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Deze heuvelachtige wandeling bestaat uit 2 verschillende helften. Vanaf het startpunt duikt u meteen de 
Mookerheide in en wandelt u langs de Heumense Schans en de Mookerschans met uitkijktoren door de 
prachtige heide. U klimt door weilanden het natuurgebied Zandberg omhoog en dan struint u weer geruime 
tijd over de Mookerheide.  U loopt even door Mook en dan wandelt u een mooi stuk langs de Maas. Via een 
veldweg loopt u terug naar Molenhoek waar bij het restaurant een mooi terras is. Tip: U kunt ook starten op 
een parkeerplaats in Mook en dan halverwege fijn lunchen bij Restaurant Da Angelo, open van dinsdag t/m 
zondag vanaf 12.00 uur.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,06 km  2.40 uur 62 m 110  m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 
 

Startadres: Restaurant Da Angelo, Prinsenweg 3a,  Molenhoek. Tel: 024-3880879.  Geopend: dinsdag t/m 
zondag vanaf 12.00 uur. 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats,  Startsedalweg 3, Mook.  Als navigatie dit niet vindt neem dan: Rijksweg 
189, Mook en rij rechts van het huis de inrit in.    Vanaf de parkeerplaats loopt u langs de afsluitboom over 
het bospad. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L. Negeer zijpad rechts, ga door het klaphek en ga L over het 
grindpad dat meteen rechts omhoog buigt door de heide. Ga dan verder bij zitbank punt 6. 
 

 
 

1219. MOLENHOEK 11,1 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
klinkerweg. Aan de kruising gaat u L 
(Stationsstraat). Meteen daarna gaat u vlak voor 
de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smartenkerk 
(1934/zie infobordje) R over het fietspad dat even 
verder door het bos gaat. Aan de kruising gaat u  
RD. Negeer zijpaadjes. Aan de 4-sprong bij 
houten doorgangen gaat u L over het pad 
gelegen tussen hagen. Aan het eind steekt u de 
asfaltweg (Lindelaan) en fietspad over en gaat u L 
over het tegelpad langs het perron van het 
treinstation Mook-Molenhoek (Maaslijn). Vlak voor 
de fietsenstalling steekt u R de spoorlijn over en 
bij wandelbord gaat u L (pijl/geelrood) over het 
zandpad.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wegwijzer R (pijl) over het smalle paadje langs de 
zitbank richting jachtslot Mookerheide. Aan de Y-
splitsing gaat u L (pijl). Aan de T-splitsing gaat u 
L (pijl/geel-rood) langs de afrastering.  Aan de 3-
sprong gaat u R (pijl) het trappenpad omhoog.   
 

2. Boven aan de kruising bij wegwijzer gaat u R 
en meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R 
(geel-rood/Venlo) via het klaphek over het pad dat 
u door de heide volgt en dan passeert u de 
Heumense schans.   
 

(De Heumense schans evenals de Mookerschans, 
die u straks passeert, zijn voormalige verdedigings-
werken 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). 
 

Houd rechts aan vlak langs de steile rand en loop 
het trappenpad omlaag. Voorbij klaphek gaat u 
aan de T-splitsing R over de grindweg. Let op!  
Circa 20 m vóór slagboom gaat u L en loop het 
smalle bospaadje omlaag. Neem het 1e pad R, dat 
even verder links langs een hoge afrastering 
loopt. Voorbij afrastering volgt u het smalle 
paadje dat vlak langs de steile rand loopt.  Aan de 
3-sprong gaat u RD en ga dan meteen R het 
bospaadje omhoog.  Volg dan nog circa 30 m het 
pad dat avontuurlijk langs de steile rand loopt en 

dan rechts steil omhoog buigt.  Boven bij hoge 
afrastering gaat u R en meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u L.  
 

3.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R over 
het brede pad. Aan de 3-sprong bij bord 
“Mookerheide” gaat u L.  Aan de 4-sprong gaat u 
nog vóór afsluitboom scherp L het bospad 
omhoog. Negeer zijpaadje rechts. Meteen daarna  
gaat u aan de 3-sprong bij wandelknooppunt  
(wkp) 39 R (38) het grindpad omhoog richting 
heide. Aan de Y-splitsing gaat u L omhoog. Aan 
de 3-sprong gaat u R (pijl) het pad omhoog door 
de heide richting uitkijktoren. U passeert 2 
bruggetjes. Aan de 3-sprong gaat u L.  Voor de 
uitkijktoren Mookerschans, die u zeker moet 
beklimmen, gaat u bij wkp 38 R (36/geel-rood) 
langs de heide.   
 

(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).   
 

Na 100 m gaat u R over het pad door de heide.  
Aan de 4-sprong vóór de bosrand gaat u L met 
rechts de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(geel-rood) het bospad omlaag. Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L de 
bosweg omlaag.  
 

4. Beneden aan de kruising, met boom in het 
midden, gaat u RD (geel-rood) het bospad 
omhoog. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
over de smalle asfaltweg. Steek de doorgaande 
weg over en ga L over de parkeerplaats.    
 

(Als u hier aan de kruising even R gaat, dan komt u 
bij het Mook War Cemetery, waar 322, voornamelijk 
(297) Britse militairen liggen, die gesneuveld zijn in 
de Tweede Wereldoorlog. Zeker even bezoeken). 
 

Via stalen draaihek loopt u RD het natuurgebied 
Zandberg binnen. Volg RD het asfaltpad en loop 
dan RD het grindpad omhoog over de Zandberg 
langs een ATB-parcours. Boven loopt u langs de 
ingang van het ATB-parcours dat links ligt.  

https://www.restaurant-da-angelo.nl/
https://www.restaurant-da-angelo.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog


 

(Rechts ziet u een uitkijktoren rechts die niet 
toegankelijk).  
 

