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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst door de mooie bossen van de Sint 
Jansberg omhoog en dan loopt u langs weilanden en landerijen met weidse uitzichten. Dan duikt u weer 
het bos in en passeert u een prachtige gelegen bosvijver. De terugweg gaat even door het dorpje Milsbeek 
en een mooi stuk langs de grote recreatieplas de Grote Siep en de jachthaven.  Neem zelf proviand mee, er 
staan enkele zitbanken onderweg. Aan het eind kunt u zichzelf verwennen met een heerlijk ijs.   
 

Startadres: IJssalon Clevers, Muldershofweg 7, Plasmolen.  (Parkeer op de parkeerplaats). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,07 km  2.10 uur  79 m  101 m 
 

 

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.   
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699. PLASMOLEN 9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ijssalon gaat u R. Aan de 
4-sprong voor het VVV-kantoor en de 
Pannenkoekenbakker gaat u R (Witteweg).  Steek 
voorzichtig de voorrangsweg (N271) over en ga 
wandelknooppunt (wkp.) 54 R (55) over het 
fietspad. Na 150 m gaat u meteen voorbij het 
pannenkoekenrestaurant L (Kiekbergsebaan). 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong achter het 
restaurant L (Molenweg) over de bosweg langs de 
parkeerplaats.  Aan de smalle asfaltweg gaat u 
RD (pijl).  Na 50 m gaat u voor het eerste huis R 
(pijl) over de grindweg.  Voorbij afsluitboom loopt 
u RD het mooie natuurgebied St. Jansberg 
binnen. U passeert een zitbank en neem dan na 
30 m het eerste bospad scherp wkp 28 R (29/geel-
rood) omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L het bospad omhoog (pijl rd). Boven gaat 
u aan de kruising L (ruiterroute) de bosweg 
omhoog. Negeer zijpaden en volg nu geruime tijd 
deze stijgende bosweg, die na 200 m naar rechts 
buigt.   
 

2. Na 700 m gaat u helemaal boven (Kiekberg 77 
m) aan de 3-sprong RD (pijl/ wit-rood/ruiterroute) 
de rechte bosweg omlaag. Negeer zijpaden. Bij 
kruising wkp 26 RD (59). Bij 3-srpong RD (negeer 
pijl naar rechts). Aan de bosrand gaat u RD over de 
veldweg. Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat 
u R over de veldweg. (U loopt hier op de grens van 
de provincies Limburg en Gelderland). Na bijna 500 
m buigt de veldweg naar links en wordt even 
verder een asfaltweg.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u R (Sint Jansberg) langs 2 
zitbanken.  Aan de volgende T-splitsing voor 
huisnr. 3 gaat u L. Na 30 m gaat u R (St. Jansberg 
1) over de veldweg. Bij hekwerk voor woning gaat 
u links (zwarte pijl). Op de hoek van afrastering 
2x rechts en dan op het einde L verder over het 
pad. (Houd honden hier aan de lijn). Aan de T-
splitsing gaat u R over de veldweg.  Aan de 3-
sprong bij afsluitboom en bordje “St. Jansberg” 
gaat u L (geel-rood) de bosweg omlaag. Na bijna 
500 m gaat u aan de 5-sprong bij wegwijzer L (wit-
rood/ruiterroute) richting Gennep.  
 

(Na 30 m kunt u R het paadje inlopen naar de 
voormalige ijskelder van het in de Tweede 
Wereldoorlog verwoeste landhuis Sint-Jansberg. In 
de winter werden ijsblokken uit de vijvers, die in de 
tuin lagen, gezaagd voor in de ijskelder. Vleeswaren, 
groente en fruit werden hier bewaard. De ijskelder is 
nu het onderkomen van vleermuizen). 
 

3. Negeer pad rechts en ga aan 3-sprong bij 
wegwijzer “Moestuin” R. Voor afrastering R (pijl) 
en op de hoek L. Op Y-splitsing L (negeer pijl 
rechts). Op T-splitsing gaat u L de bosweg 
omlaag.  Beneden bij een grote Y-splitsing gaat u 

R aanhouden. U loopt over het pad dat boven 
langs de mooie vijver loopt. (Deze vijvers lagen in 
de tuin van de verwoeste villa St. Jansberg). Aan de 
4-sprong loopt u wkp 89 RD (78/wit-rood), links 
langs de volgende vijver.  Ga het trapje af en ga 
dan aan de 4-sprong wkp 78 L (77/wit-rood).  Na 
150 m steekt u aan de 3-sprong R (witte pijl) het 
slootje over en ga RD door het klaphek.  Volg RD 
het graspad en ga aan het eind door het klaphek. 
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de smalle 
asfaltweg.   Volg geruime tijd de smalle asfaltweg, 
die na 400 m bij zitbank naar links buigt wkp 77 
(76).     
 

4.  Na 800 m gaat u aan de 3-sprong in Milsbeek 
RD (Rozenbroek).  Aan de volgende 3-sprong RD. 
Aan de kruising bij wkp 75 gaat u R (57/ 
Langstraat). Negeer doodlopende weg rechts 
(Zandheide). Via brug steekt u het Tielebeekje 
over en neem de eerste weg L (Vagevuurweg). 
Steek de voorrangsweg (Rijksweg/N271) over en 
ga RD (Pastoorsdijk) over de asfaltweg. Neem 
dan de eerste weg/pad R langs slagbomen van 
parkeerplaats. Loop naar links richting hekwerk 
en loop door de smalle doorgang. Ga direct L en 
bij de recreatieplas de Groote Siep gaat u R. 
Negeer zijpad rechts en loop bij wkp 57 RD (56). 
Voor strandhuisje buigt het pad rechts omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl/geel-rood) langs 
een zitbank. U passeert een toiletgebouw. 
 

5. Aan de volgende T-splitsing bij bosrand gaat u 
bij wkp 56 L (53) over het grindpad. Na 50 m gaat 
u bij hek door de nauwe doorgang.  Volg nu 
geruime tijd RD het grindpad langs de 
recreatieplas de Grote Siep.   
 
(De Mookerplas, die ontstaan is uit zand- en 
grindwinning, is via een keersluis verbonden met de 
Maas. De sluis staat standaard open en gaat alleen 
dicht bij een waterpeil van boven de 8 m N.A.P. De 
Mookerplas bestaat uit twee gedeelten de grote 
recreatieplas De Grote Siep en een smal langgerekt 
gedeelte, waarin een eilandje ligt. Dit gedeelte wordt 
het Mooks kanaal genoemd). 
 
Negeer zijpaden. Aan de kruising bij wegwijzer en 
houten reling gaat u L over het grindpad langs de 
plezierjachthaven El Dorado.  Negeer zijpaden en 
ga aan het eind langs een ijzeren hek. U komt 
weer bij Clevers ijssalon, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het prachtige 
terras nog iets kunt eten of drinken. Er is een 
grote keuze uit heel veel soorten ijs. De ijssalons 
van Clevers zijn niet voor niets een begrip in de 
regio.



 


