
1213. MALDEN 14,4 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Tijdens deze heuvelachtige wandeling over de Mookerheide wandelt u eerst door bossen naar de 
Heumense Schans, een prachtige plek op de heide. Na weer een stukje bos bereikt u de Mooker Schans 
met uitzichttoren die u kunt beklimmen. U passeert het Mook War Cemetary en dan loopt u een mooie 
grashelling omhoog tot boven op de Zandberg. Via leuke bospaadjes bereikt u weer een schitterend 
heidegebied waar u omheen wandelt. De terugweg gaat door bos en heide naar het prachtige witte 
jachtslot de Mookerheide dat u van alle kanten kunt bekijken. Via het heidegebied Mulderskop komt u weer 
bij het boscafé met ruim terras waar u in het weekend naar het zweefvliegen kunt kijken. TIP: U kunt de 
route ook starten op parkeerplaats Startsedalweg en dan pauzeren of lunchen bij Zweefinn.  Deze 
afwisselende wandeling met klimmen en dalen biedt prachtige uitzichten over de Mookerheide, een must 
voor elke wandelliefhebber!   
 

 
 

Startadres: Boscafé Zweefinn, Groesbeekseweg 55 A, Malden. Tel: 06-18939969.  
(U kunt naast het restaurant parkeren op de grote parkeerplaats). 
 

Startadres: Parkeerplaats Startsedalweg 3, Mook. (Navigatie: Onverhard zijweggetje nabij Rijksweg 189, 
Mook). Vanaf de parkeerplaats loopt u langs de afsluitboom over het bospad. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L 
langs een wit huis. Negeer zijpad rechts. Via klaphek loopt u de Mookerhei binnen en ga wkp 21 R (30) het pad 
omhoog langs de heide. Ga dan verder bij **** in punt 5. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,39 km  3.25 uur  52 m  193 m 
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1.  Vanaf de parkeerplaats van Zweefinn loopt u 
naar de doorgaande weg, steek deze over en loop 
bij houten afsluitboom RD over het bospad. Aan 
de kruising gaat u R (groene pijl). Aan de ruime 
kruising gaat u RD. Vlak vóór de volgende 
kruising gaat u schuin L (geel) over het 
bospaadje. Aan de kruising L over het bospad 
richting houten reling. Direct daarna bij de 
bosrand gaat u aan de kruising RD over het 
grindpad met rechts de golfbaan Pitch & Putt 
Molenhoek. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat 
u RD over het pad met rechts de dorpsrand en 
links een mooi dal. Aan het fietspad gaat u R.  
Aan de ongelijke 4-sprong steekt L (pijl) het 
spoorwegviaduct over. Na het spoorwegviaduct 
gaat u aan de Y-splitsing bij wandelknooppunt 
(wkp) 13 R (12) over de asfaltweg. Na 25 m gaat u 
bij parkeerplaatsje R over het bospad richting 
Heumense schans.  Aan de 4-sprong bij 
wegwijzer gaat u RD. Na 25 m gaat u schuin R 
(geel-rood Venlo) door het klaphek en volg dan 
RD het bospad omhoog. (Rechts ligt het treinstation 
Mook Molenhoek).  
 

2. U komt uit het bos en volg het leuke 
heidepaadje tot boven op de heuvel genaamd de 
Heumense schans.  
 

(De Heumense schans evenals de Mookerschans, 
die u straks passeert, zijn voormalige 
verdedigingswerken die vermoedelijk in de 2e helft 
van de 17e eeuw zijn gebouwd. Deze schans heeft 

de vorm van een vijfpuntige ster. De schans heeft 
een doorsnede van ongeveer 50 m).  
 

