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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u eerst even door de buurtschap Slek. Dan loopt u 
langs weilanden en bosranden en een leuk pad langs de Middelsgraaf. Dan komt u in het mooie 
natuurgebied De Doort, dat u via leuke bospaadjes en langs mooie vijvers doorkruist. U komt in de 
buurtschap Ophoven en via een avontuurlijk paadje wandelt u langs het Oude Molenbeekje terug naar 
Echt. Via leuk paadje komt u weer bij de parkeerplaats.  In natuurgebied De Doort kan in de zomer hier en 
daar hoog gras staan, doe altijd een lange broek aan. Na veel regenval kan het bij de vijvers nat zijn, doe 
dan hoge schoenen aan. Een alternatief voor dit stuk is beschreven.    
 

Startadres: Parkeerplaats achter café, Rijksweg Noord 1, Echt.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,38 km  2.30 uur  24 m  24 m 
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1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R (Bosstraat).  Bij huisnr. 40 gaat u L 
(Herderstraat).  Negeer zijwegen.  Aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R 
(Lammertiend) over de klinkerweg.  Negeer 
zijwegen. Waar deze weg bij huisnr. 21 naar 
rechts buigt, gaat u L over het geasfalteerde fiets- 
voetpad.  Aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer 
“Rijksweg” gaat u L.  Steek de doorgaande weg 
over en loop RD (Dorpstraat) en u loopt de 
buurtschap Pey binnen. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Slekkerstraat) en u loopt de buurtschap Slek 
binnen. Volg deze weg 700 m RD. Negeer 2 
zijwegen rechts (Dijkveldstraat en Roodtstraat). 
Waar deze weg bij huisnr. 41 en 
wandelknooppunt (wkp) 68 naar rechts buigt, 
gaat u L (73) over de grindweg die vlak daarna bij 
vangrailafrastering naar links en dan naar rechts 

buigt. (U gaat hier dus niet L (Roterweg)).  Waar de 

veldweg bij de volgende vangrailafrastering weer 
naar links buigt, gaat u bij   wkp 73 RD (13) over 
het smalle pad. Een eind verder buigt het pad 
naar rechts en wordt een breed graspad/veldweg.  
 

2. Aan de asfaltweg in Slek gaat u bij wkp 13 R 
(Hoogstraat/17). Voorbij huisnr. 70 (tussen 70 en 
66) gaat u L over de klinkerweg, die een asfaltweg 
wordt die naar rechts buigt. Voor breed ijzeren 
hek gaat u L over de veldweg, die u geruime tijd 
RD volgt.  Na 750 m, aan het einde van de 
veldweg, gaat u bij zitbank door het klaphek en 
ga dan meteen R over het pad met links van u de 
meanderende beek genaamd de Middelsgraaf.  
 

(Het beekje is als ontwateringsgreppel gegraven in 
de 13e en 14e eeuw toen de veenmoerassen werden 
ontgonnen. De beek begint bij het Duitse Schalbruch 
en mondt in de buurtschap Ophoven, waar u straks 
doorkomt, in de Geleenbeek uit). 
 

Na 500 m verlaat u bij volgend klaphek en wkp 26 
het pad langs de beek en steekt u L (20/47) via de 
burg de Middelsgraaf over. Meteen daarna gaat 
aan de 3-sprong bij zitbank en het volgende wkp 
26 R (20). Steek meteen daarna voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga L (pijl) over het fietspad 

en steek de spoorlijn Maastricht – Eindhoven 
over. Meteen na de spoorlijn gaat u scherp R (pijl) 
over de veldweg.  U passeert een klaphek en vlak 
daarna steekt u R (pijl) via ijzeren bruggetje de 
Middelsgraaf over. Volg dan geruime tijd het pad 
met links van u de meanderende Middelsgraaf.   
(U loopt hier door het natuurgebied De Doort). 
 

