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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door de velden naar de buurtschap Ophoven. Dan wandelt u
door het mooie natuurgebied De Doort waar doorheen de Middelsgraaf stroomt en waar de grote plas
genaamd “Nieuwe Graaf| ligt. Dan wandelt u naar het kerkdorp Dieteren waar u kunt pauzeren bij het
gezellige Boerderijterras Juffrouw zonder Kop. (Gesloten van 1 okt tot 1 mei). Dan wandelt u terug een
mooie grote visvijver waar de nodige zitbanken staan. Dan loopt u weer door het natuurgebied de Doort en
u passeert enkele vijvers. Via veldweg en bos loopt u weer terug naar het startpunt

GPS-afstand 12000 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 11 m.
Startadres: Eetcafé De Triviant, Peyerstraat 11, Echt.

blz 2 van 3
U kunt ook starten in Dieteren bij boerdijterras Juffrouw zonder Kop, Echterstraat 5, Dieteren. Met uw rug
naar het boerderijterras gaat u R. Ga dan verder bij ^^^^ in punt 4.
U kunt ook starten in de Louerstraat in Dieteren. Hier is een parkeerplaats bij het handbalveld. Start dan bij
punt 5. U kunt dan pauzeren in het centrum van Echt bij eetcafé De Triviant.

421 ECHT 12 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Na 50 m
gaat u aan de kruising met verkeerslichten L
(Bovenste Eind).
(U passeert meteen rechts (huisnr.6) het
monumentale prachtige herenhuis (1892) met
koetspoort. Via de koetspoort kwam men bij de
achtergelegen stallingen).
Neem nu de
(Lindestraat).

eerste

doodlopende

weg

R

2 Via brug steekt u het Echter Molenbeekje over
en ga dan meteen bij wandelknooppunt (wkp) 82
L (81) over de veldweg, die een eindje verder bij
afgesloten brug naar rechts (pijl) buigt. Aan de 3sprong gaat u L (pijl) over het graspad. Aan de 3sprong bij wkp 81 loopt u RD verder over de
veldweg.
(Wilt u niet het stuk door het open veld (lekker
uitwaaien) parallel aan de autoweg lopen, ga dan hier
aan de 3-sprong bij wkp 81 L (53) over de veldweg.
Bij infobord “De Trambaan” buigt het pad naar rechts
met links van u het Oude Echter Molenbeekje.
(Mogelijk ziet u even verder boven achter de autoweg
een schip voorbij varen over het Julianakanaal). Na
circa 500 m gaat u na draaihekje bij wkp 53 L (54)
over de veldweg. Ga nu verder bij punt 3)
Waar de veldweg bij straatnaambord “Verneese
Steegje” naar rechts buigt, loopt u RD over het
graspad. Aan de asfaltweg bij wkp 67 gaat u L
(53). Na 30 m, dus nog vóór Peusen Uitvaartzorg,
gaat u L (pijl) over het graspad met links van u
de hoge reclamemast. Volg nu bijna 1 km het
graspad met rechts van u de autoweg A-2. Voor
boerderij wordt het graspad een veldweg. Negeer
bij wkp 53 graspad/draaihekje links en loop RD
(54).
3. Aan de asfaltweg gaat u L en u steekt bij oude
stuw via brug het Oude Molenbeekje over, een
zijbeekje van de Middelsgraaf. Aan de T-splitsing
in de buurtschap Ophoven (Ophaove) gaat u bij
wkp 54 R (56/Beuningerstraat). Nèt voordat de
weg bij vangrail een haakse bocht naar links
maakt, gaat u bij wkp 56 L (80) over het (gras)pad
met rechts van u de beek genaamd Middelsgraaf,
een zijbeekje van de Geleenbeek.

(De Middelsgraaf is als ontwateringsgreppel
gegraven in de 13e/14e eeuw toen de veenmoerassen
werden ontgonnen. De beek begint bij het Duitse
Schalbruch en stroomt hier vlakbij in de Geleenbeek).
Bij voormalige spoorbrug gaat u even omhoog en
omlaag.
(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).
Volg verder het graspad RD met links afrastering
en rechts de meanderende beek. Let op! Vlak
voordat links het bos begint en aan het einde van
grote akker, gaat u bij wandelmarkeringspaaltje L
(pijl) door het klaphek over het (gras)pad. U loopt
nu het natuurgebied “de Doort” binnen.
(Het is een afwisselend natuurgebied met bossen,
weilanden en moerassen. De vijvers/plassen
(“leimkoelen”) zijn zgn. tichelgaten, die ontstaan zijn
tussen 1920 en 1960 door kleiwinning door de Echter
dakpannenfabriek de Valk, vroeger de grootse
dakpannenfabriek van Europa waar 350 mensen
werkte. De naam “de Doort” is afgeleid van
Dorenbosch hetgeen betekent een bosgebied met
veel doornachtige struiken o.a. veel braamstruiken).
Volg nu het pad langs en door de bosrand met
links van u een akker en rechts de vijver
genaamd Nieuwe Graaf. (Links in de verte ziet u de
kerktoren van de St. Landricuskerk (1477) in Echt).
Aan het einde van het pad bij keerpunt van
veldweg gaat u R en meteen daarna gaat u R over
het pad met links van u een sloot. (U verlaat hier
de wandelmarkering van de pijl). Even verder loopt
u tussen het hoge riet van de rechts en links van
u gelegen vijver door.
(Na veel regenval kan dit pad op sommige plekken
soms drassig zijn. Is dit het geval, loop dan terug
naar het keerpunt en ga L en meteen daarna gaat
weer L (pijl). Volg nu het paadje weer langs de
bosrand. U loopt dus weer terug. Na klaphek gaat u L
met rechts van u de beek. Ga nu verder bij **** in
punt 4).

