346 ECHT - SLEK 14,4 km
www.wandelgidslimburg.com
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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u over veldwegen naar natuurgebied ’t Kranenbroek en langs
Pepinusbrug naar het Haeselaarsbos. Dan door de velden van Haeselaarsbroek en langs abdij Lilbosch terug.
Neem zelf proviand mee, er staan onderweg voldoende zitbanken en een schuilhut (7,5km).
GPS-afstand 14400 m, looptijd 2.55 uur en hoogteverschil 20 m.
Startpunt: Restaurant – Friture Slekkerhoaf, Hoogstraat 27, Slek – Echt.
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346 ECHT - SLEK 14,4 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Aan de
3-sprong gaat u L (Marktsingel). Bij de St.
Antoniuskapel (2008) gaat u RD (Slekkerstraat)
over de asfaltweg.
(Naast de kapel staat een grootkruis. In het plantsoen
ligt een grote zwerfsteen, die daar is neergelegd door
de carnavalsvereniging “De Aester Sjaelen Uul”).
Voorbij huisnr. 43 en voor huisnr. 41 en bij
wandelknooppunt (wkp 68) gaat u R (wit-rood)
over de veldweg. (Dus niet R over de asfaltweg). Bij
wkp 73 en weiland met afrastering van vangrails
maakt de veldweg een haakse bocht naar links
(69). Een eind verder passeert u links aan de
veldweg het kunstwerk “het paardje van Pey”.
(Dit kunstwerk herinnert aan de vondst van de “schat
van Echt”, die hier gevonden is. Zie infobord).
Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD
(ruiterroute 52/wit-rood). Aan de T-splitsing bij
zitbank, infobord, mooie poel en wkp 69 L (66).
(Even verder passeert u links een langgerekte
waterplas, die 09/2019 droog stond). Aan de 3sprong RD. Aan de asfaltweg in de wijk Pey gaat
u R. Meteen daarna aan de voorrangsweg gaat u
weer R. Neem nu bij wkp 66 de eerste weg L
(60/Wolfsberg). Vlak daarna aan de 3-sprong bij
wkp 60 gaat u R (61).
2. Voorbij huisnr. 25 en bij wkp 61 gaat u R
(62/Lozekampsteeg) over de veldweg. Negeer
graspad rechts. (Even verder ziet u links een groot
weiland met hindernissen voor paarden horend bij de
grote manege Op de Berg). Aan de T-splitsing bij
wkp 62, picknickbank, infobord en wegwijzer gaat
u L. Meteen daarna gaat u R (63/wit-rood) over het
smalle bospad. (U loopt hier dus eigenlijk RD).
Negeer zijpaadjes en volg het pad RD met even
verder rechts beneden van u een waterpoel. Aan
de ruime 4-sprong bij zitbank en wkp 63 gaat u R
(84) over de brede zandweg. Negeer bospad links
en volg geruime tijd de brede zandweg RD de
mooie eikenlaan.
(In de Eerste Wereldoorlog vonden geëvacueerde
monniken van de Abdij van Westmalle (België) een
toevluchtsoord op de hier vlakbij gelegen abdij
Lilbosch; hun tijdelijk verblijf vindt een blijvende
herinnering in de vele bomen die zij toen langs de
lanen om Lilbosch gepland hebben, waaronder de
fameuze 140 bomen tellende kastanjelaan bij de
abdij).

Aan de kruising bij wkp 84 loopt u RD
(96/Zandweg) over de asfaltweg door de volgende
eikenlaan.
(Als u hier aan de kruising R gaat, dan komt u na 200
m bij ijsboerderij Pepinus waar u in de zomer lekker
ijs krijgt).
Na 450 m steekt u de Pepinusbeek over en ga dan
R en loop via het ijzeren klaphek het
natuurgebied binnen. Volg nu ruim 1 km het
graspad met rechts van u de meanderende
Pepinusbeek door het natuurgebied.
e

(De beek is eind 19 eeuw gegraven voor de
ontwatering en ontginning van het Echterbroek. Na
heel veel regenval kan een heel klein gedeelte van
dit graspad soms drassig zijn).
Via volgende klaphek verlaat u het struingebied
langs de beek. Aan de voorrangsweg gaat u bij
wkp 97 L (86) over het fietspad.
3. Voor de grote rotonde gaat u bij wkp 86 R (87)
en steek via de oversteekplaats de doorgaande
weg over en volg het fietspad. Meteen daarna
gaat u R (Bos en Broek) de asfaltweg omhoog.
Bij wkp 87 loopt u RD (26) verder over de
asfaltweg. (Hier staat links even verder een zitbank
(6 km)). Meteen daarna passeert u rechts een
herdenkingsteken.
(Hier in de weilanden, vlakbij de abdij Lilbosch,
stortte op 10 september 1942 om 23.15 een Short
Stirling MK 1 van de Royal Air Force neer, waarbij de
acht bemanningsleden om het leven kwamen. De
bommenwerper was om 20.13 uur vertrokken uit
Oakington en was op weg naar Düsseldorf. De
stichting “Op Vleugels der Vrijheid” heeft op zes
plekken in de gemeente Echt
–Susteren
herdenkingstekens geplaatst op de plekken waar of
waar vlakbij vliegtuigen zijn neergestort. Bij de abdij
Lilbosch in Pey staat een groot monument).
Na 100 m, tegenover een rechts staande dunnere
boom (gele stip en bordje welkom), gaat u L het
bos/graspad omhoog. Na 100 m gaat u aan de 3sprong R. Volg nu 1 km dit bos- graspad RD het
Lackerbosch. (Dit bospad loopt parallel aan de
asfaltweg waarover u net heeft gelopen). Bij 6
kruisingen loopt u RD.
4. Bij de 7e kruising, gelegen voor berkenbos met
dunne stammen en bij roodbordje met afbeelding
van wandelaar en witte pijl, gaat u verder RD. Bij
de volgende twee kruisingen loopt u verder RD.

