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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u over goed begaanbare wegen en paden. De route gaat door
bossen en natuurgebieden. U passeert de dorpjes Hingen, Slek en Gebroek. Er staan vele zitbanken.

blz 2 van 3
Startadres: Echt Genieten, Rijksweg Noord 1, Echt. Parkeer op de parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,20 km

2.55 uur

17 m

27 m

318. ECHT 13,2 km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
steekt u de Rijksweg Noord over en gaat u RD
(Houtstraat). Neem nu de tweede weg L
(Clarastraat). Negeer zijwegen.
(Loop een eindje verder over de rechts gelegen
brede tegelweg, die parallel loopt aan de
Clarastraat).
Voorbij huisnr. 34 gaat u R (Kasteelweg). Negeer
klinkerweg rechts. Vlak daarna aan de 3-sprong
van asfaltwegen gaat u L (Hoogveldsweg) en u
loopt Hingen (’t Hènge) binnen.
(Een eindje verder passeert u links een dankkruis
(zie infobordje)).
Bij speeltuin en bij wandelknooppunt (wkp) 54
gaat u R (55/In de Planten). Negeer zijwegen. De
weg buigt na 350 m bij huisnr. 66 naar rechts en u
steekt meteen het Vulensbeekje over. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij ingang terrein schutterij
Wilhelmina Hingen (1908) loopt u RD (Op den
Dijk). Waar deze weg naar links buigt en dan
Kranenbroekerweg heet, gaat u bij wkp 55 R (60).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij het volgende
wkp 55 gaat u RD (56) langs de zitbank en volg
geruime tijd deze weg RD door de bomenlaan met
o.a. mooie platanen.
2. Aan de kruising bij wkp 56 gaat u RD
(57/Leenderstraat) over de brede onverharde weg
en u passeert de grote schuilhut Kranenbroek,
een picknickbank en parkeerplaats. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L over het brede
bospad met rechts een asfaltpad(fietspad). U
loopt nu het natuurgebied het Kranenbroek
binnen. Let op! Na 100 m gaat u L over het paadje
naar het ven en volg dit pad met links van u het
Kranenbroekerven.
(Dit voormalig heide ven was begin jaren negentig
van de vorige eeuw volledig verland en verdroogd en
is toen door het Waterschap Roer en Overmaas
uitgebaggerd).
Bij steenkorfzitbanken en zwerfstenen gaat u L
weer over het brede pad met rechts van u het
asfaltpad/fietspad. Meteen daarna aan de Ysplitsing
gaat
u
R
verder
over
het
asfaltpad/zandweg. Negeer zijpaadjes. Aan de 4sprong bij wkp 58 gaat u R (63) over het
asfaltpad/zandweg. Negeer zijpaden en blijf het
asfaltpad/zandweg RD volgen. U passeert een
zitbank. Het pad maakt na 700 m een haakse
bocht naar rechts en u passeert meteen links een

zitbank en infobord over de geschiedenis van het
natuurgebied de Marissen.
3. Aan de ruime 3-sprong bij schuilhut en
picknickbank (5,9 km) en waar het asfaltpad naar
rechts buigt, gaat u R verder over het
asfaltpad/zandweg. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L (ruiterroute 51). Negeer zijpaden en volg
weer geruime tijd het asfaltpad/zandweg RD. Aan
de 4-sprong bij wkp 63 loopt RD (62/wit-rood)
over het smalle bospad. Negeer zijpaden. Aan de
Y-splitsing gaat u R. Aan de T-splitsing bij
picknickbank en wegwijzer (6,9 km) gaat u L.
Meteen daarna gaat u bij wkp 62 R/RD (61) over
de veldweg met links van u de bosrand.
(Even verder ziet u rechts een groot weiland met
hindernissen voor paarden horend bij de grote
manege Op de Berg).
Negeer graspad links en loop RD met rechts van
u een bosstrook.
4. Aan de asfaltweg in Pey gaat u bij wkp 61 L
(60). Aan de T-splitsing bij wkp 60 gaat u L (66).
Steek de voorrangsweg over en ga bij wkp 66 R
(69). Neem nu de eerste weg L (Dorpstraat).
Meteen daarna, waar de asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u L (wit-rood) over de veldweg. Aan
de 3-sprong gaat u RD.
(Een eindje verder passeert u rechts een langgerekte
waterplas (8,4km)).
Aan de 3-sprong bij zitbank, infobord en wkp 69
gaat u R (73). De veldweg buigt meteen naar
rechts met links van u een mooie poel. Aan de Ysplitsing gaat u L (ruiterroute 92). Een eind
verder passeert u rechts het kunstwerk “het
paardje van Pey”.
(Dit kunstwerk herinnert aan de vondst van de “schat
van Echt”, die hier gevonden is. Zie infobord).
Bij wkp 73, einde weide met vangrail afrastering,
buigt de veldweg naar rechts (68). (Voor u ziet u
de kerk in Peij). Aan de asfaltweg in Slek gaat u
bij wkp 68 en huisnr 41 L (17).
5. Bij de St. Antoniuskapel (2008) buigt de
asfaltweg naar links.
(Naast de kapel staat een groot kruis. In het
plantsoen ligt een grote zwerfsteen, die daar is
neergelegd door de carnavalsvereniging “De Aester
Sjaelen Uul”. Er staat ook een zitbank).

