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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u over goed begaanbare veldwegen, bospaden en
rustige asfaltweggetjes tot aan Kasteel Montfort dat u eventueel kunt bezoeken. De terugweg gaat door het
gebied van de Vlootbeek en natuurgebied ’t Kranenbroek.
Gps afstand: 13200m, looptijd: 2.40.
Hoogteverschil: 11m.
Startadres: café ’t Hingen, Op den Dijk 2a Echt – Hingen.
TIP: In de winter kunt u ook starten bij Kasteel Montfort en halverwege pauzeren bij café ’t Hingen,
Startadres: Kasteel Montfort, Huysdijk 4 Montfort.

366. ECHT - Hingen 13,2km
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. Aan de 3sprong bij ingang terrein schutterij Wilhelmina
Hingen (1908) loopt u RD. Waar deze weg naar
links buigt en dan Kranenbroekerweg heet, gaat u
bij wandelknooppunt 55 R (60). Meteen daarna
aan de 3-sprong bij het volgende knooppunt 55
gaat u RD (56) langs de zitbank en volg nu
geruime tijd deze rustige weg. Aan de kruising
bij knooppunt 56 gaat u RD (57/Leenderstraat)
over de brede onverharde weg en u passeert de
grote schuilhut Kranenbroek, een picknickbank
en een parkeerplaats. Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong L over het brede bospad met rechts
van u een asfaltpad(fietspad). U loopt nu het
natuurgebied Kranenbroek binnen. Let op! Na 100
m. gaat u L over het paadje naar de vijver en volg
dit pad met links van u de vijver genaamd
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 een
asfaltpad. Meteen daarna gaat u aan de Ysplitsing L (wit-rood) over de brede zandweg.
Negeer zijpad rechts.
2. Aan de 5-sprong bij knooppunt 57 gaat u L
over het brede pad met rechts van u een akker en
links een bosstrook. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Aan de asfaltweg gaat u R
(ruiterroute 3). Aan de 3-sprong bij doodlopende
weg (Leenderveldweg) loopt u verder RD. Aan de
voorrangsweg gaat u L. Na 100 m. gaat u R
(ruiterroute 3) over de veldweg met links van u de
bosrand. Aan de ruime 3-sprong, met boom in het
midden, gaat u L (ruiterroute 3). Vlak daarna aan
de 3-sprong bij wandelknooppunt 24 gaat u R
(29/wit-rood) met rechts en later links van u de

bosrand. Bij knooppunt 29, zitbank en
afsluitboom gaat u L (20) over het brede bospad.
Vlak daarna aan de kruising gaat u R. Aan de Tsplitsing gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong
RD. Meteen daarna aan de volgende 3-sprong
gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u RD (witte pijl op
groen plaatje) en volg de aangegeven
wandelroute.
3. Aan de asfaltweg bij knooppunt 23 gaat u L
(22). Na 20 m. gaat u R het bospad in. Aan de 3sprong bij omgevallen boom, die links en recht
langs het het pad hangt, gaat u R. Aan de Tsplitsing R. Vlak daarna aan de T-splitsing aan
de bosrand gaat u L met links van u de bosrand
en u passeert meteen een zitbank. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij ruiterknooppunt gaat u RD
(45) over de brede onverharde weg. Een eind
verder steekt u via de brug de Vlootbeek over.
(De Vlootbeek, in Duitsland Flutgraben geheten,
ontspringt in de Duits gemeente Heinsberg en stoomt
bij Linne in de Maas). Meteen daarna aan de Tsplitsing voor camping gaat u R over de
asfaltweg. Na 25 m. gaat u schuin L het bospad
omhoog met links van u de afrastering van de
grote camping Reigershorst. Neem nu het eerste
bospad R omhoog. Waar het stijgende pad naar
links buigt, negeert u paadje rechts en blijf het
nog even stijgende smalle bospad RD volgen.
Aan de T-splitsing gaat u R. Negeer hier alle
zijpaden en loop RD richting wit huis.
4. Aan de asfaltweg bij wit huis (nr.12) gaat u L
door de beukenbomenlaan. Aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt 42 loopt u RD (43).
5. Aan de 3-sprong bij knooppunt 43 en bij hoeve
“de Voorhof” daterend uit 1754 (6,5 km) gaat u R
(15) met links van u de kasteeltuin. (Begin 2016 in
aanleg. In de 18e eeuw heeft hier al een mooie
symmetrische Franse tuin gelegen).

