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Tijdens deze gemakkelijke boswandeling, door de bossen van Heumensoord, wandelt u eerst door de 
heide omhoog naar de Mulderskop, waar u een mooi uitzicht heeft. U loopt langs het zweefvliegveld van de 
Nijmeegse Aeroclub en dan struint u geruime tijd over mooie bospaden. Via een veldweg komt u in Malden 
bij Eethuis De Heikant, waar u fijn kunt lunchen of pauzeren. Er is een uitgebreide kaart.  Na de pauze duikt 
u weer de bossen in en dan volgt u een mooi graspad door weilanden. Via een pad langs de rand van 
Molenhoek komt u weer bij de wandelparkeerplaats. U kunt ook starten bij Eethuis De Heikant, start dan bij 
punt 4. In augustus bloeit de paarse heide en in de herfst zijn de bossen prachtig gekleurd.  
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,38 km  2.35 uur  42 m  44 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Wandelparkeerplaats Heumense Schans, navigatie: Heumensebaan 5, Molenhoek. Vanaf 
huisnr. 5 rijdt u via de brug over de spoorlijn en aan de 3-sprong gaat u R naar de parkeerplaats. 
 

 
 

Startadres: Eethuis de Heikant, Rijksweg 87, Malden. Tel: 024-3580412. Geopend: Dagelijks vanaf 11.30 uur.  
(Start bij punt 4). 
 

 
 

1641. MALDEN 11,4 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L. Aan de  
doorgaande weg gaat u L en na 10 m gaat u aan 
de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 13 en bij 
afsluitboom R (14) over het bospad. Negeer na 
ruim 50 m inrit rechts en loop verder RD parallel 
aan de links in het bos gelegen Maasspoorlijn  
(Roermond - Nijmegen). Na 250 m gaat aan de  
3-sprong, via stalen klaphek, R (pijl) over het pad. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) het pad omhoog 
over de heide. Boven op de Mulderskop passeert 
u een zitbank, een genietplekje met mooi uitzicht 
op de heide.  Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) en 
u passeert een zitbank.  Na 50 m gaat u aan de  
3-sprong L (pijl) omlaag. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing, bij wkp 14, gaat u  scherp L (88).   Aan 
de 3-sprong bij stalen klaphek gaat u R (pijl) met 
links beneden de Maasspoorlijn. Na bijna 500 m, 
aan de T-splitsing, voor huisnr. 57, steekt u L via 
viaduct de spoorlijn over. Meteen na het viaduct 
gaat u aan de 4-sprong R over de parkeerplaats 
met links het zweefvliegveld van de Nijmeegse 
Aeroclub.  Voorbij de rood-witte slagboom volgt u 
RD het bospad, met rechts de Maasspoorlijn.   
 

2. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong  RD.  Let op! 
Bijna aan het einde van het zweefvliegveld, circa 
20 m vóór de 4-sprong, gaat u L over het pad  
naar de hoek van de afrastering. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij picknickbank gaat u 
RD. Aan de 3-sprong, met boom in het midden, 
gaat u RD (geel-rood) langs het bord 
“Waterwingebied”. Aan de 3-sprong bij vierkant 
waterpunt gaat u RD (geel-rood) over het pad dat  
smaller wordt. Aan de 3-sprong gaat u L over het 
smalle bospaadje met rechts een greppel. Het 
pad loopt over een heuvel heen en volg dan RD 
het bospad met links afrastering. Aan de  
T-splitsing gaat u L over het brede grindpad 
langs de afrastering. Na 50 m gaat u aan de  
3-sprong R over het bospad.  Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u RD.   
 

3. Aan de 4-sprong gaat u L (pijl) over de bosweg.   
Aan de 4-sprong, met rechts een infobord over de 
Romeinse wachtpost Heumensoord, gaat u RD.  
Negeer zijpaadjes.  Aan de 4-sprong bij zitbank 

gaat u RD (geel-rood). Aan de 3-sprong bij 
markeringspaaltje gaat u RD.  Aan de volgende  
3-sprong gaat u R (ruiterroute (rr)) over het pad.    
Aan de 3-sprong gaat u L (rr). Aan de 4-sprong 
met ruiterpaden gaat u L. Meteen daarna, aan de  
3-sprong bij gasleidingpaaltjes, gaat u R over de 
bosweg.  Aan de 4-sprong bij groene paal gaat u 
RD. Aan de 5-sprong, bij rood/-witte slagboom 
gaat u R over de doodlopende asfaltweg.   Let op! 
Na 150 m gaat u vlak voor links gelegen inrit L 
over het bospad langs de afrastering en bij 
ijzeren hek volgt u RD de veldweg. Negeer zijpad 
links.  Aan de doorgaande weg (N844) gaat u L en 
aan de rotonde gaat u RD.  U komt links bij 
Eethuis De Heikant, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.  
Aanrader is het Twaalfuurtje, maar de frietjes zijn 
ook lekker!   
 