Via doorgang verlaat u de heuvel en volg het 
heidepaadje. Loop vlak langs de steilrand en via 
houten doorgang loopt u het trappenpad omlaag.  
Voorbij klaphek gaat u L (pijl/geel-rood). over de 
bosweg. Na circa 50 m gaat u aan de ruime 3-
sprong R (geel/rood) het pad omhoog. Aan 
volgende 3-sprong gaat u RD (pijl/geel-rood) 
omlaag.  Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/geel-rood).  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
RD (geel-rood).  Aan de 3-sprong, waar de geel-
rode route naar links buigt, loopt u RD (pijl). 50 
Meter verder gaat u aan de volgende 3-sprong bij 
wkp 39 L (38) het zandpad omhoog naar de heide. 
Na 40 m gaat u schuin R het grindpaadje omhoog 
door de heide.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u L.  Negeer bruggetje links. Bij de uitzichttoren 
de Mookerschans met prachtig uitzicht gaat u bij 
wkp 38 R (36/geel-rood) over het grindpaadje 
langs de bosrand.  
 

(De Mookerschans is als een vierkant gebouwd met 
aan de noordzijde hele bastions en aan de zuidzijde 
halve bastions. De schans heeft een omvang van 
ongeveer 70 bij 70 m).   
 

Negeer zijpad rechts en loop RD (pijl) en volg het 
pad langs de bosrand.   
 

3. Aan het eind van de heide gaat u aan de T-
splitsing L (pijl/geel-rood) het bospad omlaag.  
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Voorbij afsluitboom gaat u L de bosweg omlaag. 
Steek beneden de bosweg over en loop RD het 
steile bospad omhoog (geel). Aan de asfaltweg 
gaat u R pijl/geel-rood). Steek de doorgaande weg 
over en loop RD over de parkeerplaats.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg R gaat, dan komt 
u na 50 m bij het Mook War Cemetery. Op de 
begraafplaats liggen 322, voornamelijk (297) Britse 
militairen, die gesneuveld zijn in de Tweede 
Wereldoorlog. Zeker even bezoeken). 
 

Bij groot stalen hek gaat u door de draaipoort, 
loop even RD over de smalle asfaltweg en loop 
dan het grindpad omhoog door het natuurgebied 
de Zandberg. Links ligt een ATB-parcours. 
Helemaal boven gaat u RD (geel-rood) via het 
stalen draaihek en ga R (pijl). Negeer na 10 m 
bospaadje rechts.  Aan de T-splitsing met zitbank 
gaat u bij wkp 37 R (32). Aan de kruising bij 
scoutinggebouw gaat u L (pijl) langs het bord 
“Herrendal”. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
bord “Drakenhoek” gaat u RD omhoog.  
 

4. Aan de kruising bij zitbank gaat u RD. Aan de 
3-sprong gaat u RD het steile holle bospad 
omlaag. Steek beneden de bosweg over en loop 
RD het bospad omhoog (geel).  Boven aan de 
kruising gaat u R (ruiterpad 19).  Circa 10 m vóór 
afsluitboom gaat u L over het bospaadje. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L het bospad 
terug omhoog. Voorbij klaphek gaat u RD het pad 
omhoog langs de Mookerheide. Negeer meteen 
zijpad rechts.  Boven aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u R door de heide met 
prachtig uitzicht omlaag.  Beneden aan de 3-
sprong bij markeringspaal en meerstammige 
boom gaat u RD het holle heidepaadje omhoog 
dat u geruime tijd RD volgt. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD (geel/rood). Bij boom 
passeert u een zitbank met uitzicht op de Maas en 
loop dan het pad omlaag.   
 

5.   Beneden bij klaphek gaat u bij wkp 21 L (30) 
het pad langs de heide omhoog.  
 

(Degene die is gestart op de parkeerplaats aan de 
Startsedalweg gaat hier R door het klaphek. Aan de 
Y-splitsing gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R 
terug naar de parkeerplaats).  
 

**** Een eind verder passeert u links een waterput 
met prachtig uitzicht over de heide. Boven aan de 
T-splitsing bij de 2e waterput en links een reling 
met prachtig uitzicht (loop er even heen!) gaat u bij 
wkp 30 R (23/rode pijl) door het klaphek. Aan de 
ruime 6-sprong bij afsluitboom neemt u de 
tweede weg van links wkp 23 (24/rode pijl) door 
de mooie bomenlaan richting volgende 
afsluitboom. Vlak voor deze afsluitboom gaat u L 
over het bospad met rechts een parkeerplaats. 
Aan het eind van de parkeerplaats gaat u aan de 
3-sprong bij afsluitboom RD (geel-rood) het 
bospad omlaag.  Beneden aan de T-splitsing gaat 
u R (geel/rood).  Na 20 m gaat u aan de 3-sprong 
L (geel/rood) het bospad omhoog.  Boven aan de 
kruising bij bord “Mookerheide” gaat u RD (pijl/ 

geel-rood). Boven aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/geel-rood) en negeer na 10 m zijpad rechts.   
 

