
955. MOOK (Mookerheide) 13,5 km - 10km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
 

 
 

 
 

 
 

 
Startadres: Parkeerplaats, Kanaalweg 14, Mook. (De parkeerplaats is aan de overzijde van de brug. Rij de brug 
over en na 50m R de parkeerplaats op). 

 
GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,46 km  3.25 uur 71 m  174 m 
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u over de mooiste stukjes van de Mookerheide. U loopt 
eerst over bospaadjes naar het eerste heidegebeid de Mookerschans waar u een uitkijktoren kunt 
beklimmen. Via weer wat bospaadjes komt u bij het tweede heidegebied, de Heumense Schans. Dan loopt 
u geruime tijd door de mooie bossen en langs weilanden en loopt u even door een mooie villawijk. Na 9km 
passeert u een zitbank met mooi uitzicht en dan loopt u langs de bosrand van het Sint-Jansbos. U daalt 
een steil bospaadje af en dan komt u bij een mooi stuk Mookerheide waar u geruime tijd langs en doorheen 
loopt. Via een verrassend paadje komt u weer in Mook.  Neem voor onderweg zelf proviand mee.  U kunt de 
wandeling inkorten tot 10km. 
 

 
 

955. MOOK (Mookerheide) 13,5 km - 10km 
 

Vanaf de parkeerplaats loopt u L terug over de 
brug en ga dan meteen L over de weg. Neem de 
eerste inrit L naar het restaurant.  
 

1.  Met uw rug naar het terras gaat u L langs de 
kleine parkeerplaats en in de hoek gaat u R de 
trap omhoog.  Boven gaat u L  (Kanaalweg) over 
de asfaltweg langs huisnr. 12.  Negeer zijweg 
links. Aan de T-splitsing gaat u R (Kerkstraat) 
langs huisnr. 41.  Negeer zijwegen. Steek de 
voorrangsweg (Rijksweg/N271) over en loop RD 
(Mortel).  Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna aan 
de Y-splitsing bij de Onze Lieve Vrouw van de 
Dwaallichtjeskapel (1890) gaat u L. Aan de 
kruising gaat u RD (Avilaweg).  Aan de 3-sprong 
gaat u RD over de klinkerweg.   
 

2. Na 100 m loopt u het bos in en gaat u aan de Y-
splitsing bij zitbank L (ruiterroute 17 (rr)) en volg 
dan de brede bosweg. Aan de kruising RD. Aan 
de volgende kruising bij bord “Herrendal” gaat u 
RD de bosweg omhoog. Bij wandelknooppunt  
(wkp) gaat u bij wkp 37 L (36/geel-rood) over het 
bospad. Negeer zijpaadjes. Bij hoge afrastering 
gaat u via draaihekje RD (geel-rood).  Vlak daarna 
gaat u de zand- veldweg omlaag (pijl) langs een 
mountainbike crossbaan. Beneden loopt u via 
draaihekje naar de parkeerplaats (pijl) en loop 
daarna RD (pijl). Steek de voorrangsweg over en 
loop RD (pijl) de doodlopende asfaltweg omhoog.  
Voorbij zitbank gaat u schuin L (pijl/geel-rood) 
over het bospad langs de afrastering.   
 

3. Beneden aan de kruising gaat u bij wkp 36 RD 
(38). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u bij 
afsluitboom R (pijl) het bospad omhoog door de 
Mookerheide.  Boven aan de 3-sprong gaat u RD 
langs het heidegebied.  Aan de kruising gaat u R 
door het heidegebied omhoog.  Aan de T-
splitsing gaat u L en u komt bij de uitkijktoren 
met mooi uitzicht op de Mookerschans.  
 

(De Mookerschans is een voormalig 
verdedigingswerk uit de 2e helft van de 17e eeuw en 
is als vierkant (70 m x70 m) gebouwd. Vanaf de 
Mookerschans had men toen vrij uitzicht over het 
lagergelegen Maasdal. 
 

Vanaf de uitkijktoren kunt u bij helder weer de 
dubbele kerktoren van de St. Martinuskerk (1911-
1913) in Cuijk zien). 

 

Ga hier bij de uitkijktoren bij wkp 38 L over het 
pad. Negeer bruggetje rechts. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u bij wkp 39 R 
(87) over het grindpad.  Negeer 2 zijpaden rechts 
en neem dan de eerste grindweg L omhoog 
(pijl/geel-rood).  Negeer zijpaden. Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl).  
 