4. Met uw rug naar de ingang van het eethuis gaat 
u L over het fietspad. Aan de rotonde gaat u L 
over het tegelpad. Voorbij parkeerplaats gaat u 
aan de 3-sprong RD (De Vang) over de asfaltweg.     
Negeer zijwegen. Na 300 m, meteen voorbij 
huisnr. 62, gaat u aan de 4-sprong RD (De Zoom) 
over de doodlopende klinkerweg, die even verder 
naar rechts buigt  en  voorbij huisnr.  9 een pad 
wordt, dat u RD volgt. Aan de ongelijke 4-sprong 
neemt u het tweede pad R (geel-rood).  Steek de  
bosweg over en loop RD over het bospad.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing gaat u L omhoog.  Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u R.  Aan de 4-sprong, met rechts 
een paadje naar huizen, gaat u RD. Negeer zijpad 
links en dan buigt het pad rechts het bos uit 
langs een weiland. Aan de 3-sprong, bij 
lantaarnpaal, gaat u R over de smalle asfaltweg 
en na 20 m gaat u schuin R over het smalle 
paadje  over het grasveld.    
 

5. Aan de verharde 4-sprong bij lantaarnpaal gaat 
u L over het bospaadje. Steek het 
tweerichtingsfietspad over en loop, langs het 
bordje “Heumensoord”, RD over het bospaadje.  
Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de volgende  
T-splitsing gaat u ook R.    

https://www.eethuisdeheikant.nl/
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Steek het tweerichtingsfietspad over en loop RD 
langs de hoge afrastering. Op de hoek van de 
hoge afrastering gaat u aan de 3-sprong L over 
het bospad. Aan de 4-sprong gaat u RD en negeer 
meteen zijpad links.  Aan de 4-sprong gaat u RD 
over het grasveld en in het midden van het 
grasland gaat u L over het pad, met rechts een 
hoge mast.  Volg dan RD het brede bospad.  Aan 
de 4-sprong gaat u RD.  Negeer zijpad links en 
meteen daarna  aan de Y-splitsing gaat u R.     
 

6. Aan de T-splitsing gaat u R over het 
tweerichtingsfietspad.  Steek de doorgaande weg 
over en loop RD. Negeer 3x klinkerpad rechts en  
10 m voorbij het derde klinkerpad rechts gaat u 
aan de 3-sprong L over het bospad.  Negeer 
meteen zijpaadje rechts.  Aan de 3-sprong bij 
boomstronk gaat u R.  Negeer zijpaadjes.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij groen bord “Cooperpad” 
gaat u RD (13). Aan de 4-sprong bij 

markeringspaal gaat u RD.   Negeer zijpaden. Aan 
de 4-sprong met het tweerichtingsfietspad gaat u 
via klaphek RD over het pad over Landgoed De 
Lage Lier.   
 

7. Voorbij klaphek gaat u aan de 4-sprong L het 
pad steil omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
zitbank en infobord gaat u RD langs de 
afrastering.   Steek het fietspad over en loop RD 
over de asfaltweg. Aan de  Y-splitsing gaat u R 
(pijl/Lierweg) over de smallere weg.  Aan de 
volgende Y-splitsing gaat u L (pijl) over de 
grindweg langs huizen.  Loop door tot het groene 
hek en ga R (pijl) over het pad.  Negeer zijpad 
rechts.   Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over het 
fietspad.  Aan de ongelijke 4-sprong steekt u L 
(pijl), via viaduct, de spoorlijn over. Negeer 
bospad links naar slagboom. Aan de 3-sprong 
gaat u R naar de parkeerplaats Heumense 
Schans. 

   
 

Auteur: Jos Wlazlo    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