Als u hier 150 m. RD loopt, dan komt u bij kasteel
Montfort. Voordat u bij het kasteel komt passeert u bij
huisnr. 8 een gedenksteen die tegen de muur van de
schuur hangt. (Montfort, dat toen in handen was van
de
fanatieke
Duitse
elite
legereenheid
“Fallschirmjäger”, is op 20 januari 1945 vrijwel geheel
platgebombardeerd door vliegtuigen van de Royal
Canadian Air Force. Hierbij kwamen 186 burgers om
het leven. O.a. een kelder waarin 6 families zaten
met in totaal 52 mensen, waaronder kinderen, werd
getroffen. Alleen hierbij sneuvelden al 48 mensen.
Kasteel Montfort werd rond 1260 door Hendrik van
Gelre op een heuvelrug in het waterrijke
Vlootbeekdal gebouwd. Door deze ligging, het
veelhoekige grondplan en dikke natuurstenen muren
was het kasteel praktisch onneembaar en was
eeuwenlang één van de sterkste kastelen van
Nederland. In 1796 werd het kasteel verwoest. Rond
1850 bouwde een papierfabrikant uit Roermond op
de noordoostelijke torenvoet een achthoekig
bakstenen buitenverblijf, als uitvalsbasis voor
jachtpartijen. In de volksmond is dit torentje het
Jachtslot gaan heten. Het Jachtslot is in 2005-2006
gerestaureerd, waarna er een informatiecentrum voor
bezoekers in is gerealiseerd).
Aan de 4-sprong voorbij het schietterrein van
schutterij St. Ubanus Montfort en meteen na de
brug gaat u R over de veldweg met rechts van u
de Vlootbeek. (Bij schietwedstrijden is deze veldweg
mogelijk afgesloten. Loop dan RD over de asfaltweg,
die een eind verder naar rechts buigt. Via brug steekt
u de Putbeek over. Ga dan verder bij **** in dit punt)
(De oudste vermelding van schutterij St. Urbanus
dateert uit 1568. Naast de gebruikelijke lokale taken
had de Montforter schutterij ook het bewaken van
gevangenen op kasteel Montfort tot taak, zo blijkt uit
e
stukken uit de 18 eeuw. In 1924 en 1932 mocht de
vereniging het Oud Limburgs Schuttersfeest, het
grootste schuttersfeest van België en Nederland
organiseren). De veldweg maakt bij vijver 2 haakse
bochten volg pijl 15. Aan de 3-sprong gaat u L
met rechts van u een bomenrij. Aan de asfaltweg
gaat u R en via de brug steekt u de Putbeek over.
**** Aan de 3-sprong bij knooppunt 15 gaat u L
(16) over de asfaltweg. Aan de voorrangsweg bij
knooppunt 16 gaat u L (17). (Links in de verte ziet u
de witte kerktoren van de St. Catharina kerk (19631964) in Montfort). Na 100 m. gaat u R
(Dominicusweg/19). Aan de 3-sprong bij huisnr
45 gaat u R (Klinkheiweg). Na 450 m. loopt u bij
boerderij met dierenweide verder RD. Aan de 4sprong aan de rand van bosje loopt u 500 m. RD
over de smalle kaarsrechte asfaltweg.
6. Aan de kruising bij knooppunt 77 gaat u R (76)
over de veldweg. Nèt voordat links het bos
begint, gaat u L het smalle pad omhoog met
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rechts van u de bosrand en links een akker.
Boven aan de 3-sprong gaat u L met rechts van u
de bosrand. (Een eind verder passeert u een
zitbank). Aan de T-splitsing gaat u R over de veldzandweg. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L
(witte pijl) met rechts van u de bosrand en links
een akker. Negeer bospad rechts. Let op! Meteen
daarna, waar links het bos begint, gaat u L over
het bospaadje dat parallel loopt aan het rechts
gelegen bredere pad.
Vlak daarna aan de
kruising, met afgezaagd boomstronkje in het
midden, gaat u L. Neem nu in de bosrand het
eerste bospad R. Aan de kruising loopt u RD
(ruiterroute 51).
7. Aan de T-splitsing gaat u L (ruiterroute 51) over
het brede pad met rechts van u een asfaltpad
(fietspad). Na 20 m. gaat u R het bospad in. Waar
het pad naar rechts buigt, gaat u L. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R met links van u
een bosstrook en rechts braamstruiken. Negeer
zijpaadje rechts en loop RD het bos in. Aan de Tsplitsing gaat u R over de brede veld-zandweg.
Negeer bospad links en tegenover akker bospad
rechts. Aan de 3-sprong RD en u passeert weer
de schuilhut Kranenbroek. Aan de kruising bij
knooppunt
56
gaat
u
nu
L
(59/
Leenderdwarsstraat) over het grindpad langs de
asfaltweg en u passeert even verder een zitbank.
8.
Aan de 3-sprong met de Zandweg en
knooppunt 59 loopt u RD (61). Let op! Na 5 m.
gaat u R het bospad in. Aan de veldweg loopt u
RD. Aan de omgekeerde Y-splitsing, aan het
einde van de bosstrook, loopt u RD de
bomenlaan. (Links ziet u de Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen kerk (1856 – 1861) kerk in
Pey). De veldweg wordt een asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u RD (ruiterroute 3). Aan de 3-sprong
bij plaatsnaambord Hingen (’t Henge)
en
knooppunt 55 gaat u L (54). Meteen daarna aan
het volgende knooppunt 55 gaat u weer L (54/Op
de Dijk). Aan de 3-sprong bij ingang schietterrein
schutterij Wilhelmina RD en u steekt de
Vulensbeek weer over. Aan ongelijke 4-sprong
loopt u verder RD (fietsroute 8). U komt snel weer
bij het café, de sponsor van de wandeling, waar u
nog iets kunt drinken.
Aan de voorkant van het café staat het beeld van
schaapsherder Lei Wolfs met zijn hond “Stuup”. Tot
het voorjaar van 1967 trok Lei Wofs (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.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gecopiëerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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