3.  Let op!  Na ruim 600 m passeert u bij 3 bomen 
een zitbank. Let op! 40 m verder gaat u R over het 
graspad met even verder links en rechts van u 
grasland. Meteen voorbij 2 klaphekjes gaat u aan 
de 3-sprong R over het paadje dat even verder 
een kronkelend bospaadje wordt. Na 400 m gaat u 
aan de T-splitsing L over het bredere bospad.  Na 
30 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal R over het pad.  Steek de 
asfaltweg over en loop RD over het bospad 
verder door het mooie natuurgebied De Doort.  
Negeer na 50 m zijpad links richting akker en volg 
verder RD het bospaadje. Aan de T-splitsing, 
meteen voorbij 2 naast elkaar liggende bomen, 
gaat u L.  Bij omgevallen boom gaat u L. Meteen 
daarna aan de T-splitsing voor de grote vijver 
genaamd Nieuwe Graaf gaat u L met rechts de 
vijver.  Negeer zijpaadje rechts en loop verder RD 
langs de rechts gelegen grote vijver. Aan de 3-
sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u R.   
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij infobord 
waar u alles te weten komt over kasteel “het Slötje” 
ook wel het kasteel “juffrouw zonder kop” genoemd).  
 

Via bruggetje loopt u tussen de vijvers door, een 
prachtig plekje!  
 

(De vijvers/plassen (“leimkoelen”) zijn ontstaan 
tussen 1920 en 1960 door kleiwinning door de Echter 
dakpannenfabriek de Valk, vroeger de grootse 
dakpannenfabriek van Europa en waar 350 mensen 
werkte). 
 

4. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Meteen 
daarna gaat aan de Y-splitsing R en steek dan 
meteen R via bruggetje de greppel/sloot over.  
Aan de veldweg bij wkp 80 gaat u L (56).  
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Meteen daarna gaat u aan het einde van de  
parkeerplaatsje/keerpunt over het linkse pad met 
links de greppel. Even verder loopt u tussen het 
hoge riet van de rechts en links van u gelegen 
vijver door.  
 

(Na veel regenval kan dit pad soms drassig zijn. Is dit 
het geval, loop dan terug naar het parkeerplaatsje en 
ga L en meteen daarna gaat weer L (pijl). Volg nu het 
paadje met links de bosrand en rechts een grote 
akker. Via klaphek verlaat u het pad en ga dan R 
over het paadje met links van u de Middelsgraaf. Ga 
dan verder bij **** in dit punt).   
 

Aan het eind van het pad gaat u R over het paadje 
met links de Middelsgraaf. Negeer klaphek rechts 
en volg het pad verder RD langs de meanderende 
beek. **** (Soms is het pad door begroeiing slecht te 
zien).  Op de hoek van de afrastering loopt u RD 
door het grasland en even verder loopt u onder 
de hoogspanningskabels door.  
 

(Rechts in de verte ziet u de kerktoren van de St. 
Landricuskerk in Echt).  
 

U passeert een oude spoorbrug en volg RD het 
pad verder langs de beek.  
 

(Dit is de voormalige spoorbrug van de 
stoomtrambaan Roermond – Maaseik, die in 1922 
door de Limburgse Tramweg Maatschappij werd 
geëxploiteerd. In 1938 stopte het personenvervoer.  
De dakpannen fabriek de Valk gebuikte het spoor 
nog jaren voor de afvoer van klei die gewonnen werd 
in het natuurgebied de Doort. Lokaal werd de tram “’t 
Leimtremke” genoemd).  
 

Aan de asfaltweg bij wkp 56 gaat u R (54) en u 
loopt de buurtschap Ophoven (Ophaove) binnen. 
Aan de 3-sprong gaat u L (Bellekeweg).  Bij oude 
stuw gaat u R (Oude Molenbeekweg) over de 
grindweg. (Links ziet u de autoweg A-2).   
 

5. Let op! Na circa 150 m, waar de grindweg flauw 
naar links buigt, gaat u bij wkp 53 R (81) door het 
draaihekje en volg het graspad met rechts het 
Oude Echter Molenbeekje.  
 

