ROUTE

ROUTE INFO | Natuurpark De Doort – Echt
Inleiding
Deze wandeling loopt deels door ‘natuurgebied De Doort’, beroemd in Nederland vanwege
haar boomkikkerpopulatie. Het gebied is rijk aan (Tichel)plassen met veel watervogels. Je
wandelt door de oude Maasbedding en – geulen. De route loopt over smalle paadjes die bij
nat weer behoorlijk glad kunnen zijn. Helaas is deze route daardoor niet geschikt voor minder
validen.

KORTE INFO
Startpunt:

Parkeerplaats (kruising Doorderweg – Lange Akkersweg – Bosweg)

Afstand:
Moeilijkheid
Wandelwegen:
Rolstoelvriendelijk:
Horeca:

ca. 6,6 km
gemiddeld (na natte periodes kunnen de kleipaden glad zijn!)
Smal en onverhard
Helaas niet
In het centrum van Echt
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U kunt hier ook even verderop
rechts door het poortje en
langs de landerijen lopen
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STARTPUNT:
We starten de route op de (kleine) parkeerplaats die ligt aan de Bosweg kruising Doorderweg.
Loop over de brug van de Middelsgraaf tot aan een oude grenspaal van de Graafschappen
Gelre en Gulick.
1. MIDDELSGRAAF
Bij de grenspaal linksaf de weg overstekenen (voorzichtig!) om het looppad naast de
Middelsgraaf te volgen.

Je loopt hier langs de bosrand, er staat veel ‘Boskriek’ waarover Math vertelt in het
programma en passeert ook het bosperceel waar we de ‘Bonte Specht’ hebben opgenomen. Je
hoort hem vast roffelen. Niet ver daar vandaan zie je in de Middelsgraaf ook een kleine ‘vistrap’
liggen met de grote Maaskeien.
2. AKKERLANDEN
Op het punt waar de betonnen duiker onder het pad doorloopt, moet je even een keuze maken.
Op het kaartje zie je dat het pad tussen de ‘Tichelgaten’ is gevolgd.
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Tijdens de opnames zijn we iets doorgelopen en door het poortje rechtsaf gegaan. Zo konden
we langs de akkerlanden lopen zodat Math hier zijn verhaal kon doen over de geologie van ‘De
Doort’.
Het gebied waar we lopen, is 500.000 jaren geleden het stroomgebied geweest van de ‘Oer
Maas’. Daardoor is ook de klei in dit gebied afgezet en kunnen de boeren nu genieten van heel
vruchtbare ‘Zavelgronden’. Nu stroomt de Maas verder naar het westen door de Maasvallei
ook wel de Grensmaas of Grindmaas.
3. TICHELGATEN
Nadat je bij het kleine parkeerplaatsje van de visvereniging bent aangekomen, ga je over het
kleine bruggetje ‘de Doort’ in zoals Math vertelde. Let op! Het kan verraderlijk glad zijn. De
kleigrond is bij nat weer een flinke ‘pratsj’.
Het smalle paadje voert je naar het bruggetje dat de ‘Tichelgaten’ met elkaar verbindt. Hier
heb je naar weerszijden een prachtig uitzicht over het water. Heerlijk die rust. Wellicht zie je
de gans, zwaan en de fuut nog.
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(3) Aan het eind van het paadje ga je linksaf. Hier moet je even een beetje moeite doen. Er
liggen immers enkele bomen over het pad. Dit is ook de plek waar Math stilstond bij de
‘omgekukelde’ bomen, waarvan er één is begroeid met ‘Kamperfoelie’.
Volg het pad naar rechts en zie de omgewaaide oude Boskriek liggen, waar we even bij
stilstonden. Kijk uit dat je geen ‘boktorren’ mee naar huis neemt (haha). Volg het pad dat door
de bos kronkelt.
Voor je zie je een open stuk met de ‘Sleedoorn’. Vroeger veel gebruikt als afscheiding vanwege
de stekels. Prikkeldraad was er immers nog niet. En zeg nou zelf. Dit is toch veel mooier! Het
pad wordt wat breder en voert ons richting de ‘Doorderweg’.
4. PADDEN
Vanwege de drukke en brede weg, is hier een hulpje gemaakt voor de padden en andere
(bos)dieren. Er is een afscheiding geplaatst die de padden richting het tunneltje leidt. Daar
kunnen ze veilig de weg oversteken. Op de roosters zie je de pad afgebeeld.

