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Deze gemakkelijke wandeling met wel een steil klimmetje op de Mookerheide start in Brabant maar de wandeling is 
in Limburg!  U steekt met het veerpont de Maas over (vaart elke dag) en dan struint u meteen een mooi stuk door 
de weilanden langs de Maas. U loopt even door Mook en dan klimt u naar de Mookerheide waar u een mooi uitzicht 
wacht. Na een pittig klimmetje door een hellingbos wandelt u over een mooi bospad naar Plasmolen waar genoeg 
horeca ligt voor een pauze.  U struint geruime tijd langs het prachtige meer De Zevenbergen en dan doorkruist u 
de buurtschap Middelaar. Via een rustige veldweg en graspad langs de Maas loopt u terug naar het veerpont. Bij 
de brasserie is een ruim terras.  U kunt ook starten op de parkeerplaats in Plasmolen. Start dan bij punt 5.  
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Startadres: Brasserie De Poorten, Cantheelen 6-21,  Cuijk.  Parkeerplaats Cantheelen 6-12  ligt tegenover 
de ingang van parkeergarage Hof Zuid.   
 

Startadres: parkeerplaats Muldershofweg 7, Plasmolen.  (Loop dan naar IJssalon Clevers en ga dan verder 
bij punt 5). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,89 km  2.55 uur  55 m  82 m 
 

 
 

1304. CUIJK 12,9 km 
 

Vanaf de parkeerplaats steekt u de straat over en 
loopt u naar de ingang van de parkeergarage Hof 
Zuid.  Links van de ingang gaat u de stenen trap 
omhoog. (Dit is dus rechts van huisnr. 6-12). Boven 
gaat u L en na 15 m gaat u R naar de brasserie 
waar u kunt starten met een kop koffie.  
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u RD het terras over en loopt u RD over het 
grindpad richting de Maas. Steek de asfaltweg 
over en loop schuin rechts de grashelling 
omlaag.  
 

(Als u dit te steil vindt, ga dan L over de weg en na 
10 m scherp R terug de weg omlaag).   
 

Loop naar het veerpont Cuijk-Middelaar en steek 
de Maas over. Aan de overzijde gaat u na 25 m L 
door het ijzeren klaphek en loop RD door het 
weiland met links de Maas. U passeert een 
klaphek en loop verder langs de Maas.  Negeer 
tweemaal een ijzeren klaphek rechts en ga dan 
aan de linkerzijde lopen, vlak langs de Maas. Let 
op!  Circa 100 m verder gaat u R met links van u 
de afrastering.   
 

2.   Aan het eind gaat u via ijzeren klaphek L 
langs de doorgaande weg en via brug steekt u het 
Mooks kanaal over.  Na de brug gaat u aan de 4-
sprong RD (Cuyksesteeg) . 
 

(Als u hier L gaat  komt u na 100 m bij Brasserie 
Dolfijn).   
 

Negeer zijwegen.  Via oversteekplaats steekt u de 
doorgaande weg  (Rijksweg) over en loop RD 
(Generaal Gavinstraat).  Aan de kruising gaat u R 
(Mortelstraat) over de doodlopende weg.  Aan de  
3-sprong gaat u L (Papenbergseweg).  Bij de 
bosrand gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
afsluitboom R over het bospad. (Dus het meest 
rechtse pad).  Voorbij houten klaphek gaat u 
meteen R het bospad omlaag langs de 
afrastering. Beneden voorbij markeringspaal 
buigt het pad rechts omhoog langs de 
afrastering. Negeer houten klaphek rechts en 
loop RD omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u L omlaag door 
boomgaard. Volg het pad omhoog door de heide. 
   

3. Boven (50 m N.A.P.) op de Mookerheide gaat u 
aan de T-splitsing bij markeringspaal R het pad 
omhoog.    
 

(Op de Mookerheide, die ligt op een stuwwal, vond in 
1574 de Slag op de Mookerheide plaats. Lodewijk en 
Hendrik van Nassau, twee jongere broers van Willem 
van Oranje vochten hier tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648)  tegen de Spanjaarden.  
 

Volgens een songtekst van Rob de Nijs was Jan 
Klaassen de Trompetter nooit teruggekeerd van de 
Mookerheide, dus wie weet komt u hem hier nog 
tegen). 
 

Bij een boom passeert u een zitbank met uitzicht 
op de Maas en volg dan het pad omlaag.  
Beneden gaat u R door het houten klaphek en na 
10 m gaat u aan de Y-splitsing L (geel-rood).  
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L (geel-
rood) over het bospad. Na 30 m gaat u aan de 3-
sprong R (geel-rood) het bospad omhoog over 
enkele boomstammen.  Loop helemaal het steile 
bospad omhoog. Boven gaat u voorbij 
afsluitboom L (geel-rood) over het verharde pad.  
Voorbij volgende afsluitboom gaat u aan de 3-
sprong R de veldweg omlaag langs een huis.  
Voorbij het huis gaat u bij afsluitboom L (geel-
rood) over de veldweg.  
 

4. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R langs de 
bosrand van de St. Jansberg, die gelegen is op 
een voormalig stuwwal.  
 