Let op! Bij de volgende grotere kruising gelegen
voor loofbos gaat u L.
(Als u hier 70 m naar rechts gaat, dan komt u bij
zitbank met leuk uitzicht over weilanden).
Aan 4-sprong RD. Aan de T-splitsing voor
afrastering van grote kalkzandsteenfabriek de
Hazelaar gaat u R. Aan de kruising bij zitbank
gaat u L (blauwe driehoek op geel plaatje). (Een
prima pauzeplek na 8 km). Bij afrastering buigt het
pad naar rechts. Neem het eerste bospad R bij
rode markering op hekwerkpaal. (Links ziet u
tussen de bomen beneden achter de afrastering een
grote grindplas). Aan de T-splitsing gaat u L. Aan
de 3-sprong gaat u RD omlaag. Aan de volgende
3-sprong RD verder omlaag.
5. Beneden aan de asfaltweg voorbij afsluitboom
gaat u bij wkp 26 R (8). Aan de T-splitsing bij
schuilhut gaat u L (fietsroute 20). Aan de 4sprong bij wkp 8 gaat u R (4/Haeselaarsweg) door
de mooie bomenlaan. U passeert na 200 m bij
waarschuwingsbord “verkeersdrempel” links een
picknickbank. 250 meter verder meteen voorbij
het volgende verkeersbord “verkeersdrempel”
gaat u R over de veldweg met rechts van u een
bomenrij. Ga een eind verder door het klaphek
en loop RD het weiland met rechts van u (in het
begin) afrastering. Negeer graspad rechts.
Meteen daarna gaat u L door de bomenlaan. U
passeert twee klaphekken en loop dan RD over
de veldweg, die even verder naar rechts buigt. Bij
huisnr. 1 met de mooie grote kunstwerken in de
voortuin wordt de veldweg een asfaltweg. Meteen
daarna
gaat
u
aan
de
3-sprong
RD
(Scheidingsweg).
(Rechts ziet u de abdij Lilbosch. In de rechts gelegen
weilanden ziet u mogelijk Livar (klooster)varkens
scharrelen. Hoe meer ze bewegen hoe lekkerder het
vlees. Ze zijn het resultaat van een kruising, die hier
begin jaren 2000 op de boerderijhoeve heeft
plaatsgevonden, tussen drie basisrassen: het
landvarken, het duroc varken en het essex varken.
De varkens worden verzorgd door de monniken.
Kwaliteit en dierenwelzijn worden zeer streng
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gecontroleerd. Vele gerenommeerde restaurants
hebben dit prachtige vlees al van het begin op hun
kaart staan).
6. Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 2 gaat u L
(1/Patersweg).
(Als u hier R gaat, dan komt na 150 m. bij de
abdijwinkel met o.a. producten van de eigen abdij
zoals Trappistenbier, kaas, Livar vlees maar ook
kaarsen (open woe/do van 13.30 tot 16.30 uur en
vrij/zat van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30
uur). Als u hier nog 150 RD loopt, dan komt u aan de
voorkant van de abdij, die in 1883 is gebouwd. Het
klooster werd in 1912 tot abdij verheven. Voor het
hoofdgebouw van de abdij staat een grote propeller
ter herinnering aan de vliegtuigen die hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Dit monument
is geplaatst door de stichting “Op Vleugels der
Vrijheid”. Zie groot infobord. Als u bij de propeller L
gaat, dan komt u na 100 m. via het bospad bij de
bunkerkapel (Mariakapel) die is ingericht in een oude
oorlogsbunker. De abdijkerk van de cisterciënzerabdij
is zondags geopend van 6.30 tot 18.30 uur. Op
weekdagen alleen ’s morgens van 6.30 tot 8.30 uur).
Volg nu 1,3 km deze weg RD. U passeert enkele
boerderijen. Negeer doodlopende weg links
(Derde Bolvennerweg). Aan de kruising bij
picknickbank en wkp 1 gaat u R (69/Daalweg). 150
meter voorbij de grote manege gaat u L
(ruiterroute 52) over de veldweg. De veldweg
buigt naar rechts (rr 52). Aan de 3-sprong bij
zitbank, infobord, mooie waterplas en wkp 69
gaat u L (73). Aan de Y-splitsing gaat u L (rr 92).
Een eind verder passeert u rechts weer het
kunstwerk “het paardje van Pey” (zie infobord). Bij
wkp 73, einde weiland 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). Bij de St. Antonius
kapel (2008) buigt de asfaltweg naar links. Meteen
daarna gaat u R (Marktsingel) over de klinkerweg.
e
(Dus de 2 klinkerweg rechts). Aan de T-splitsing
gaat u R. U komt weer bij het restaurant – friture
Slekkerhoaf.
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