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Startadres: Café restaurant De Schans, Rijksweg 95,, Mook.  (Restaurant is gesloten). 
(Tegenover de zaak is bij de kerk een openbare parkeerplaats. Als deze vol is kunt u langs de kerk omlaag rijden 
naar de Maas waar ook nog parkeerruimte is). 
 

Deze afwisselende en heuvelachtige wandeling bestaat uit twee totaal verschillende helften maar allebei 
even mooi! Na een klein stukje langs de Maas en door het dorp wandelt u meteen de prachtige 
Mookerheide op met mooie uitzichten. Na een stuk door de bossen komt u bij het tweede heidestuk met 
uitkijktoren. Via bospaadjes en een trappenpad komt u bij het derde heidestuk met alweer prachtig uitzicht. 
Daarna loopt u door het bos en volgt u een weggetje langs de spoorlijn en komt u bij een mooie groene 
vallei. Via leuke voetpaadjes komt u in Mook. U steekt de Rijksweg over en via mooie voetpaden loopt u 
naar de Maas. Het laatste stuk struint u geruime tijd over graspaadjes langs de Maas waar u lekker kunt 
uitwaaien en kijken naar de binnenvaartschepen.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan enkele 
zitbanken.  TIP: U kunt ook de wandeling starten bij station Mook – Molenhoek aan de Lindenlaan en dan 
halverwege pauzeren bij restaurant De Schans. Zie beschrijving onderaan de tekst.  U kunt de route 
inkorten tot 5,5km wat ook een leuk rondje over de heide is. Dit is een van de mooiste wandelingen in 
Noord-Limburg! 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,02 km  3 uur  62 m  105 m 
 

 
 

1020. MOOK (Mookerheide) 13 km – 5,5 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
steekt u bij de rotonde de Rijksweg over en loopt 
u RD langs het gemeentehuis. Neem de eerste 
klinkerweg R langs de kerk.  Beneden gaat u even 
L en loop dan R over het klinkerpad en het gras 
naar de Maas. Volg nu L het graspad vlak langs 
de Maas.  Aan het eind gaat u L over het 
geasfalteerde fietspad en aan de 3-sprong gaat u 
R (’t Kempke).  Aan de T-splitsing gaat u R langs 
huisnr. 41 en negeer alle zijwegen.  Aan de 
kruising met de Rijksweg gaat u RD langs huisnr. 
157.  Negeer zijweg links en aan de Y-splitsing 
met kapel gaat u R.  Aan de kruising gaat u RD de 
doodlopende weg in (Papenbergseweg). Negeer 
de doodlopende weg rechts en volg de zandweg.   
 

2.   Bij de bosrand neemt u bij de ongelijke 4-
sprong het meest rechtse pad langs de 
slagboom.  Via het klaphek komt u op de 
Mookerheide en ga meteen scherp R het bospad 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L en 
vanaf de bosrand volgt u het leuke paadje door 
de heide en u passeert een zitbank.  Aan de T-
splitsing met paaltje en meerstammige bomen 
gaat u R het zandpaadje omhoog.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing met paaltje gaat u RD.  
Voorbij een zitbank met mooi uitzicht op de Maas 
daalt u het pad af en beneden bij houten klaphek 
gaat u L omhoog over de brede pad langs de 
heide.  (Bijna boven heeft u links vanaf een betonnen 
waterput een prachtig uitzicht op de Mookerheide, 
doen!).    
 

3.   Boven aan de T-splitsing met waterput gaat u 
L en voor de houten reling met mooi uitzicht R 
(rood/blauw).  Na 100m gaat u R door het klaphek 
en na 10m aan de T-splitsing gaat u L het bospad 
omlaag (blauw) achter de 2 zitbanken langs.  
Neem het eerste steile bospad R omlaag.  
Beneden aan de kruising met blauwe markering 
gaat u RD het steile bospad omhoog. Boven aan 
de kruising met bordje Mookerheide gaat u RD 
over de bosweg. Aan de T-splitsing gaat u R en 
na 30m bij zitbank gaat u L het bospad in.   Na 
10m loopt u RD door het weiland met rechts de 
bosrand.  Aan de overzijde loopt u RD het bospad 
in. Aan de kruising met bordje Speurbos gaat u L 
over de bosweg. Na 40m gaat u R het bospad in 
(geel/rood).   
 

4.   Negeer zijpaden en aan het eind bij de hoge 
afrastering gaat u RD via het stalen draaihek het 
natuurgebied binnen. Na 20m gaat u aan de 
kruising met picknickbank RD het graspad 
omlaag.  Negeer zijpaden en beneden voorbij het 
pompstation gaat u door het stalen draaihek en 

loop naar de voorrangsweg. (Degene die de 5km 
loopt gaat hier L over de weg terug naar het 
restaurant).    Steek de weg over en ga RD de 
doodlopende asfaltweg omhoog (geel/rood).  
Voorbij zitbank gaat u schuin L het bospad 
omlaag (geel/rood) langs de afrastering.  
Beneden aan de kruising gaat u RD omhoog en 
na 10m aan de 3-sprong gaat u R langs de 
slagboom (geel/rood) het bospad omhoog.  
Boven aan de 3-sprong gaat u R langs het 
heidegebied omhoog (geel/rood).  Negeer zijpad 
links en dan komt u bij de uitzichttoren met 
boven een prachtig uitzicht op de Mookerheide, 
doen!.    
 

