
Programma 2020  Januari t/m Juni 

 

Januari 

Genieten van een kasteel en zijn landschap 

Wandeling 1: Het Huys en zijn Hoeves 

Activiteit: winterwandeling (±6 km) met na afloop snert. 

Datum: 12 januari 2020 

Starttijd: 10 uur 

Duur: ± 2-2½ uur 

Startplaats: Kasteel Montfort, Huysdijk 4, 6065 AX Montfort 

Aanmelden: tot uiterlijk 9 januari             ruud.snijders@ivnroermond.nl 

Gids: Ruud Snijders 

Beschrijving: Kasteel Montfort was eeuwenlang één van de belangrijkste kastelen van het hertogdom 

Gelre. Van hieruit werd ook de heerlijkheid Montfort, een bestuursdistrict van dit hertogdom, 

bestuurd en verdedigd. Dit sterke kasteel heeft in die lange periode grote invloed gehad op z’n 

omgeving. Sporen daarvan zijn nog altijd goed te herkennen in de streek rond Montfort. 

Deze wandelroute heeft als naam ‘het Huys en zijn hoeves’ en legt het accent op het domeinbezit 

van kasteel Montfort en de agrarische inkomsten die de heer van Montfort kreeg als eigenaar van 

diverse kasteelhoeves. U wandelt onder begeleiding van een gids vanaf het kasteel via de 

landgoederen Erks en Rozendaal richting de Herenhof en Koningshof, twee hoeves die in het midden 

van de zeventiende eeuw zijn gesticht. 

Bij deze wandeling krijgt u een routeboekje met 4 wandelingen rond kasteel Montfort en na afloop 

wordt u getrakteerd op een kop erwtensoep in de kelders van het kasteel. 

Eigen bijdrage €7,50  voor leden. Niet-leden: bijdrage €10,00 

 

 Februari

Genieten van een kasteel en zijn landschap 

Wandeling 2: Stuifduinen en Broekgronden 

Activiteit: winterwandeling (±5,5 km) met na afloop snert. 

Datum: 9 februari 2020 

Starttijd: 10 uur 

Duur: ± 2-2½ uur 

Startplaats: Kasteel Montfort, Huysdijk 4, 6065 AX Montfort 

Aanmelden: tot uiterlijk 6 februari   ruud.snijders@ivnroermond.nl 



Gids: Ruud Snijders 

Beschrijving: Kasteel Montfort was eeuwenlang één van de belangrijkste kastelen van het hertogdom 

Gelre. Van hieruit werd ook de heerlijkheid Montfort, een bestuursdistrict van dit hertogdom, 

bestuurd en verdedigd. Dit sterke kasteel heeft in die lange periode grote invloed gehad op z’n 

omgeving. Sporen daarvan zijn nog altijd goed te herkennen in de streek rond Montfort. 

Deze wandelroute legt het accent op de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Montfort, de 

defensieve voordelen die dit de kasteelbouwers bood, de latere ontginningsmogelijkheden en 

tenslotte natuurherstel. Met de gids wandelt u vanaf het kasteel richting de Galgenberg, het 

Schrevenhofsbroekje en het Reigersbroek, om vervolgens via de Erks en de Oude Brachterweg terug 

te keren. Tijdens deze wandeling passeert u een afwisselend landschap met loof- en naaldbos, akkers 

en graslanden, doorsneden door de Vlootbeek. 

Bij deze wandeling krijgt u een routeboekje met 4 wandelingen rond kasteel Montfort en na afloop 

wordt u getrakteerd op een kop erwtensoep in de kelders van het kasteel. 

Eigen bijdrage €7,50  voor leden.  Niet-leden: bijdrage €10,00 

 

Maart 

 Lezing: Vogels door Meinse van der Velde 

Titel: Vogels en andere dieren in de omgeving van Nederweert 

Datum:  dinsdag 17 maart 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: Wijkgebouw: Tegelarijveld, Schepen van Hertefeltstraat 26a, Roermond 

 

Fietstocht vanaf Beatrixhoeve langs de Maasnielderbeek naar de Maas. 

Datum:  28 maart 2020  

Aanvang: 10.00 uur 

Startpunt: bij Beatrixhoeve , Maasnielderbeek   Witteweg 107 Roermond. 

Gids :Wilbert Dekker 

 

April 

Schone Maas actie  

Zaterdag 4 april  opschoon actie  Maas Buggenum 

Aanvang: 9.00 uur  Duur: 2,5 uur 

Verzamelpunt: Picknickplaats hoek Dorpsstraat en Groeneweg, Buggenum 

 



Schone Maas actie  

Zondag 26 april opschoonactie Hansummerweerd/Asselt. 

Aanvang: 9.00 uur  Duur; 2,5 uur 

Verzamelpunt: picknick/parkeerplaats hoek Vissersweg/Eind,  Asselt/Swalmen. 

