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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,87 km  2.45 uur  65 m  77 m 
 

Bij het gezellige winkelcentrum van Malden ligt Lunchroom Eten en Drinken Malden. Tijdens deze 
gemakkelijke en zeer bosrijke wandeling, wandelt u vanaf de wandelparkeerplaats meteen door de bossen 
naar het mooie Jachtslot Mookerheide en dan loopt u langs de heide van de Heumense Schans. Via mooi 
pad door weilanden loopt u naar de rand van Malden en dan wandelt u even langs het Maas-Waalkanaal. 
Via rustig fietspad door een woonwijkje komt u in het centrum bij de lunchroom met terras waar u fijn kunt 
pauzeren.  Via parkje verlaat u Malden en dan struint u door de bossen naar het zweefvliegveld.  U struint 
over de heide van de Mulderskop en via leuke bospaadjes loopt u terug naar de parkeerplaats. U kunt ook 
start bij de lunchroom in Malden, start dan bij punt 5.  
 

Startadres: Wandelparkeerplaats Bisseltsebaan, navigatie: Heumensebaan 5, Molenhoek. Vanaf huisnr. 5 
rijdt u RD over de brug de spoorlijn over en aan de 3-sprong gaat u L en volg de Heumensebaan.  Aan de  
5-sprong met fietspad, gaat u L en meteen R de parkeerplaats op naar de zendmast. 
 

 
 

Startadres: Café Eten en Drinken, Promenade 2, Malden. Tel: 024-2001159.  Geopend: Dagelijks vanaf 10.00 
uur.   Parkeer buiten de blauwe zone, De Horst 12, Malden. 
 

 
 

1649. MALDEN 11,9 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L. Meteen daarna 
gaat u aan de ruime 5-sprong met de doorgaande 
weg schuin R (ruiterpad 17) over de asfaltweg 
langs het grote infobord “Welkom op Landgoed 
Mookerheide”.   Na 20 m gaat u R (pijl)  over het 
bospad.  Aan de Y-splitsing gaat u L en meteen 
daarna gaat u aan de 4-sprong RD (pijl). Aan de  
3-sprong gaat u L (pijl) omhoog.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) en 
meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R (pijl).  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) 
omlaag.  Voorbij bruggetje gaat u L over het 
grindpad. Aan de T-splitsing voor het mooie 
Jachtslot Mookerheide, gaat u R over de 
asfaltweg.   
 

(Jachtslot de Mookerheide is van 1902 tot 1904 in 
art-nouveaustijl gebouwd. In de jaren dertig van de 
vorige eeuw werd het bewoond door de Congregatie 
Zusters van Dominicanessen van Bethanië. Deze 
vingen er vanaf 1947 uit huis geplaatste meisjes op 
en bouwden op het omringende landgoed woningen 
en een schoolgebouw. Daarna heeft het jachtslot 
dienst gedaan als hotel-restaurant. Het huis met 
landgoed is sinds 1985 in bezit 
van Natuurmonumenten. Tussen 2013 en 2016 zijn 
door Natuurmonumenten de historische tuinen 
opgeknapt en de kassen gerestaureerd. In 2019 is op 
het landgoed een natuurbegraafplaats ingericht. 
 

In 2017 is Natuurmonumenten begonnen aan een 
grootscheepse restauratie, met de bedoeling die in 
2023 te voltooien. Deel van het plan is het jachtslot 
zijn originele lichtroze kleur terug te geven, omdat de 

35000 blauwe en gele mozaïektegeltjes 
tegelversieringen daarmee het beste contrasteren). 
 

Let op! Meteen voorbij het jachtslot steekt u L de 
smalle bosstrook over en gaat u L over de 
grindweg naar de achterkant van het slot.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij afsluitboom en 
wandelknooppunt (wkp) 11 gaat u scherp R (12) 
tussen 2 keien door, over het grindpad.  Voorbij 
waterbassin gaat u aan de Y-splitsing, bij zitbank 
L.  Negeer zijpad rechts en bij het huis gaat u L.  
Aan de 3-sprong gaat u RD langs een zitbank.  Na 
50 m gaat u aan de 3-sprong, bij markeringspaal 
en bij afsluitboom, scherp R.  
 

