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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Mook-Molenhoek
Lindenlaan 31B
6584 AC Molenhoek
Coördinaten: 51°46'5" N   5°52'45" E

Horeca:
Herberg Restaurant 't Zwaantje
Groesbeekseweg 106
6585 KH Mook

Honden: aan de lijn

1. Verlaat station aan kant heide. Na overwegje LA, bij bordje  
Twee schansen route RA en verderop pad iets naar links volgen. 
Kort na hek RA, trap op en boven gelijk RA naar en door klaphek. 
Loop pad uit, onderweg passeert u Heumense Schans. Na dalende 
trap RD en na klaphek LA, zandweg, negeer iets verderop pad 
naar rechts. Kort daarna op Y-splitsing rechts aanhoudend om-
hoog en na 100m op 1e brede pad RA. Na 200m op 1e kruising 
RD. Ruim 200m daarna op volgende kruising ook RD, smal pad. 
Aan einde LA. Aan einde hiervan, bij picknickbank en heideveldje, 
RA, brede halfverharde weg. Na 100m kruising LA. Aan einde RA. 
Kruising asfaltweg RD, doodlopende asfaltweg. Verderop ziet u 
rechts akker. Op hoek daarvan op asfaltkruising RD. Na afdaling 
bij huisnr 29 met rechterbochtje meegaan. Op schuine kruising 
RD, negeer zijpaden. Na ca 500m, na rechterbochtje, op kruising 
LA, pad steil omhoog. Aan einde voor hek LA verder omhoog 
(rechts ziet u dat hek). 
 
2. Boven bij bankjes RA klaphekje door en rechtsaf naar beneden. 
100m na flauwe rechterbocht met houten hekje LA, dalend pad. 
Kort daarna in dalletje RA, smal heidepad. Eenmaal in bossig 
gedeelte ruim voor hek LA omhoog. Kort daarna loopt u langs dat 
hek met links wat grassige delen. Na paar honderd meter buigt 
pad naar links door grassig deel naar en door heide wat verderop. 
Op omgekeerde Y-splitsing RA en loop pad helemaal uit.  

Zo snel bent u nog nooit vanuit de trein in de natuur gestapt; de treinhalte 
ligt namelijk letterlijk aan de rand van het uitgestrekte Mookerheide-natuur-
gebied. Binnen een paar seconden bent u al op weg naar de Heumense 
Schans. Daarna kuiert u door stille bossen naar, over en langs de hoog-
gelegen Mookerheide, waar u van de meest (soms letterlijk) adembene-
mende uitzichten gaat genieten. 

Door bosrijk en landelijk gebied wandelt u naar het prachtige Jachtslot 
Mookerheide. Vanwege de hoogteverschillen zitten er een paar pittige 
klimmetjes in deze wandeling!

1 - Mookerheide

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 97
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Onderweg komt u langs bankje met schitterend uitzicht. Beneden 
voor huisje LA, rechts ziet u dan hek. Loop pad van ca 1km met 
zeer ruime linker boog om heidegebied helemaal uit. Onderweg 
klimt en daalt u en komt u langs waterputten. Aan einde op de  
T-kruising bij zo’n waterput RA naar en door klaphekje. 
 
3. Na paar meter, op zessprong op 2e pad RA (Mendozaweg),  
na 20m ziet u links elektrahuisje. Kruising met asfaltwegje LA en 
op kruising RA (Papenbergseweg). Aan einde LA (Bisseltsebaan).  
Let op: na ruim 500m, paar meter na Lodewijkstraat, RA Groes-
beekse Bos in. Aan einde LA, na paar meter op schuine kruising 
RD en loop pad uit, op alle kruisingen RD en nergens afslaan.  
Aan einde na overstapje LA, fietspad naast weg. Op kruispunt bij 
Café 't Zwaantje RA (Bisseltsebaan). Let op: na ca 300m LA, 
landweg tussen weilanden met bordje Mookerheide. 30m na 
slagboom, bij bankje RA, landweg tussendoor gras/akkerland.  
In bos waar u rechts open stuk ziet, daarlangs lopend op 2  
kruisingen met smallere paden RD. 

4. Kort daarna op kruising met even breed grindpad LA (geel 
pijltje) en kort daarna op ongelijke kruising RD. Daar waar afda-
ling begint op ongelijke kruising RA (geel pijltje), breed grindpad. 
Op kruisingen RD gaand pas op kruising met asfaltwegje LA, volg 
gelijk flauwe rechterbocht daarvan, daarna ziet u links Jachtslot 
Mookerheide, blijf dalende asfaltweg flink stuk volgen.  
Let op: 100m voor einde van deze asfaltweg (daar ziet u een 
kruising met blauw bebouwingsbord Molenhoek) wat scherp LA 
bos in, pad met bordje Mookerheide, wordt na slagboom bij huisje 
smal pad langs graslandje. Na flauwe licht stijgende linkerbocht 
loopt u langs graslandje (l), pad maakt daar rechterbocht, blijf  
RD gaan, ook op schuine kruising verderop.  
Voor heideveld RA. Na een paar honderd meter, aan einde van  
hek links van u, bent u bij klaphek van heenweg. 20m daarna 
scherp LA trap af, beneden LA en wat verderop schuin RA naar  
het station.
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