 

Excursie en hondenwandeling langs de Roer 

Datum:  Zaterdag 11 april 

Aanvang: 9.00uur Duur 2,5 uur  

Startpunt: Kasteeltje Hattum  Maastrichterweg 25 Roermond 

Korte beschrijving:  een wandeling vanaf kasteeltje Hattem. Deze tocht is zeer geschikt om met uw 

hond, of de hond van de buren, familie of vrienden te doen. We wandelen door natuurpark Hattem 

richting de Hambeek. We komen over verharde en onverharde wegen, langs een leerpad, en door 

een stukje Herten. Op de plaats waar de Hambeek de Maas ingaat, lopen we weer richting Hattem. 

Onderweg hebben honden de kans om hun energie kwijt te kunnen in het losloopgebied. Ook 

gevarieerde wandeling voor liefhebbers zonder hond. De wandeling duurt 2,5 a  3 uur, en is ongeveer 

6 km lang. Neem een riem mee. Op een paar plekken moet de hond aangelijnd. 

Gids: Els Korsten. 

 

Excursie Roerdal 

Datum:  Zaterdag 18 april 

Aanvang: 10.00 uur 

Startplaats: Kapel in ’t Zand, Parklaan 1 Roermond. 

Korte beschrijving:  over tunneldak naar Hattem en terug: Roerdal 

Gids; Wilbert Dekker 

 

Excursie voorjaarsflora Elsloo 

Zondag 19 april 2020 

aanvang 13.00 uur 

duur 3 uur 

startplaats: kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV  Elsloo. 

Gidsen Hermien Hendrikx en René Horsten 

Optie: Carpoolen 12.15 uur vanaf Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 31, 6041 NZ  Roermond 

 

 



Jeugdtocht: lente 

Datum: zondag 19 april   

Start: startpunt Rijstal Venhof, Venhofweg 2, Herkenbosch 

Aanvang: 10.00 uur 

Gidsen: Rikie Verhagen en Eef Schoffelen. 

 

Mei  

Workshop (smartphone)fotografie 

Activiteit: workshop 

Datum:  wordt bekend gemaakt op www.ivnroermond.nl 

Starttijd: 10:00 uur 

Eindtijd:  ± 16:00 uur 

Locatie:  wordt bekend gemaakt op www.ivnroermond.nl 

Cursusleiding: Ruud Snijders, Yves Monod de Froideville 

Kosten: €10,- 

Tegenwoordig heeft bijna iedereen altijd een camera op zak in de vorm van een smartphone. 

Meestal beperkt zich het gebruik ervan tot het maken van kiekjes. Wil je graag meer weten over hoe 

je betere foto’s kunt maken met je smartphone dan in deze workshop voor jou bedoeld. In de 

ochtend wordt de theorie van het fotograferen behandeld. Na de lunch (op eigen kosten) gaan we 

naar buiten om met de opgedane kennis en een paar opdrachten te gaan fotograferen. De gemaakte 

foto’s worden op het eind van de workshop gezamenlijk besproken. 

Ook als je beter wil leren fotograferen met een ‘echte’ fotocamera kun je meedoen met deze 

workshop. Het grootste deel van de informatie die je krijgt is van toepassing op fotograferen in het 

algemeen. 

Bij de workshop krijg je een boekje met de theorie die wordt behandeld. 

Aanmelden verplicht:  ruud.snijders@ivnroermond.nl 

 

Vogelexcursie Hageven, Neerpelt 

Zondag 3 mei 2020 

Aanvang: 7.30 uur  

Startplaats: Parkeerplaats Bezoekerscentrum  Tussenstraat 10, Neerpelt 

Korte beschrijving:  Een grensoverschrijdende oase van heide, vennen, bossen en graslanden, waar 

de Dommel zich een weg baant langs het prachtige natuurlandschap. Ontmoetingen met 

spectaculaire vogels, zoals de blauwborst, roerdomp, ijsvogel etc etc.               

Gids: Meinse van der Velde                                            



 

Excursie Hoosde en deels Linnerveld 

Zondag: 10 mei 

Aanvang: 14.00 uur duur 2,5 uur 

Startpunt: Parkeerplaats basiliek St.Odilienberg , Kerkplein 15, 6077 AA Sint Odiliënberg 

Korte beschrijving : Wij wandelen afwisselend door bos, weilanden, akkers en moeras. Kenmerkend 

zijn vooral het broekbos en de verlande Roermeander. 

Gidsen: Marijke Stokking en Peter kessing. 

 

Excursie Langs de vijvers van Roermond in het kader van Natuurlijk Roermond 

Zaterdag 16 mei 

Aanvang: 10.00 uur 

Startpunt:  Jo Gerrishal   Achilleslaan 2A  Roermond. 