2. Na 30 m gaat u aan de 4-sprong L (pijl/geel-
rood).  Na 50 m gaat u aan de  3-sprong R (pijl/ 
geel-rood) en negeer meteen mountainbikepad 
rechts.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(pijl/geel-rood), langs een zitbank, met links de 
heide van de Heumense Schans. Aan de ongelijke 
4-sprong bij wkp 87 gaat u RD (86). Loop RD 
langs de afsluitboom, over de parkeerplaats en 
aan het einde gaat u L over de asfaltweg.  Aan de 
schuine T-splitsing, bij plaatsnaambord 
Molenhoek, gaat u L en dan steekt u via brug de 
spoorlijn over. Meteen na de brug gaat u aan de 
kruising R (pijl/Hoge Vlakpad) over het fietspad.  
Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong L (pijl)  
over het pad, met rechts mooi zicht op het dal.  
Negeer zijpad links. Aan de 4-sprong bij ijzeren 
hek gaat u L (pijl) over de veldweg. Aan de  
3-prong gaat u RD (pijl) over de asfaltweg. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl).   

https://cafe-etenendrinken.nl/malden/
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3.  Aan de 5-sprong, bij wegwijzer, gaat u RD over 
het pad langs de afrastering. Aan de 3-sprong, 
met links een zitbank, gaat u RD het pad omlaag. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u via klaphek R 
over het pad, dat een stijgend pad wordt.  Voorbij 
klaphek gaat u boven aan de 4-sprong L over het 
tweerichtingsfietspad.  Negeer zijpad rechts. Aan 
de kruising bij wegwijzer gaat u L (bosweg) over 
het doorlopende tweerichtingsfietspad. Voorbij 
de rechts gelegen manege gaat u aan de  
3-sprong R over het pad, langs de afrastering. 
Negeer twee zijpaden rechts en volg de veldweg.  
Aan de Y-splitsing gaat u R over het paadje en 
voorbij insectenhotel gaat u aan de T-splitsing R 
over het pad, gelegen tussen hagen. Aan de  
T-splitsing, voor de eerste huizen, gaat u L over 
de grindweg.  Negeer tegelpad rechts.   
 

4. Steek voorzichtig de doorgaande weg over en 
loop RD over het voetpad. Aan het einde van het 
pad gaat u R en ga dan meteen aan de T-splitsing 
L over de klinkerweg langs huisnr. 53. Aan de  
4-sprong gaat u RD over het fietspad.  Aan de  
T-splitsing gaat u L over het fietspad en u 
passeert een zitbank. Aan de 4-sprong gaat u RD. 
Aan de 3-sprong, bij ijzeren hek, gaat u R over het 
grindpad. Negeer klaphek links en volg het pad 
met rechts de vijver.  Aan de T-splitsing gaat u R 
de asfaltweg omhoog.  Voorbij de vijver neemt u 
het eerste graspad R omlaag. Steek het fietspad 
over en loop RD met links het talud en rechts het 
beekje. Het beekje verdwijnt onder de grond en 
waar het beekje weer uit de grond komt, loopt u L 
het talud omhoog. Boven gaat u R over het brede 
fietspad langs het 13,5 km lange Maas-
Waalkanaal, dat van Heumen (Maas) naar Weurt 
(Waal) loopt. Aan de 3-sprong gaat u RD langs 
een zitbank.  Aan de 3-sprong bij vluchtheuveltje 
gaat u RD (Oosterkanaaldijk). Bij het eerste 
appartementengebouw gaat u schuin R over het 

tegelpad (dus niet scherp rechts), met rechts het 

gebouw en links het grasveld. Negeer zijpaden en 
blijf het fietspad door de woonwijk volgen. Aan 
het ronde plein met keien gaat u RD over het 
fietspad. Negeer zijpaden. Aan het einde steekt u 
via zebrapad de doorgaande weg over en ga R.  
Negeer zijwegen en loop door tot aan de rotonde.   
Steek RD via zebrapad de doorgaande weg over 
en ga L.  Na 30 m komt u rechts bij Eten en 
Drinken Malden, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken.   
 

