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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door het natuurgebied ’t Kranenbroek. De terugweg gaat door het
natuurgebied langs de Pepinusbeek en langs de Vulensbeek loopt u terug naar Hingen Neem in de winter zelf
proviand mee, er staan enkele zitbanken

blz 2 van 3
Startadres: café ’t Hingen, Op den Dijk 2a, Echt – Hingen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,32 km

1.50 uur

8m

8m

423. ECHT - Hingen 8,3 km
1. Met uw rug naar de café-ingang gaat u L (Op
den Dijk). Aan de ongelijke 4-sprong loopt u bij
de Vulenstraat RD (Op den Dijk) en meteen
daarna steekt u de Vulensbeek over. Meteen
daarna loopt u aan de 3-sprong bij ingang van het
terrein van de schutterij Wilhelmina loopt u RD
(Op de Dijk).
2. Waar deze weg naar links buigt en u oversteekt
en dan Kranenbroekerweg heet, gaat u bij (wkp)
wandelknooppunt 55 R (60). (Dus richting akker
en niet RD door bos). Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u RD over de asfaltweg, die even verder een
onverharde weg wordt. Aan de Y-splitsing gaat u
L (blauwe pijl op geel plaatje) met rechts van u
een bossstrook en links van u een akker. Bij de
bosrand, waar de veldweg naar rechts buigt, gaat
u RD (blauwe pijl op geel plaatje) over het smalle
bospad. Steek bij wkp 59 de asfaltweg over en
loop bij verbodsborden RD (62/Zandweg) over de
brede zandweg. Na 75 m gaat u R over het brede
bospad met links van u een asfaltpad (fietspad).
Negeer meteen bospad rechts.
3. Volg het pad RD. Negeer alle zijpaden. Aan de
ongelijke 4-sprong bij picknickbank, wkp 62 en
wegwijzer gaat u L (63/wit-rood/Pieterpad) over
het bospad. Negeer zijpaden links en rechts en
blijf het bredere pad RD (wit-rood) volgen met
even verder rechts 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 door de
mooie eikenlaan RD.
4. Aan de kruising bij wkp 84 loopt u RD
(96/Zandweg) over de asfaltweg door de volgende
eikenlaan.
(Let op! Na 450 m voorbij de Pepinusbeek gaat u R
door
een
struingebied
waar
mogelijk
Gallowayrunderen lopen. Wilt u dit liever niet, ga dan
hier bij wkp 84 R. Ga dan verder bij ***** in dit punt.
Ga dan bij wkp 85 niet L gaat maar R (65)).
(Als u hier trouwens R gaat, dan komt u na 200 m bij
ijsboerderij Pepinus, waar u in de zomer lekker ijs
kunt krijgen).
Na 450 m steekt u de Pepinusbeek over en ga dan
bij wkp 96 R (97) en loop via het ijzeren klaphek
het natuur- begrazingsgebied binnen. Volg nu
ruim 1 km het graspad met rechts van u de

meanderende
natuurgebied.

Pepinusbeek

door

het

(De beek is eind 19e eeuw gegraven voor de
ontwatering en ontginning van het Echterbroek. Na
heel veel regen kan een heel klein gedeelte van dit
graspad soms drassig zijn).
Via volgende klaphekje verlaat u het struingebied
langs de beek en gaat u aan de doorgaande weg
bij wkp 97 R (71) over het fietspad. Na 400 m gaat
u bij wkp 71 R (85/Dominicusweg). **** Bij wkp 85
gaat u L (65) over de veldweg, die u geruime tijd
RD volgt
5. Aan de 3-sprong bij wkp 65 gaat u RD (62) over
de brede weg door de bomenlaan met rechts van
u een asfalt- fietspad. Vóór picknickbank en
wegwijzer gaat u bij wkp 62 L (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 een
bosstrook. Aan de asfaltweg bij wkp 61 gaat u L
(60).
6. Aan de T-splitsing bij wkp 60 gaat u R (55/Weg
langs de Vulensbeek).
(Even verder passeert u links waterpompstation Pey
van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).
Op het terrein van WML staan kleine bakstenen
pomphuisjes met grondwaterbuizen, die wel tot 60 m
diep in de grond zijn aangebracht om drinkwater op
te pompen. Vanuit dit pompstation worden dagelijks
circa 200.000 huishoudens in de gemeenten EchtSusteren, Maasgouw en Roerdalen van drinkwater
voorzien).
Waar deze weg na 500 m aan het einde van het
terrein van WML naar links buigt, gaat u meteen L
over de veldweg en steek het Vulensbeekje over
waarin alleen in de winter en na veel regenval
water staat. Meteen daarna gaat u R over het
brede graspad met rechts van u het
Vulensbeekje.
(Links in de verte ziet u de Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen kerk (1856 – 1861) in Pey).
Blijf nu geruime tijd het brede graspad langs de
beek RD volgen.

Aan de 4-sprong voorbij afsluitboom en bij
veldweg gaat u R over het brede graspad met
links de Vulensbeek en rechts het clublokaal en
schietboom met kogelvanger van schutterij
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Wilhelmina Hingen (1908). Aan de asfaltweg gaat
u L. Aan ongelijke 4-sprong loopt u verder RD
(fietsroute 8). U komt snel weer bij het begin.

Aan de voorkant van het café staat het beeld van schaapsherder Lei Wolfs met zijn hond “Stuup”. Tot het voorjaar
van 1967 trok Lei Wolfs (Lei van Maan) vrijwel dagelijks met zijn schaapskudde vanuit zijn boerderij aan de
Echterstraat via Op den Dijk richting huidig natuurgebied Kranenbroek. Een van de honden die de schaapskudde
begeleidde werd door Lei Wolfs altijd “Stuup ”genoemd.
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.