(Staat het gras hier hoog, loop dan terug naar de 
grindweg en ga R. Volg dan het alternatief onderaan 
de tekst).  
 

Na 500 m waar bosje begint, loopt u RD verder 
langs het rechtsgelegen beekje. Bij infobord “De 
Trambaan” buigt het pad naar links en verlaat u 
het beekje. Aan de T-splitsing bij wkp 81 gaat u R 
(82) over de veldweg. **** (Links ziet u weer de 
kerktoren van de St. Landricuskerk in Echt). Aan de 
T-splitsing gaat u R (pijl). Aan de volgende T-
splitsing voor hek gaat u L.  Aan de 4-sprong bij 
wkp 82 gaat u R (84) en via brug steekt u het 

Oude Molenbeekje beekje over en via de 
klinkerweg loopt u Echt binnen. (even rechtdoor 
staan 2 zitbanken).  Negeer zijweg rechts. Aan de 
T-splitsing bij wkp 84 gaat u R (86).  Meteen 
daarna aan de 3-sprong RD.  Voorbij huisnr. 37 
gaat u bij wkp 86 L (87) over het tegelpad langs 
de afrastering.   
 

6. Aan het einde van het pad en bij klinkerweg 
gaat u R over het grasveld. Meteen daarna gaat u 
L (pijl) over het grasveld met links achtertuinen. 
Negeer bij wit huis klinkerpad links.  Aan het eind 
van het grasveld, met links de Imkerstraat 
(klinkerpad), gaat u RD over de asfaltweg met 
rechts lagergelegen akkers/weilanden. Aan de 4-
sprong bij groot wegkruis, lindebomen en wkp 87 
gaat u L (88) over het klinkerpad/veldweg. Steek 
de klinkerweg over en loop RD over het 
klinkerpad met rechts een heg. Blijf RD lopen 
over dit klinkerpad en negeer zijwegen.  
 

(Voor u ziet de kerktoren van de O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangenkerk (1857) in Pey-Echt).  
 

Op einde klinkerpad steekt u de asfaltweg over en 
loop RD over het pad langs de steenkorfmuur. 
Het pad wordt een klinkerweg.  Aan de 
doorgaande weg gaat u R en u steekt weer de 
spoorlijn over en u loopt de buurt Schilberg 
binnen.   Aan de 4-sprong bij de Onze Lieve 
Vrouw kapel (1691) en wkp 90 gaat u RD (91).   
 

(De kapel is te bezichtigen. Zeker doen. De kapel 
werd in 1691 gebouwd ter vervanging van een oud 
en veel kleiner kapelletje. In de kapel staat een 
houten Madonnabeeldje uit de 16e eeuw.  
 

Aan de buitenzijde van de kapel zijn in 1947 14 
kruiswegstaties ingemetseld.  
 

Het grote houten kruis aan de achterzijde van de 
kapel stamt uit 1875.   
 

Op het linksgelegen rechthoekig pleintje met 
lindebomen staan zeven kapelletjes. Deze 
kapelletjes, die dateren van vóór 1670, met 
voorstellingen van de voetvallen leidden tot in de 
jaren zestig van de 20e eeuw naar de kapel toe. Ten 
gevolge van o.a. wegverbreding zijn ze afgebroken in 
1963, 1965 en 1968. Op plaatsen waar ze gestaan 
hadden, werd een kruis van witte tegels op het trottoir 
aangebracht. In 1981 zijn ze hier herbouwd).   
 

Negeer zijwegen. U komt weer bij de 
parkeerplaats. 
 

Alternatief punt 5: Volg geruime tijd de grindweg. 
Aan de asfaltweg R. Neem de eerste veldweg R. 
Negeer veldweg links.  Aan de 3-sprong bij wkp 
81 gaat u RD (82). Ga dan verder bij **** in punt 5. 

 
Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.    