6.  Aan de kruising bij zitbank en afsluitboom 
gaat u R en negeer direct pad rechts. Bij het eerst 
bospad L. Het pad buigt naar links. Steekt de 
doorgaande weg over en ga L over het fietspad.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (Burg. 
Sengersweg). Voorbij afsluitboom volgt u bij 
verbodsbord RD de bosweg.  Aan de kruising 
gaat u RD. Aan de kruising bij picknickbank gaat 
u RD langs een stukje heide. Voorbij de heide 
gaat u aan de ruime 3-sprong RD.  Negeer 
zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u R (hond).  Aan 
de kruising loopt u RD het paadje omlaag. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing voor 
heideheuvel R over de grindweg.  Aan het eind 
van de heide gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom L het grindpad omhoog langs de 
heide. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood) het 
zandpad omhoog langs de heide. Aan de T-
splitsing met links een zitbank, een genietplekje, 
gaat u R (pijl/geel-rood). Na 10 m gaat u aan de T-
splitsing L (pijl/geel-rood). 
 

7. Steek de smalle asfaltweg over en loop RD 
(gele pijl Oerr).  Aan de 4-sprong voor grasveld 
bij houten stalletje gaat u R. Aan de kruising met 
rechts een huis gaat u RD.  Aan de kruising bij 
wkp 11 gaat u RD met links het mooie Jachtslot 
de Mookerheide.  
 

(Jachtslot de Mookerheide is in 1902 in art-
nouveaustijl gebouwd. In de jaren 1930 vestigde de 
Zusters van Dominicanessen van Bethanië er een 
klooster. Deze vingen er vanaf 1947 uit huis 
geplaatste meisjes met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden op en bouwden op het 
omringende landgoed woningen en 
een schoolgebouw. Het huis met landgoed kwam in 
1985 in bezit van Natuurmonumenten. Nu (2019) is 
er een hotel in gehuisvest).  
 

Voorbij het jachtslot gaat u bij wkp 16 L (15) voor 
het slot langs. Steek de asfaltweg over en loop 
RD (pijl) richting het leuke bruggetje. Ga op T-
splitsing R het bruggetje over en volg RD het 
bospad.  Op Y-splitsing R (pijl). Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl). Vlak daarna gaat u aan de 
3-sprong RD (links aanhouden) het bospad 
omlaag. Aan de kruising gaat u RD verder 
omlaag. Beneden aan de 4-sprong gaat u R over 
de bosweg die op het einde naar rechts buigt. 
Vlak daarna gaat u aan de ruime kruising L (pijl) 
over de bosweg. Aan de asfaltweg gaat u L (pijl).   
 

8. Steek aan de linkerzijde de doorgaande weg 
over en bij plaatsnaambord Mook & Middelaar 
gaat u RD over het bospaadje dat evenwijdig 
loopt aan het rechts gelegen fietspad.  Na 5 m 
gaat u aan de kruising RD. Na circa 400 m L over 
de bosweg (bord Rijk van Nijmegen Groesbeekse 
bos). Negeer zijpaden, na ca 400 m bij 4-sprong R 
(pijl) het grindpad omlaag langs de heide.  Aan de 
3-sprong gaat u bij wkp 14 L (88). Na ca 400 m 
door het klaphek en R (pijl) over het fiets- 
grindpad met links de lagergelegen spoorlijn.  
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Bij asfaltweg bij woning met zonnepanelen gaat u 
L (pijl) de brug over en loop dan aan de 
rechterzijde van de weg RD over het pad langs de 
afrastering. Ga R door het klaphek en volg het 
pad naar het terras van Zweefinn, de sponsor van 

deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 
uitbaatster verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 

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 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