4. Aan de T-splitsing gaat u L met rechts van u de
Middelsgraaf. **** Volg het pad nu circa 700 m RD
langs de beek. Negeer zijpad links. Steek na
klaphek bij brug de doorgaande weg over en ga
bij
oude
grensteen
(voormalige
grens
hertogdommen Gelre en Gulick) en wkp 21 R (25)
over het twee richtingen fietspad. Negeer meteen
na brug zijpad links langs beek. Negeer na 100 m
bij parkeerplaats, korfschanszitbanken en groot
infobord zijweg links en volg nu geruime tijd het
brede twee richtingen fietspad RD richting
kerktoren van de Sint Stephanuskerk in Dieteren
(1940)). Na 900 m loopt u bij plaatsnaambord
Dieteren binnen. Aan de 4-sprong bij stenen
wegkruis (1928) gaat u L (Echterstraat). Na 40 m
passeert u het boerderijterras Juffrouw zonder
Kop (nr. 5), een mooie pauzeplek.
(Mensen met een beperking hebben hier onder
begeleiding hun dagbesteding. Op de achterkant van
de drank- en spijzenkaart kunt u meer te weten
komen over de sage van “de Juffrouw zonder Kop”.
Geopend van 1 mei tot 1 okt. van maandag t/m
vrijdag van 11 tot 17 uur).
^^^^ Aan de 3-sprong bij de achthoekige
Mariakapel (1951) gaat u bij wandelknooppunt
(wkp) 4 L (7/Zilstraat). Aan de volgende 3-sprong
RD. Negeer zijweg links (Zilpad). Aan de ruime 3sprong bij zitbank, stenen wegkruis (1925),
oorlogsmonument en wkp 7 gaat u L (27). Aan de
volgende 3-sprong gaat u R (Louerstraat) over de
doodlopende weg.
5. Voorbij handbalveld gaat u bij de
rechtsgelegen parkeerplaats van sportcomplex
bij wkp 27 L (25) over het graspad. Aan de 3sprong gaat u verder RD (pijl) met links nog
steeds de greppel. Neem dan een eind verder het
eerste paadje L. Vlak daarna aan de T-splitsing
voor de grote visvijver ” de Bossen” gaat u R. (U
passeert enkele zitbanken). Aan het eind van de
vijver bij zitbank, afvalbak en bord “voetpad” gaat
u R en u verlaat de vijver. Meteen daarna gaat u L
over de grindweg met rechts een greppel. Steek
de asfaltweg over en loop RD (pijl) over het
graspad met rechts een greppel en links een rij
bomen/struikgewas. Bij wkp 25 loopt u RD (21)
met links de greppel. Steek de asfaltweg over en
loop verder RD (pijl) langs de greppel. Aan de Tsplitsing voor de beek Middelsgraaf gaat u L
(pijl). Steek R de brug over en ga dan meteen bij
wkp 21 R (20) en oude grenssteen (voormalige
grens hertogdommen Gelre en Gulick) door het
klaphek en volg het graspad met rechts van u de
beek.

blz 3 van 3
(Als u hier even links gaat heeft u mooi zicht (als er
water in de vijver staat) op de “Boomkikkervijver”. In
dit het 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.
Bij wkp 20 gaat u L (97) over het graspad. Aan de
ongelijke 4-sprong loopt u RD (dus het 2e pad van
links). Negeer zijpaden en volg het brede bospad
RD.
Voorbij
afsluitboom
verlaat
u
het
natuurgebied en loop RD over de veldweg. Aan
de T-splitsing bij wkp 97 gaat u R (99/24) over de
asfaltweg.
(Hier heeft u weer mooi zicht op de mooie kerktoren
van de St. Landricuskerk in Echt).
Meteen daarna, waar de asfaltweg naar links
buigt, gaat u bij zitbank en bij het volgende wkp
97 R (24) over de veldweg. Na 200 m gaat u bij
bordje “Midden Limburg De Doort” L (pijl) over
het kronkelende bospad. Aan de Y-splitsing gaat
u L (pijl). Bij schuur gaat u R (pijl) over de
veldweg. Aan de T-splitsing bij wkp 24 gaat u L
(99/Gebroeker Dijk) over de asfaltweg en u loopt
de buurtschap Gebroek (Gebrook) binnen. Aan
de volgende T-splitsing bij wkp 99 gaat u R (93).
Aan de 3-sprong gaat u bij wkp 93 RD (94).
Meteen
daarna
aan
de
3-sprong
bij
verkeersspiegel gaat u L (Gebroekerpad) over de
doodlopende klinkerweg.
(Als u hier R gaat, dan komt bij de St. Annakapel
(1896/zie infobordje. De route volgend ziet u aan het
einde van de weg rechts de mooie kerktoren van de
O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk (1857) in PeyEcht).
Aan de T-splitsing gaat u L (Gebroekerstraat)
over de asfaltweg en u verlaat even verder de
bebouwde kom. Negeer zijwegen en blijf deze
weg circa 600 m RD volgen. Bij wkp 87 passeert u
een wegkruis, staand tussen 3 lindebomen. Aan
de T-splitsing bij plaatsnaambord Echt gaat u R
(Doorderweg/Bovenste Eind). Negeer zijwegen.
Aan de kruising met verkeerslichten gaat u R. Na
50 m komt u links (hoek Peijerstraat/Graaf) bij
eetcafé tevens gezellig dorpscafé Tias- De
Triviant, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten en
drinken. (Loop in het gezellige eet- dorpscafé even
RD en u komt in het eetcafé). De uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.

6. U passeert een stenen huisje (voormalige
observatiepost “de Wielewaal”) en loop RD.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