(In de Tweede Wereldoorlog hebben van 25 sept. t/m 
2 okt. 1944 de geallieerden flink gevochten om deze 
heuvel, die door de terugtrekkende Duitse troepen 
was bezet. Hierbij kwamen circa 90 soldaten om het 
leven.   
 
Op deze heuvel, die  door de Amerikanen de 
“Kieberg woods” werd genoemd, zijn kraters 
achtergebleven van bominslagen en zijn de sporen 
van vele schuttersputjes te zien. Op de Jansberg zijn 
ook restanten van een Romeinse villa gevonden). 
 

Negeer breed graspad rechts.  Aan de 3-sprong 
loopt u RD langs de bosrand en zitbank. (U verlaat 
hier de markering van de geel-rode route).  Voorbij 
afsluitboom volgt u RD de  veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u L (fietsroute 42) over de holle 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_villa_Plasmolen
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asfaltweg.  Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R de 
asfaltweg omlaag.  Beneden gaat u L over het 
fietspad.  Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer 
steekt u R voorzichtig de Rijksweg over en loopt 
u RD Plasmolen binnen.  Neem de eerste 
klinkerweg L en u passeert Grand Café Malle Jan, 
een leuke pauzeplek.  
 

(Even verder passeert u IJssalon Clevers Plasmolen, 
ook een leuke pauzeplek).    
 

5. Voorbij IJssalon Clevers gaat u aan de T-
splitsing R over de asfaltweg. Na 30 m gaat u L 
via ijzeren doorgang over het bospad.  Negeer 
zijpad links en volg RD het pad met rechts mooi 
uitzicht op de jachthaven. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD.  Negeer bospaadje links. Aan 
de ongelijke 4-sprong bij houten reling gaat u R 
langs de Mookerplas/Grote Siep, die ontstaan is 
door grindafgraving. (U bent hier in het 
recreatiegebied Mookerplas).  Voorbij zitbank (mooi 
plekje) buigt het pad naar links langs het meer.  
Bij ijzeren poort gaat u door de nauwe doorgang 
en volg RD het pad.  Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong R over het asfaltpad. Voorbij de rechts 
gelegen kiosk/kantine gaat u aan de kruising R 
richting meer. Voorbij zitbank buigt het asfaltpad 
naar links. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl). Bij 
ijzeren hek passeert u een nauwe doorgang en 
volg het pad langs het meer.   
 

6. Aan het eind bij surfstrand volgt u RD het 
grindpad langs het strandpaviljoen en volg dan 
RD het bospad.  In de bocht naar rechts negeert u 
zijpaadje links.  Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u L (pijl) langs het ijzeren 
hek met rechts sportpark de Heikant. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Bouwsteeg) door 
het dorp Middelaar.  Negeer zijwegen rechts en 
volg de weg door mooie bomenlaan.  Aan de 3-
sprong met rechts de Burchtstraat gaat u RD 
richting kerk.  Aan de T-splitsing gaat u L en na 
10 m gaat u aan de 3-sprong voor de Sint 
Lambertus en Brigidakerk R (Huissestraat) en u 
verlaat het dorp.   
 

(Vanaf 17 sept. 1944, begin Operatie Market Garden,  
werd Middelaar, ingeklemd tussen de Maas en de 
steile heuvels van het Reichswald, maandenlang 
door de geallieerden beschoten. Toen begin okt. de 
gevechten rondom het dorp steeds heftiger werden, 
moesten de circa duizend inwoners van Middelaar en 
Plasmolen van de Duitsers evacueren. Via een 
enorme omweg door Duitsland kwamen de meeste 
inwoners via Arnhem en Ede uiteindelijk in de 
omgeving van Mijdrecht (provincie Utrecht) terecht. In 
febr. 1945 volgde nog een zwaar 
luchtbombardement, dat Middelaar vrijwel geheel 
verwoeste. Hierbij werd ook de kerk die voor een 
gedeelte uit 1620 stamde en de toren die uit 1450 
stamde, verwoest. De huidige kerk dateert uit 1948 
en de toren uit 1950. De luidklok in de toren stamt uit 
1533 een hing in de voormalig toren (1450).  
 

Via de op het Kerkplein gelegen luistersteen 
(Liberation Route) komt u meer te weten over de 
verwoesting van de kerk in de Tachtigjarige oorlog en 
de verwoesting van de kerk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD over de smalle 
asfaltweg over de dijk.   
 

7.  Na 400 m gaat u aan de 3-sprong voor de 
doodlopende weg met huizen R over de veldweg, 
die u geruime tijd RD volgt met links de Maas. Na 
1,3 km gaat u aan de 3-sprong RD.  700 m verder 
gaat u aan de 4-sprong bij huis L langs een 
infobord. Vlak  voor de Maas gaat u R via ijzeren 
klaphek het weiland in gelegen langs de Maas.  
Na 300 m gaat u na klaphek L en steek via het 
veerpont weer de Maas over. Aan de overzijde 
loopt u schuin rechts de grasberm omhoog.  
 

(U kunt ook de weg rechts omhoog volgen en boven 
L langs de weg terug lopen).  
 

Boven loopt u naar het terras en terug naar de 
parkeerplaats. 
 
 
 

  
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.   

 

 


