843. MOOK (Mookerheide) 13,3km
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Startadres: Herberg restaurant ’t Zwaantje, Groesbeekseweg 106, Mook.
(U kunt naast het restaurant parkeren op de grote parkeerplaats).
Gps afstand: 13300m
Looptijd: 3 uur
Hoogteverschil: 59m
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u over de mooiste stukjes van de Mookerheide. U loopt
eerst langs weilanden en akkers, dan loopt u de Mookerheide binnen. Na een stuk door het bos steekt u de
Groesbeekseweg over en wandelt u naar het volgende heidegebied waar u een uitkijktoren kunt
beklimmen. Na nog een mooi heidegebied komt u in de buurt van station Mook. De terugweg loopt u
nogmaals door de heide en via leuke bospaadjes en boswegen komt u weer bij het restaurant met ruim
terras. Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan genoeg zitbanken. (U kunt de route ook starten
vanaf Station Mook Molenhoek, zie bijschrijving onderaan deze tekst).

843. MOOK (Mookerheide) 13,3km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u R en meteen aan de kruising R de
klinkerweg in (wandelroute Mookerheide). De
weg wordt een grindweg en ga voorbij de kapel L
langs de slagboom. Ga meteen aan de kruising
RD de bosweg in. Ga na 100m aan de kruising R.
Negeer een zijpad rechts en ga aan de kruising
met een brede bosweg RD (geel). Ga aan de
volgende kruising L (geel).
Ga aan de
omgekeerde Y-splitsing met zitbank RD langs een
weiland. Ga aan de kruising met ijzeren hek R
langs het weiland (wit/rood) richting kn. 46. Ga
aan de T-splitsing voor een uitkijkheuvel R de
bosweg in. Ga aan de kruising L het bos uit en
volg de zandweg. Ga aan de T-splitsing R tussen
de aspergevelden door (wit/rood). Ga aan de 3sprong met groot infobord RD.
2. Ga aan de volgende 3-sprong L de veldweg in
(wit/rood, geel/rood). Bij een zitbank buigt u naar
links en ga dan na 30m R het voetpad in langs de
slagboom (wit/rood). Ga aan de 3-sprong RD
langs de bosrand (ruiterpad). Ga aan de 3-sprong
met zitbank R de veldweg in (geel/rood). U
passeert een slagboom en ga dan R de grindweg
omhoog langs huisnr. 10. Ga aan de T-splitsing L
over de smalle betonplatenweg (geel/rood). Neem
bij een slagboom het eerste bospad R steil
omlaag (geel/rood, Mookerheide). Ga beneden
aan de 3-sprong met markeringspaal L over het
grindpad (geel/rood). Neem het eerste pad R
omhoog (geel/rood).
3. Ga door het klaphek, ga even L en na 10m R
het zandpad omhoog tussen de heide door. (Iets

verder staat de markeringspaal met geel/rood)
Bijna boven bij een zitbank heeft u uitzicht op de
Maas en de Mookerheide. Ga aan de Y-splitsing
met rode markeringspaal R omhoog. Volg het
pad omlaag en loop dan RD het zandpad omhoog
(geel/rood). Ga boven aan de T-splitsing met
markeringspaal L over het grindpad. Ga aan het
eind RD door het klaphek en volg het bospad
omlaag. Ga voorbij de slagboom scherp R en
meteen aan de Y-splitsing L vlak langs de
manegeweide. Na 50m passeert u een slagboom
(geel/rood).
Let op! Waar het weiland links
eindigt gaat u meteen L het bospaadje in. Ga aan
het eind L de bosweg omhoog. Iets verder staat
de blauwe markering. Negeer 2 zijpaden rechts.
4. Ga aan de kruising RD omlaag. Ga dan na
10m R de grindweg in. Ga aan de kruising met
gebouw en bord Herrendal L en dan ziet u rechts
een picknickplaats met boomstammen, een prima
pauzeplek.
Negeer de inrit links naar het
scoutinggebouw en ga dan meteen L het bospad
omlaag. Voorbij het huis De Knollenberg gaat u
aan de Y-splitsing R het bospaadje in langs de
afrastering en negeer een poortje links. Ga door
een draaihek en volg RD het pad langs de hoge
afrastering omlaag. Ga beneden L door het
draaihek en loop naar de voorrangsweg. Steek
de weg over en ga RD de doodlopende asfaltweg
omhoog. Let op! Neem het eerste bospad schuin
L (geel/rood) langs een afrastering.
5.
Ga beneden aan de kruising RD de
Scheidingsweg omhoog (geel/rood). Ga na 10m
aan de 3-sprong R langs de slagboom omhoog

