
naar links buigt, negeert u bos- graspad rechts.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R. (U
verlaat de route van de pijl). Na bijna 400 m. gaat u
aan de volgende 3-sprong verder RD. Negeer
bospaadje rechts.
9. Aan de volgende 3-sprong loopt u verder RD.
Let op! Waar het bos aan de rechterzijde even
ophoudt, gaat u R (pijl) over het graspad met
rechts de bosrand en links een akker. (Na 200 m.
ziet u rechts door de bomen het sportcomplex van
V.V. St Joost). Steek bij wkp 20 de voorrangsweg
over en ga voor de hoeve (nr. 20) L (pijl) over het
graspad dat meteen daarna naar rechts (pijl)
buigt met rechts een meidoornhaag. Voorbij sloot
en huisnr. 30 gaat u R (pijl) over de smalle
asfaltweg. (Even verder passeert u rechts het
onderkomen van de geit Iris II. Zie infobord). Voorbij
huisnr. 34 wordt de asfaltweg een veldweg. Aan
de T-splitsing bij wkp 12 gaat L (11). Vlak daarna
aan de 3-sprong bij volgende wkp 12 gaat u RD
(11). Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 11 gaat u
RD (10). (Links ziet u de kerktoren in St. Joost). Na
400 m. gaat u aan de 3-sprong RD. Meteen daarna
aan de voorrangsweg bij wkp 10 gaat u L (14)
over het tegelpad/trottoir. U loopt St. Joost
binnen. Aan de 3-sprong bij wkp 14 gaat u R
(16/St. Joosterbaan). Aan de 3-sprong RD. Waar
na 150 m. de weg bij huisnr. 48 naar links buigt,
gaat u R en u komt meteen bij het café, de
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt
eten of drinken.
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