
Montfort II: Via Kasteel 

De tweede NatuurGenotRoute rondom het plaatsje Montfort voert de wandelaar naar het landschap 

ten zuidwesten van het centrum en naar de directe omgeving van de beroemde ruïne Montfort. 

Daarbij wandelt de bezoeker door het natuurontwikkelingsgebied Vlootbeek en het voormalige 

stroomgebied van de Roer en de Maas. Het startpunt van de wandelroute is in het centrum bij "´t 

Kefee ane Kèrk". 

Lengte: ca. 4,5 km 

 

- Rug naar ‘t Kefee ane kerk RA de Dijkstraat wordt Aan het Water en via deze weg loopt u het 

dorp uit. 

 

Kerk 

Als we teruggaan tot het jaar 1344, het jaar dat de parochie Montfort gesticht werd, (Montfort zelf 

kreeg stadsrechten in 1263) kan met grote mate van zekerheid aangenomen worden dat we nu voor 

de 3de kerk van deze gemeenschap staan. 

1ste Kerk: (1344-1853): Hierover is weinig bekend: een uitgebreide beschrijving van dit gebouw is er 

nooit teruggevonden. 

2ste Kerk: (1853-1964);  Neogotisch gebouw – zoals veelal gebruikelijk in deze omgeving  

In achterhaalde schriftstukken is terug te vinden, dat men rond midden van de vijftiger jaren van de 

vorige eeuw toch van mening was dat de kerk te klein was.Waarschijnlijk werd dit mede ingegeven 

door de (destijdse) activiteiten rond de bouw van de Beatrix-mijn in het Meinweggebied. Men zag 

t.a.v. toekomstige ontwikkeling van de gemeente een duidelijk betere tijd op zich af komen. Het 

duurde echter nog een aantal jaren eer men vanaf het eerste idee over een grotere kerk uiteindelijk 

tot de realisering ervan kwam. 

3ste Kerk: (1964 - heden)’mModerne lage kerk (uit breuksteen) met platdak, veel glaswerk en een  

losstaande toren. Grootte van deze kerk: ca. 800 zitplaatsen. 

 

Voor de beeldvorming: de plaats waar de oude kerk heeft gestaan is het huidige kerkplein. De ingang 

van de oude kerk lag destijds”tegenover de ingang van t Kefee ane Kèrk “(oude foto’s van deze 

omgeving welke te bezichtigen zijn in ’t Kefee geven uw een verdere indruk)  

 



- Na Kasteel Montfort LA 

 

Kasteel Montfort 

Ook bekend onder de naam D'n Tômp of De Grauwert. 

Eigenlijk wordt met De Grauwert een van de torens van deze burcht in het bijzonder bedoeld, maar de 

naam is (heden ten dage) zo ingeburgerd dat men hier het gehele kasteel mee bedoelt. Kasteel 

Montfort werd rond 1260 gebouwd door Hendrik van Gelre, op een heuvelrug in het waterrijke 

Vlootbeekdal. Door deze ligging, het veelhoekige grondplan en dikke natuurstenen muren was het 

praktisch onneembaar. Na Hendrik's dood in 1285 hoorde kasteel Montfort bij het graafschap Gelre. 

Toen de bouw werd afgerond kreeg het kasteel de naam “Montfort” (Versterking / Vesting); welke 

later overgenomen is door de kleine woongemeenschap die in de buurt van deze burcht was. Het 

kasteel van het toenmalige Ambt-Montfort was het zuidelijkste bolwerk van het hertogdom Gelre, en 

is nooit veroverd. Deze burcht – opgebouwd uit natuursteen welke via het water (de Maas) vanuit 

Noord-Frankrijk werden aangevoerd; afmetingen ca. 50 x 50 mtr. - was vanaf moment van oprichting 

tot ver in de late middeleeuwen geheel omringd met water (moeras) en maar vanaf EEN zijde te voet 

/ te paard te naderen. Deze ligging maakte zoveel indruk op eventuele veroveraars dat het door velen 

als een onneembare vesting werd beschouwd en men derhalve afzag van verovering Om halverwege 

1550 weerstand te bieden aan de opkomt van zware kanonnen is het kasteel rond die tijd nog een 

keertje extra verstrekt met vestingwerken. 

Echter na diverse fasen van verbouwingen, belegeringen, branden maar ook  eigenhandig afbreken is 

het kasteel door de eeuwen heen toch langzaam vervallen tot een ruïne, zij het dat deze nog steeds 

indrukwekkend te noemen was c.q. is. 

Vanaf 1961 is het kasteel in bezit van de Stichting Kasteel Montfort.  Op één der muurresten is 

omstreeks 1850 een achthoekig bakstenen Jachtslot (als buitenverblijf tijdens te houden 

jachtpartijen// vermoedelijk is dit Jachtslot een ontwerp van de bekende architect Pierre Cuypers) 

gebouwd, dat thans in oorspronkelijke staat is hersteld. In dit Jachtslot is naast een expositieruimte 

eveneens mogelijkheid voorzien om hier trouwpartijen of andere vorm van samenkomsten te houden.   