4. Ga nu R (pijl) door het houten klaphek en via 
trap loopt u omhoog naar de Mookerheide. Volg 
dan het pad dwars door de heide. U passeert een 
houten doorgang en dan passeert u een infobord 
over het verdedigingswerk de Heumense Schans. 
Via volgende houten doorgang volgt u verder het 
pad.  Aan het eind loopt u RD het bos in.  Ga aan 
het eind door het klaphek en ga dan meteen bij 
wkp 87 R (79). Na 5 m gaat u R de zandweg 
omhoog langs de afrastering.  Voorbij zitbank 
gaat u bij de bosrand R (rr 17) het smalle paadje 
langs het brede zandpad omlaag.  Beneden aan 
de 3-sprong gaat u RD (geel-rood) licht omhoog.  
Beneden aan de volgende 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD (pijl) langs 2 stenen 
kolommen omhoog. Beneden gaat u R (pijl) over 
de bosweg en na bijna 50 m gaat u aan de T-
splitsing L (pijl). Negeer zijpaden. Aan de kruising 
RD (pijl). Aan de volgende T-splitsing gaat u bij 
wkp 18 R (38).  Aan de kruising bij wegwijzer gaat 
u L over de bosweg richting Herrendal.  
 

5. Steek voorbij parkeerplaats de voorrangsweg 
over en ga L over het fietspad. Vlak daarna gaat u 
schuin R over het bospad. Aan de 3-sprong bij 
sportveld gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R (rr 
18). Aan de kruising bij afsluitboom en picknick 
bank gaat u L.  Aan de  3-sprong gaat u L (pijl) het 
bospad omlaag.  Aan de kruising bij infobord 
“Mookerheide” gaat u RD (geel-rood) omlaag.   
Beneden aan de T-splitsing gaat u R en meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (geel-rood) 
omhoog.  Boven bij slagboom gaat u RD langs de 
parkeerplaats. Aan de schuine T-splitsing bij 
slagboom en wegwijzer gaat u R (pijl) richting 
Mookerheide. Aan de 6-sprong, met slagboom in 
het midden, neemt u de eerste bosweg L richting 
P.    
 



 

(Degene die 10 km loopt, neemt hier de tweede weg 
van rechts. Aan de 3-sprong bij waterput gaat u RD 
naar het heidegebied. Ga dan verder bij punt 7).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rr 27) over de 
grindweg langs luxe villa’s.  Steek de asfaltweg 
over en loop bij verbodsbord RD 
(Papenbergseweg).   
 

6.   Aan de T-splitsing bij fietsknooppunt 61 gaat 
u R (25) en meteen daarna gaat u bij zitbank R (rr 
26/geel-rood) over de veldweg.  U passeert een 
plek met zwerfstenen en zitbank, een mooie 
pauzeplek na 9 km. 
 

(Deze zwerfstenen zijn uit de IJstijd en zijn 
honderden miljoenen jaren oud. Ze zijn afkomstig uit 
diverse landen, zie infobordjes op de keien, bij nat 
weer ziet u prachtige kleuren!)   
 

Aan de 3-sprong bij afsluitboom en bord “St. 
Jansberg” gaat u R (rr 25/wit-rood).  Negeer 
zijpaden links. Aan volgende 3-sprong bij zitbank 
en wkp 27 gaat R (22) de veldweg omhoog.  U 
passeert huisnr. 10 en volg de veldweg (pijl) 
verder omhoog.  Aan de T-splitsing in het bos 
gaat L over het betonnenpad.  Bij afsluitboom 
gaat u R (geel-rood) het bospad steil omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (geel-rood) 
over het grindpad.  Na 50 m gaat u R (geel-rood) 

het bospad omhoog.  Bij wkp 21 gaat u R (10/30). 
Via klaphek bij volgend wkp 21 loopt u R (30) de 
Mookerheide op. Het pad loopt steil omhoog en 
bijna boven passeert u een waterput met prachtig 
uitzicht overde heide.  Na geruime tijd gaat u aan 
de T-splitsing bij volgende waterput en bij wkp 30 
L (31).  
 

7. Meteen daarna gaat u bij houten reling R 
(rood/blauw).  Negeer bij 2 zitbanken klaphek 
rechts en loop bij wkp 31 RD (10). Aan de 3-
sprong gaat u L ((pijl/geel-rood) het pad omlaag.  
Na 50 m gaat u aan de volgende 3-sprong bij 
markeringspaal RD het holle paadje omhoog en 
loop boven over de heide.  Aan de omgekeerde Y-
splitsing bij markeringspaal gaat u scherp R over 
het pad door de heide.  Bij de bosrand buigt het 
pad naar rechts langs de afrastering en negeer 
klaphek links. Aan de 3-sprong gaat u bij wkp 10 
L (33) langs de afrastering omhoog.  Boven gaat 
u L (pijl) door het klaphek en volg het bospad.  
Voorbij afsluitboom gaat u RD over de grindweg 
langs een manege.  Aan de verharde 3-sprong 
gaat u RD en u loopt Mook binnen. Aan de 
kruising gaat u L langs huisnr. 56. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Cuijcksesteeg).  
Negeer zijwegen en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 
 
 