Meteen daarna gaat u R (Marktsingel) over de
klinkerweg. (Dus de 2e klinkerweg rechts). Aan de
T-splitsing bij wkp 17 gaat u R (18/Hoogstraat).
Meteen daarna bij wkp 18 gaat u L (26) over de
doodlopende asfaltweg. Bij zitbank en ingang
schietterrein met schietboom met kogelvanger
van schutterij Sint Antonius Slek (1928) wordt de
asfaltweg een veldweg. U loopt het natuurgebied
De Doort binnen en volg het bospad RD. Aan het
eind van het pad gaat u bij zitbank en wkp 26 R
(20). Steek meteen daarna de voorrangsweg over
en ga L over het fietspad en steek via de
spoorwegovergang de spoorlijn Sittard –
Roermond over.
6. Meteen na de spoorwegovergang gaat u scherp
R over het graspad met rechts van u de spoorlijn.
Ga door klaphek en na 20 m steekt u beneden R
de houten brug over en ga meteen L over het
graspad met links van u het beekje genaamd
Middelsgraaf. Volg nu geruime tijd dit pad langs
de beek door het natuurgebied de Door.
(Even verder ziet u rechts een grote vijver. De
Middelsgraaf is als ontwateringsgreppel gegraven in
de 13e en 14e eeuw toen de veenmoerassen werden
ontgonnen. De beek begint bij het Duitse plaatsje
Schalbruch en is in 1950 genormaliseerd. Voorheen
was het een meanderende gegraven beek, die in het
buurtschap Aesterberg in de Maas uitmondde. Nu
mondt ze in het buurtschap Ophoven (ten noorden
van Dieteren) in de Geleenbeek uit).
U passeert een kleine stuw en 50 m verder
passeert u een zitbank. Vlak voorbij de volgende
zitbank (11,9 km) gaat u bij wkp 20 R (97) over het
graspad.
(Als u hier 100 m RD loopt, dan komt bij een stenen
huisje, de voormalige observatiepost “de Wielewaal”.
Als u daar R gaat, dan heeft u even verder mooi zicht
op de “Boomkikkervijver”. In dit natuurgebied zitten

circa 400 boomkikkers. Deze zeldzame grasgroene
circa 4 cm grote kikker zit alleen in dit gebied en op
een plek bij Winterswijk. De vele braamstruiken in dit
gebied zijn hun geliefde verblijfplaats. In de
paarperiode (april-mei) zijn de luid kwakende
mannenkikkertjes dan ook goed te horen. De route
volgend heeft u bijna aan het eind van het pad links
mooi uitzicht over vijver).
7. Aan de ongelijke 4-sprong loopt u RD over het
brede bospad. (Dus het tweede pad van links).
Negeer zijpaden en volg het brede bospad RD.
Voorbij afsluitboom verlaat u het mooie
natuurgebied en loop RD over de veldweg. Aan
de T-splitsing bij wkp 97 gaat u R (99/24) over de
asfaltweg, die meteen bij zitbank en wkp 97 naar
links (99) buigt. Volg de asfaltweg RD (99)
(Links in de verte ziet u de St. Landricuskerk (15e
eeuw) in Echt).
Aan de 3-sprong in de buurtschap Gebroek
(Gebrook) gaat u bij wkp 99 R (24/Gebroekerdijk).
Voorbij huisnr. 39 en bij wkp 24 loopt u RD (23)
over de veldweg. Voor de spoorlijn buigt de
veldweg naar links. Steek aan het eind van de
veldweg bij wkp 23 R (22) de spoorlijn over en ga
meteen bij groot wegkruis en wkp 22 L (95) over
de veldweg.
(Voor u ziet alweer de kerk in Peij).
Aan de asfaltweg bij wkp 95 gaat u R
(96/Lammertiend). Aan de 3-sprong RD. Waar de
klinkerweg naar links buigt, negeert u zijpad
rechts. Loop rechts over het trottoir. Negeer
zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u L en neem de
eerste weg R (Herderstraat). Negeer zijwegen.
Aan de T-splitsing gaat u R terug naar het
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken.
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