(geel/rood). Ga boven op de hoek van het bos R
langs een heidegebied (geel/rood). Volg het pad
tot bij de uitzichttoren met mooi uitzicht
(november 2018: tijdelijk gesloten vanwege
afgebroken bouten.) op de Mooker Schans. Ga
hier L het pad in richting een zitbank (niet het
bruggetje over). Ga precies tegenover de zitbank
R het grindpad in (dus niet het graspad). Neem
bijna beneden het eerste grindpad scherp R
omhoog. Negeer een grindpad rechts. Ga aan de
T-splitsing L. Ga beneden aan de T-splitsing R
over de grindweg. Ga aan de 3-sprong RD. Ga
aan de volgende 3-sprong RD (rode pijl). Ga
daarna aan de volgende 3-sprong L de grindweg
omhoog (rode pijl, geel/rood). Negeer zijpaden
en ga beneden aan de T-splitsing L (geel/rood).
6. Neem het eerste klaphek R en ga de houten
trap op. Volg dan het pad omhoog door het
heidegebied. Boven komt u via een houten
doorgang bij het infobord van de Heumense
Schans. Ga hier RD langs een gedenksteen. U
loopt door een houten doorgang en even verder
loopt u een naaldbos binnen en volg het bospad.
Ga aan het eind door het klaphek en volg dan de
brede bosweg RD (rode pijl) die flauw naar rechts
buigt. Ga aan het eind bij een parkeerplaats L
over de asfaltweg. Ga aan de voorrangsweg even
L en na 10m R het bospad in langs de slagboom
(geel/rood). **Waar het bos aan de rechterzijde
eindigt gaat u R door het klaphek en volg het
voetpad. U loopt weer door een klaphek. Negeer
zijpaden rechts en volg het zandpad omhoog
langs een zitbank door het heidegebied. Ga
boven aan de 3-sprong L langs een zitbank.
Neem het eerste grindpad L omlaag. Negeer
zijpaadje rechts en dan buigt u met het zandpad
mee in een ruime bocht naar rechts.

7. Let op! Ga aan de 3-sprong R en na 10m
schuin R het smalle bospaadje (gelegen tussen 2
alleenstaande bomen) in naar de bosrand en loop
door het bos. (Het kan zijn dat hier wat
afgeknakte takken liggen, loop daar rechts
omheen). Negeer zijpaden. Ga aan de kruising
met een verhard pad RD het bospaadje in. Ga
aan de T-splitsing L. Ga aan de T-splitsing vlak
voor de verkeersweg R. Steek aan het eind de
kruising over en ga R de asfaltweg in (fietsroute
50) langs het bordje Mookerheide. Ga na 25m
schuin R het ruiterpad in. Ga aan de kruising L.
Steek de asfaltweg over en ga schuin L het
bospad in (dus niet de asfaltweg). Het pad buigt
naar rechts en negeer een inrit rechts naar de
woningen. Ga aan de T-splitsing L over het brede
bospad. Ga aan het eind R over de brede bosweg
en fietspad. Waar het bos aan de rechterzijde
eindigt negeert u het zijpaadje rechts.
8. Ga aan de 3-sprong met picknickbank L de
bosweg in. Ga aan de kruising R (zwarte pijl).
Negeer een bosweg links en ga aan de kruising R.
Ga aan de T-splitsing L over de brede bosweg en
fietspad. Ga tegenover het eerste huis L langs de
slagboom en meteen aan de kruising R het
bospad in. Ga aan het eind even R en dan L terug
naar restaurant ’t Zwaantje, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

Start Station Mook Molenhoek: Vanuit het station
gaat u R door de Lindenlaan en ga aan de Tsplitsing R de spoorbrug over. Ga meteen L langs
de slagboom het bospad in (geel/rood). Volg dan
verder punt 6 vanaf **.
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