Voorbij stalen draaihek gaat u R (pijl/geel-rood) 
over het bospad. Negeer zijpaadjes. Aan de T-
splitsing gaat u bij wkp 37 R (32) over de bosweg. 
Aan de ruime kruising bij scoutinggebouw en 
bord “Herrendal” gaat u bij verbodsbord L over 
de bosweg. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong RD het pad omhoog.  
 

5. Aan de kruising bij zitbank gaat u RD. Aan de 
3-sprong gaat u RD het bospad omlaag langs 
bord “Mookerheide”. Beneden aan de kruising 
gaat u RD (geel) over het pad dat meteen links 
omhoog buigt. Boven aan de kruising gaat u L 
(pijl) het grindpad omhoog. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (pijl) langs de afrastering omhoog. Aan de 
kruising gaat u R langs 2 zitbanken. Bij wkp 31 
gaat u R (30) via klaphek het heidegebied in en ga 
dan meteen L over het grindpad langs de heide. 
Voorbij houten reling gaat u aan de ruime 3-
sprong bij waterput en wkp 30 R (21) over het 
grindpad langs de heide. U passeert rechts nog 
een waterput met prachtig uitzicht en loop dan 
het pad omlaag. Beneden gaat u bij klaphek en 
wkp 21 R (10) het grindpad steil omhoog door de 
heide.  
 

(Degene die op de parkeerplaats is gestart, gaat hier 
L door het klaphek. Negeer zijpad links. Aan de T-
splitsing gaat u R naar de parkeerplaats).    
 

6. Boven passeert u een zitbank met uitzicht op 
de Maas en volg het grindpad door de heide.   
Aan de Y-splitsing gaat u L (pijl) en volg het pad 
door de boomgaard. Boven bij de steile rand 
buigt het pad rechts langs de afrastering omlaag. 
Negeer klaphek links en blijf de afrastering 
volgen. Beneden aan de 3-sprong gaat u bij wkp 
10 L (33) het pad langs de afrastering omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L (pijl) door het 
klaphek en volg het bospad. U komt uit het bos 
en volg RD de grindweg langs een 
paardenweiland. Aan de 3-sprong met 
doodlopende weg gaat u R over de asfaltweg 
langs huisnr. 14 en u loopt Mook binnen.  Aan de 
kruising gaat u RD (Mortel) langs een leuk pleintje 
met zitbanken. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
het witte kapelletje van O. L. Vrouw van de 
Dwaallichtjes (zie infobord) gaat u RD. Aan de 3-
sprong loopt u RD over de doodlopende weg.  
Steek de doorgaande weg over en loop RD 
(Kerkstraat).  Negeer zijwegen. Voorbij huisnr. 39 
gaat u L (’t Kempke) over de eenrichtingsweg. 

(Dus niet de Kanaalweg, die er vlak voor ligt).  Aan 

de T-splitsing voor huisnr. 8 gaat u L 
(Violenstraatje).   
 

7. Voor het Mooks kanaal, dat de Mookerplas 
ontsluit, gaat u R en neem het rechter (zwarte) 
pad langs de kademuur. Na bijna 400 m gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 35 L (81).  
 

(Rechts ziet u de rijksmonumentale St. Antonius 
Abtkerk).  
 

Volg het pad RD langs de passantenhaven. Aan 
het einde van fiets- voetpad gaat u RD (pijl) het 
tegelpad omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u L over 
de brede asfaltweg richting Maas. Vlak voor de 
Maas gaat u R via klaphekje het weiland in en 
volg RD het graspad langs de Maas. Na bijna 1 
km loopt u onder de spoorbrug Mook door en 
volg het graspad verder langs de Maas. (Soms is 
een stukje niet gemaaid maar meestal is het paadje 
wel zichtbaar). Na circa 500 m passeert u een 
klaphek en ga dan een stukje verder R het pad 
omhoog.  
 

(Als u 50 m verder loopt komt u bij zitbank, een 
genietplekje)  
 

Boven loopt u 10 m RD over de dijk en ga dan aan 
de 3-sprong L (Bredeweg) de grindweg omlaag.  
Aan de 3-sprong bij tuinkas gaat u RD.  
 

8. Steek in Molenhoek de doorgaande weg over 
en loop RD (De Sterreschans) over de 
doodlopende weg.  Aan de 4-sprong gaat u L de 
stenen trap omlaag en steek RD het speelveldje 
over. In de rechterhoek gaat u het tegelpad 
omhoog dat dan scherp R verder omhoog loopt.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L door het dorp 
Molenhoek. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Hertogstraat).  Negeer zijweg rechts.  Aan de T-
splitsing voor huisnr. 38 gaat u L en meteen 
daarna gaat u R via ijzeren doorgang over het 
pad. Negeer zijweg rechts (Franciscanessen-
straat)  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L over 
de klinkerweg langs huisnr. 36.  Aan de volgende 
3-sprong gaat u L langs het speeltuintje en na 20 
m gaat u aan de 3-sprong R langs huisnr. 20.  Aan 
de 4-sprong gaat u RD over de asfaltweg.  Let op!  
Meteen voorbij huisnr. 11k gaat u R het steegje in 
gelegen tussen gebouwen.  Op het leuke 
winkelpleintje loopt u schuin R naar het 
restaurant Da Angelo, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten en drinken. Natuurlijk kunt u ook 
een heerlijke Italiaans gerecht bestellen. (De fles 
water op de tafel kost bij gebruik € 5,90).  De zeer 
vriendelijke uitbaatster Wilma 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.   