5. Vanaf de lunchroom gaat u R over de 
parkeerplaats.  Aan de T-splitsing voor huizen 
gaat u L en loop dan RD door het overdekte 
winkelcentrum. (Als de deuren gesloten zijn, ga dan 
R (Ericastraat) en aan de kruising L). Op het ronde 
plein gaat u R. Voorbij de uitgang gaat u RD over 
de eenrichtingsweg met links de parkeerplaatsen.  
Aan het einde van de parkeerplaats volgt u RD 

het voetpad met links de speeltuin.  Aan het einde 
gaat u R en meteen daarna aan de 4-sprong, bij 
ijzeren doorgang, gaat u L over het tegelpad 
langs de fietsenrekken van de school.  Aan het 
einde gaat u R over het betonplaten pad. Negeer 
zijpaden. Aan de T-splitsing, voor huisnr. 190 
gaat u L en meteen voorbij huisnr. 184 gaat u R 
over het tegelpad. Aan de 4-sprong gaat u RD 
over het brede asfaltpad. Aan de volgende  
4-sprong gaat u RD. Aan alweer een 4-sprong 
gaat u RD over het grasveld richting bos.  
 

6. Bij het bos volgt u RD het bospad.   Aan de  
4-sprong gaat u RD. Aan de volgende 4-sprong 
gaat u verder RD en dan gaat u meteen aan de  
Y-splitsing R. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L en ga dan R over het 
tweerichtingsfietspad langs het scouting gebouw.   
Aan de kruising bij infoborden gaat u witte 
afsluitboom “Heumensoord” scherp L  over het 
bospad.  Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat 
u R (ruiterroute).  Negeer zijpad rechts.   Vlak 
voor de doorgaande weg gaat u L over het pad 
langs de afrastering. Blijf nu geruime tijd het 
smalle paadje vlak langs de afrastering volgen, 
evenwijdig aan de weg. (Als u dit te lastig vindt kunt 
u ook over het rechts gelegen fietspad lopen).  Aan 
het einde bij de ingang van Boscafé de Zweef, 
een leuke plek  voor kop koffie, steekt u de weg 
over en gaat u L over het fietspad.  Meteen 
voorbij afsluitboom gaat u aan de ongelijke  
4-sprong bij markeringspaal schuin R over het 
bospaadje, evenwijdig aan het fietspad.    
 

7.   Aan de  4-sprong, bij fietsknooppunt, gaat u 
RD (9) en steekt u via brug de spoorlijn over.    
Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong, bij 
afsluitboom en zitbank, R over het grindpad, met 
links de heide.  Aan de 3-sprong gaat u via stalen 
klaphek RD (pijl), over het pad door de heide.    
Let op! Na 100 m  (dit is ca. 50 m vóór  zitbank) gaat 
u R over een boomstam over het smalle paadje 
dwars door de heide. Een paar dunne bomen laat 
u rechts liggen en blijf het paadje volgen. Vlak 
voor het einde gaat u L  en aan het einde van de 
afrastering gaat u scherp R over het brede 
grindpad.  Let op!   Waar links de heide eindigt en 
het bos begint,  gaat u bij inham L over het smalle 
paadje, met rechts de bosrand. Volg dan het 
bospaadje. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
over de bosweg.  Voorbij afsluitboom steekt u de 
asfaltweg over en loopt u RD over het bospad.   
Negeer na 30 m zijpad rechts en volg de mooie 
bomenlaan.   Aan de Y-splitsing gaat u R en na  
10 m gaat u aan de 3-sprong RD. Vlak voor de 
verhoging gaat u aan de 4-sprong R met links het 
talud en dan komt u, voorbij de zendmast, op de 
wandelparkeerplaats.  

 

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. 

 