5.   Loop hier RD over het bruggetje en volg het 
paadje door de heide (geel/rood).  Aan de T-
splitsing gaat u L langs de bosrand omlaag, u 
verlaat de geel/rode route.  Negeer zijpad scherp 
links omhoog en 40m verder gaat u aan de T-
splitsing R over het grindpad. Negeer twee 
boswegen rechts en neem dan de eerste bosweg 
L omhoog (geel/rood).  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (geel/rood) langs de steilrand.  Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L (geel/rood).  Na 50m gaat u 
R via het klaphek de Mookerheide in en klim via 
het trappenpad omhoog. Volg het pad over de 
heide en voorbij een infobord komt u bij een 
muurtje waar u fijn op kunt zitten om te pauzeren, 
een prachtig plekje na 6,5km.  Volg verder het 
pad dat daarna door een naaldbos loopt.  Aan het 
eind gaat u door het klaphek en volg RD het 
bospad. Aan de kruising met wegwijzer volgt u 
RD het bospad, evenwijdig aan de bosweg rechts 
van u. Waar het pad eindigt volgt u RD de 
bosweg. Aan het eind gaat u L over de asfaltweg 
en aan de 3-sprong gaat u L de spoorbrug over. 
Meteen na de brug gaat u aan de kruising R over 
het Hoge Vlakpad.  
 

6.   Voorbij het laatste huis gaat u meteen L het 
voetpad in met rechts een prachtige groene 
vallei. Aan het eind gaat u met uw rug naar de 
ijzeren poort aan de kruising RD de veldweg in 
langs de achtertuinen.  Aan het eind gaat u RD 
over de asfaltweg en aan de omgekeerde Y-
splitsing RD.  Aan de kruising gaat u RD het 
voetpad in en na 40m aan de 3-sprong met 
zitbank gaat u RD het voetpad omlaag.  Negeer 
een veldweg links omhoog.  Aan het eind gaat u 
R over de grindweg.  Aan de kruising gaat u L 
over het grindpad. Blijf dit pad RD volgen parallel 
aan de rechtsgelegen asfaltweg. Aan de 3-sprong 
RD over de asfaltweg.  Aan de kruising gaat u RD 
(Kuilseweg) en negeer meteen zijweg links 
(Mozartstraat).   



 

Aan de 3-sprong gaat u RD de doodlopende weg 
in (Kuilseweg).  Negeer de klinkerweg links en 
volg RD het klinkerpad langs huisnr.33.  Bij het 
Van der Valkhotel steekt u R de Rijksweg over, ga 
even L en na 10m R de asfaltweg in langs huisnr. 
256.   
 

7.   Aan de 3-sprong gaat u R over de grindweg 
(Hoogenhofseweg). U negeert graspad links en  
100m verder gaat u L de veldweg in.  Aan de 
kruising met zitbank gaat u RD door het klaphek.  
Na 10m gaat u even L en 20m verder gaat u R het 
graspad in (Ommetje Bos & Kuil).  Het pad buigt 
naar links langs een greppel en neem dan het 
eerste klaphek R. Steek de rioolbuis over en ga R 
het graspad omhoog. Boven steekt u de 
doorgaande weg over, ga door het klaphek en 
dan L over het graspad vlak langs de Maas. (Bij 
hoog water kunt u L over de weg lopen).  Aan het 
eind gaat u RD door het klaphek en volg RD het 
pad langs de Maas.  Na geruime tijd gaat u RD via 

het volgende klaphek over het voetpad                   
en u loopt u onder de spoorbrug door.  Aan het 
eind gaat u door het klaphek, steek schuin links 
de asfaltweg over en ga via het klaphek het 
voetpad in langs de afrastering en de Maas. U 
passeert een klaphek met bruggetje en loop 
verder langs de Maas.  Aan het eind gaat u RD 
over de parkeerplaats en neem de eerste 
klinkerweg L omhoog langs de kerk. **** Boven 
gaat u L langs het gemeentehuis naar de rotonde. 
Steek de weg over en u komt bij de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. 
 
Start Station Mook-Molenhoek: Met uw rug naar 
het station gaat u R en aan de 3-sprong RD de 
weg omhoog en boven aan de kruising bij de 
brug gaat u RD over het Hoge Vlakpad. Volg dan 
verder punt 6. 

       
Auteur: Jos Wlazlo 
 

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

 