Weetje: Titel “Heer / Vrouwe van Montfort” bestaat nog steeds: Drager / Draagster van deze titel: de 

Oranjes (onze Koningin) 

 

- RA zandpad na brug over de beek  * indien rode vlag schietterrein rechtdoor en vervolg route bij 

*) 



- Zandpad volgen (loopt langs natuurontwikkeling Vloortbeek) 

 

Natuurontwikkelingsgebied Vlootbeek (en omgeving)  

Waar in vroeger tijden het overtollige water uit deze omgeving werd afgevoerd via de rivier de Roer, 

moesten de mensen – toen deze rivier zich door de  eeuwen heen steeds verder verplaatste -  op later 

moment zelf zorg dragen voor goede afwatering vanuit deze van oorsprong moerassige laagtes (de 

huidige broekgebieden) afgewisseld met hogere zandgronden. Dit heeft men toen gedaan door 

ondermeer het graven van de Vlootbeek. (ook al loopt deze stroom zeer natuurlijk door de 

omgeving!).Al vanaf 1650 is deze beek bekend. De Vlootbeek heeft zijn werk bijzonder goed gedaan. 

Nu is er zelfs sprake van verdroging in het gebied. Derhalve wordt er getracht om plaatselijk deze 

verdroging weer tegen te gaan. Allerlei organisaties zijn hier hede ten dage actief en in gezamenlijk 

overleg mee bezig. Op sommige plaatsen is hier reeds duidelijk het resultaat van zichtbaar. Zo komt 

er plaatselijk weer enig moeras terug in het Vlootbeekdal.  

 

- LA zandpad 

- Ra einde (verharde weg) 

- einde Linksaf 

- Ra 1e weg Boordmoolweg (loopt een stukje naast natuurontwikkeling Putbeek) 

- Ra 1e weg zand/grindweg 

- LA 1e weg 

- Einde RA 

- Einde LA Markt 

 

Marktplein 

Markante punten op het markplein zijn vanzelfsprekend het beeld van de herder met zijn hond , de 

dorpspomp en het oude gemeentehuis. Beeld van de herder is een natuurgetrouwe weergave v.d. 

laatste echte (schaaps-) herder uit deze gemeenschap die destijds voor dag en dauw met zijn dieren 

naar de droge woeste gronden (even buiten het dorp gelegen) trok. De dorpspomp: nu gerenoveerd, 

waar vroeger vrouwen uit deze gemeenschap de was  deden. 



Tot begin van de 20e eeuw was aan de “Bek”(markt) een waterput in gebruik. Op deze put werd kort 

na 1900 een pomp geplaatst. Gemeentehuis, nu appartementencomplex, boven de voordeur zit 

mooie sluitsteen met daarop afgebeeld de burcht van Montfort. 

 

- Kerkstraat vervolgen 

 

Klooster 

Bij inlopen van de Kerkstraat ziet U aan de linkerzijde het Klooster. 

Gebouw; meer als 100 jaar oud, nu nog bewoond door welgeteld  4 kloosterzusters. In vroeger jaren 

was op deze plek de zogenaamde bewaarschool die de zusters  verzorgden gevestigd. Het vele 

baksteen en de sobere decoratieve details van het gebouw doen denken aan het rationalisme, een 

stijl die is ontstaan in reactie op de vele neo-stijlen van eind 19e eeuw, voorloper van de 

Amsterdamse school.  

Let U ook eens op de hoge vensterbanken die in dit gebouw zichtbaar zijn. In vorige eeuw nogal eens 

toegepast uit opvoedkundige overwegingen in de sociale woningbouw (dan konden de huisvrouwen 

niet uit het raam gaan hangen om met elkaar te kletsen !!). Bijzonderheid: de Lourdesgrot in de 

voortuin van het klooster. Men kan zich niet meer precies herinneren wanneer deze grot eigenlijk 

ontstaan is. (moet wel ergens begin 20ste geweest zijn). 

 

Pastorie 

Even verderop in deze straat is de Pastorie: 

De Pastorie van Montfort is één van de historische bouwwerken in deze omgeving en valt onder de 

Monumentenzorg. 

Weetje: dat de stratenloop van een dorp / stad zich door de eeuwen heen duidelijk kan wijzigen / 

veranderen is bij eenieder wel bekend. 

Ook in Montfort is dit het geval geweest: De huidige voorzijde van “de Pastorie” - zo is uit oude 

geschriften gebleken – was op moment dat dit gebouw in vroeger eeuwen gebouwd werd de 

achterzijde van deze woning. 

 

- U bent weer bij het startpunt 

Tip: 



Loopt U vanuit “t Kefee ane Kèrk “ de Dijkstraat in komt U ongeveer op het einde aan de rechterzijde 

uit bij het Roerdriehoek-museum welk een schat aan oorlogs-herinneringen uit deze naaste omgeving 

bezit. Misschien treft U het, dat het museum open is. (zeker de moeite waard !). 

 