Kijk je zelf ook even uit met oversteken. Helaas wordt hier vaak hard gereden!
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5. VOORJAARSBLOEIERS IN HET BOS
De wilde bloemen in dit deel van ’de Doort’ zijn prachtig. Zodra je de weg bent overgestoken,
zie je al vrijwel overal de Bosanemoon en Pinsterbloem groeien. Wat verderop groeien de
planten waar Math het over had in het programma.
Maar eerst passeren we een grasveldje (rechts) met aan met name de rechterkant
bramenstruiken. Het gebied van de Boomkikker. Bij mooi zonnig weer is de kans groot dat,
wanneer je goed kijkt, je een kikker ziet ‘zonnebaden’. Zichzelf opwarmen is van levensbelang
voor deze mooie beestjes, ze zijn koudbloedig. De stekelige bramenstruiken geven wat extra
bescherming door hun stekels en door de kleur van de bladeren zien roofvogels ze vaak niet
zitten.
We komen nu in een stuk loofbos. Met onder de bomen weer Bosanemonen, maar ook met
een prachtig uitzicht over de hooilanden van de Doort. Hier groeien jaarlijks vele tientallen
weideplanten. Werkelijk een lust voor het oog.

Staatsbosbeheer voert het beheer uit in de Doort.
Via de kronkelpaadjes lopen we steeds meer naar rechts. In het gebied van de prachtige
plantjes die Math je heeft getoond. Direct naast het pad bijvoorbeeld ‘Daslook’, ‘de Gevlekte
arondskelk’, maar ook de Slanke sleutelbloem en de ‘Paris Quatrofolia of Eenbes. Kun je ze ook
spotten! Doe je best…maar niets vertrappen hè…
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Langzaam lopen we het loofgebied uit en komen in een weidelandschap. Loop door de poortjes
heen en kom bij het pad langs de poelen die we bezochten. In de weilanden of hooilanden veel
meidoornhagen.
Bij De Middelsgraaf die een bredere bedding heeft gekregen door natuurherstel kun je rechtsaf
slaan naar de parkeerplaats*Zie onder voor variant. Je komt langs een huisje met op de deur een
Wielewaal geschilderd. Een goede plek voor vogelspotters. Even verderop linksaf over de brug
naar het startpunt.
*variant Je kunt ook linksaf slaan bij de Middelsgraaf en stroomopwaarts lopen. Over het
bruggetje en dan even verderop linksaf. Even goed opletten hier! Het pad loopt tussen een
dicht jong bos rechtuit tot een verkeersweg. Je loopt door het ‘Taterbos’. Sla bij de weg linksaf,
volg de bocht en dan bij een beek (vaak droogstaand) weer rechts. Je loopt door akkerland, let
op de houtwallen links en rechts. Links zie je de kerk van Dieteren. Vanzelf kom je bij het
startpunt.
Wij wensen je een aangename wandeling door dit prachtige gebied!
Math de Ponti / Chris Trines

MEER INFO!
Wil je meer weten over dit mooie gebied en/of andere mooie natuurgebieden in Grenspark
Maas-Swalm-Nette. Kijk dan in het boek ‘Natuur voor elkaar’, uitgegeven door het Natuur
Historisch Genootschap. Verkrijgbaar bij de betere boekwinkel. Prijsindicatie € 15,00.
ISBN 978-90-74508-28-5
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