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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Echt
Stationsweg 5
6101 HK Echt
Coördinaten: 51°6'0" N   5°52'42" E

Horeca:
In centrum

Slekkerhoaf
Hoogstraat 27
6102 XR Echt (Slek)

't Slekkerhoes
Hoogstraat 22
6102 XT Echt (Slek)

1. Vanaf voorkant station RA en bijna halverwege P-plaats LA 
(Julianastraat). Kruispunt na huisnr 58 RA. Na huisnr 70 LA en RD 
blijven gaan (wordt verderop Nieuwe Markt en daarna Pr. Bern-
hardstraat), loop straat uit. Aan einde met knikje RD (Gelres-
traat). Aan einde LA (Bovenste straat). Kruispunt Peijerstraat RD 
en na huisnr 26 RA (Lindestraat). Direct na brugje LA, landweg 
met links daarvan Echtse Molenbeek. Bij betonplaat (met hek) RA, 
blijf landweg volgen. Na ruim 100m LA, grasweg tussen akkers, 
wat verderop ziet u links beek weer. Blijf daarna brede, halfver-
harde landweg volgen tot scherpe rechterbocht ruim voor auto-
snelweg. Daar, bij straatnaambordje Verneese Steegje, RD! 
richting die snelweg. Aan einde op asfaltweg LA. Na 30m bij  
grote reclamepilaar LA, grasweg waarmee u daar langs loopt.  
Na flauwe rechterbocht wordt grasweg een grasdijkje van 1km  
die u uitloopt. Na stukje halfverharde weg op asfaltkruising bij 
stuwtje LA, u loopt Ophoven in. Aan einde LA (Ophoven).
 
2. Na 500m, kort na grote stal, nog voor bord Ophoven, bij kruis 
schuin RA, landweg. Na ca 1km op asfaltweg RA en na ca 50m RA, 
landweg. Na 300m LA loopplank over en voor ven RA, bosrand-
paadje. Let op: Op Y-splitsing RA en na 150m LA, kade tussen 
vennen met lange leuningloze brug. Aan einde RA, rechts ven en 
goed opletten: in 1e rechterbochtje om dat ven LA droge greppel 
door en direct daarna ook LA, volg greppel aan rechterkant.  

Over vele landwegen en kilometerslange graspaden wandelt u langs maar 
liefst vier beken. Die beken zijn de Echtse Molenbeek, de Nieuwe Graaf 
(met prachtige vennen), de Middelstegraaf (door een natuurgebied) en de 
Vulensbeek. U maakt een zeer afwisselende en vooral rustige wandeling 
door dit onbekende, maar oh zo mooie deel van Midden-Limburg.  
De tweede helft van deze route kuiert u door de dorpjes Slek en Hingen, 
met in elk een gezellig kroegje, waarvan er altijd wel een open is. 

U loopt veel over graspaden, dus trek stevige wandelschoenen aan. Voor 
het ruigste deel is in de routebeschrijving een alternatief aangegeven.

20 - Bekenkwartet

Café 't Hingen
Op den Dijk 2a

6102 EW Echt (Hingen)

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1086/123
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Na kort ruig open stukje aan einde op graspad voor beek LA, dit  
is de Middelstegraaf. Op kruising met asfaltweg RD. 200m daarna 
(u bent inmiddels een observatiehut gepasseerd), nog 20m voor 
bankje onder eik LA, graspaadje met gelijk 2 bochtjes. Na flauwe 
rechterbocht aan einde wat scherp RA en na 10m LA, pad slingert 
beetje tussen  bos (l) en open gebied (r), blijf pad volgen, onder-
weg grasbaan oversteken. Na rechterbocht, voor prikkeldraad, RA 
en gelijk door of langs 2 klaphekjes.
 
3. Aan einde van graspad voor beek LA en blijf daar langs, u bent 
weer langs Middelstegraaf. Ruim voor spoor via brugje verdergaan 
aan andere kant van beek, even langs spoor. Bij overweg scherp 
LA en spoor over. Ruim 30m daarna RA weg oversteken en even 
RD. Vóór banken LA, brugje over en RA, graspad links van beek.  
Beek en pad maken linker- en rechterbocht. In die rechterbocht 
bij bank LA, landweg langs bos- en akkerranden, loop pad uit. 
Heeft u pech dat rode schietvlag uithangt (slechts 2 of 3x per 
jaar) loop dan terug naar weg, ga RA en volg rood/wit-markerin-
gen van Pieterpad naar Slek (Hoogstraat). In Slek RA (ook Hoogs-
traat) en daarna LA (Marktsingel) en lees verder bij *. Na laatste 
stukje asfalt met bochtjes aan einde LA. Na huisnr 41 RA (Markt-
singel). * Aan einde met links/rechts-knik RD (Slekkerstraat).  
Na huisnr 43 RA, loop landweg met in begin flink wat bochten uit.  
Aan einde voor akker LA en loop ook deze landweg uit, onderweg 
komt u langs vennen van Vulensbeek. Aan einde 2x RA (Brugweg)  
en na 50m LA (Wolfsberg), blijf weg volgen, wordt verderop  
Weg langs de Vulensbeek (is straatnaam). 
 
 
4. Let goed op: aan einde van S-bocht LA en na 10m voor akker 
RA, graspad met rechts diepe greppel. Na 100m op (dam)kruising 
LA, grasweg. Wordt na rechterbochtje graspad en blijf dat met 
bochten mee volgen, wordt onderweg wat breder, karrenspoor en 
daarna grindpad. Na dat grindpad aan einde RA (In de Planten) en 
gelijk om huisnr 41 heen scherp LA. Aan einde na café ’t Hingen 
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RA en volg bij huisnr 16 linkerbocht. Na huisnr 31d LA, (in begin 
grinderige) landweg, loop deze uit. Aan einde drukke weg met 
fietspaden RD oversteken en pas strak! voor akker LA, landweg 
met wat verderop flauwe rechterbocht. 30m voor spoor LA, bossig 
pad langs brede grasstrook, verderop tussendoor sportvelden en 
spoor. Aan einde RA, spoor over en kort daarna LA (Pr. Beatrix-
straat). Op kruispunt bij huisnr 17 LA (Oranjestraat). Na rechter-
bochtje bij dierenparkje langs spoor blijven tot station.