Korte beschrijving: Thema is waterbeheer: 8 bergbezinkbassins voor € 10 miljoen om overstort uit 

riool bij hevige regenbui op te vangen, Jo Gerrishal en andere gebouwen leveren hemelwater aan de 

vijvers, vijvers zijn uitgebaggerd en veel populieren weggehaald die blad en takken in het water 

lieten vallen.  Kortom waterkwaliteit is verbeterd.  

Geschiedenis van de Maasnielderbeek 

Gids: Wilbert Dekker 

 

Kruidenwandeling in het kader van Natuurlijk Roermond 

Datum: zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 

Aanvang: 14.00 uur 

Startplaats: Kasteeltje Hattem. Maastrichterweg 25 Roermond 

Gids: Marijke Stokking. 

 

Excursie Struinen door Het Haeselaarsbroek te Pey – Echt 

Zondag  24 mei 

Aanvang: 10.00 uur                           

 Startpunt:  komend vanuit Echt richting Koningsbosch, bij 1e rotonde rechtsaf Bos en Broek weg, na 

2 km bij het hekje rechts. 

Korte beschrijving: zie www.ivnroermond.nl 

Gidsen: Rikie Verhagen en Eef schoffelen. 



 

Excursie voor Blinden en slechtzienden 

Zondag 24 mei, Voorjaarswandeling 

 14:00 tot 16:30  

Startplaats: Stadsweide; Mijnheerkens 1, 6041AT Roermond 

Aanmelden verplicht: 

Sjoerd.van.der.Schuit@IVNRoermond 

 

 

Juni 

 Jeugdtocht Zomer op de Beegderheide 

Maandag, 1 juni, Tweede Pinksterdag 

Aanvang: 10.00 uur  

 startpunt : zie www.ivnroermond.nl 

Gidsen: Rikie Verhagen en Eef Schoffelen. 

 

Excursie in samenwerking met NHGL 

 Donderdag:  4 juni 2020 

Aanvang: om 19 uur tot 21.30 uiterlijk 

Startpunt bij pontje voetveer Rijkelse Bemden.  Vanaf centrum Rijkel de weg Rijkel volgen tot aan 

pontje. Borden voet en fietsveer Rijkel volgen Gids: Math de Ponti van NHGL:    

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. 

 

 

Cultuur-Historische wandeling 

Datum: zondag 7 juni 

Startplaats: parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Station 22, 6063NP Vlodrop 

Aanvang en duur: 14.00 uur     Einde: 16.00 uur 

Korte beschrijving:    Op zondagmiddag  7 juni  2020 heeft u de mogelijkheid om mee te lopen met 

een gids in het prachtige Meinweggebied. Tijdens de ongeveer twee uur durende tocht wordt 

aandacht besteed aan de invloed van de mens op het gebied. Niet alleen het vroegere grondgebruik, 

maar ook de situering van het inmiddels verdwenen klooster St. Ludwig krijgen aandacht. 

Gids: Frans Hendrikx  



 

Slootjesdag in samenwerking met GHL 

Zondag 14 juni 

Aanvang: 11.00 uur,  einde; 15.00 uur 

Startplaats: Bezoekers Centrum Leudal. Roggelseweg  58  haelen. 

Leiding: Ron van Pol 

 

Excursie van kasteel Hillenraedt naar Bisschopskamp 

Zondag: 21 juni 

start 10:00 uur, duur 2 uur 

Startpunt: kasteel Hillenraedt, parkeren in de berm van de Hillenraederlaan te Swalmen 

Gidsen : Marcel en Marion Buurman 

Korte beschrijving :  De gidsen nemen u mee voor een nadere verkenning van de bossen nabij één 

van de mooiste kastelen van Limburg.    Uitgebreide toelichting volgt later. 

 

Dagwandeling Tussen Beesel en Rijkel ( 14km) 

 zondag 28 juni 2020  

Aanvang: 10.00 uur 

Startpunt: de Markt te Beesel, Raadhuisplein Beesel. 

Korte beschrijving:  De route voert onder meer langs de Mortel, langs drie kapelletjes, langs twee 

kruisbeelden, op afstand zien we de Grauwe Beer, we wandelen door stuifduinen waar niet alleen de 

Das graaft, maar ook dwangarbeiders loopgraven gegraven hebben, we hebben zicht op de prachtig 

meanderende Swalm, we wandelen over het erf van Hoosterhof, een voormalige proefboerderij, we 

wandelen naar Baxhof, onderweg zal een pauze ingelast worden, via de Bakhei bereiken we de Tas- 

of Huilbeek en komen dan bij kasteel Nieuwenbroeck en dan zijn we bijna op het eindpunt. 

Gidsen: Michiel Stemkens en Leo Koster 

 

 

 

 


