13 km

Groene Wissels

Nr 97

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Mook-Molenhoek: Mookerheide
Zo snel bent u nog nooit vanuit de trein in de natuur gestapt; deze treinhalte ligt namelijk letterlijk aan de rand van
het uitgestrekte Mookerheide-natuurgebied, dus binnen een paar seconden bent u al op weg naar de Heumense
Schans. Daarna wandelt u door stille bossen naar, over en langs de hooggelegen Mookerheide, waar u van de
meest adembenemende uitzichten gaat genieten. Door bosrijk en landelijk gebied wandelt u naar het prachtige en
fraai ingerichte Jachtslot Mookerheide; de hele week geopend en te bezichtigen! Vanwege de hoogteverschillen
zitten er een paar pittige klimmetjes in deze wandeling! Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Verlaat het station aan de heidekant!
nNa het overwegje LA, bij het bordje 2
Schansenwandeling RA en dit pad iets
verderop naar links gaand blijven volgen.
Kort na het hek RA, trap op en bovenaan
rechtsom naar en dan door een klaphek.
Loop dit pad uit, onderweg passeert u de
Heumense Schans. Na de dalende trap
nog even RD en na het klaphekje LA
(zandweg). 1e pad RA omhoog en bijna
bovenaan schuin LA, verder omhoog.
Aan het einde RA en al na 20m op de
schuine kruising RD. Na 300m kruising
RD!; smal pad. Aan het einde LA. Aan
het einde hiervan, bij de picknickbank en
het heideveldje RA (brede halfverharde
weg). Na 100m kruising LA. Aan het
einde, voor een hekje RA. Kruising asfaltweg RD (doodlopende asfaltweg);
verderop passeert u rechts van u een
akker. Op de hoek daarvan, op de asfaltkruising RD. Na de afdaling bij huisnr 29
met het rechterbochtje mee. Op de
schuine kruising bij het
bordje Wandelaars RD
blijven gaan! Een zijpad
naar links negeren.
Ruim 200m daarna, op
de ruime 5-sprong het
2e pad LA steil omhoog
en aan het einde, voor
een hek, LA verder
omhoog (rechts hek).
2. Bovenaan bij de
bankjes RA, klaphekje
door en rechtsom naar
beneden. 100m na de
flauwe rechterbocht
met houten hekje LA,
dalend pad. Kort daarna, in het dalletje RA
(smal heidepad). Eenmaal in het bossige
gedeelte, ruim voor een
hek LA omhoog (rodebandpaaltje). Kort daarna loopt u langs dat
hek met links van u wat
grassige delen. Na een
paar honderd meter
buigt dit pad naar links
door een grassig deel
naar en door de heide
wat verderop. Op de
omgekeerde Y-splitsing
rechtsom. Loop dit pad
helemaal uit, onderweg

komt u langs een bankje met een schitterend uitzicht en geniet daarvan! Eenmaal
beneden, voor een huisje LA met dan aan
uw rechterzijde een hek. Loop dit pad (van
bijna 1km) met een zeer ruime linkerboog
om het heidegebied, helemaal uit. Onderweg klimt en daalt u en komt langs wat
waterputten. Aan het einde, op de Tkruising bij zo’n waterput RA naar en dan
door een klaphek. Na een paar meter;
3. Op de 6-sprong het 2e pad RA (Mendozaweg); na 20m passeert u links van u
een elektrahuisje. Kruising met asfaltwegje LA en niet lang daarna op de kruising
RA (Papenbergseweg). Aan het einde LA
(Bisseltse Baan). Let op!, na ruim 500m,
een paar meter na de Lodewijkstraat RA
het Groesbeekse Bos in. Aan het einde
LA, na een paar meter op de schuine kruising RD en loop dit pad uit; dus op alle
kruisingen RD en nergens afslaan! Aan
het einde, na een overstapje LA (fietspad
naast weg). Op het kruispunt bij Café het
Zwaantje RA (Bisseltse Baan). Let op!, na
300m LA; landweg tussen weilanden met

bordje Mookerheide. Verderop, 30m na
de slagboom met de rechterbocht mee
tussen de akkers door.
4. Na zo’n 500m (u bent inmiddels in een
zeer brede boslaan), bij een kruising met
2 geelbandpaaltjes LA. Na 200m, vóór
de afdaling RA. Kruising asfaltpad RD.
Aan het einde LA (asfaltweg), gelijk
schuin RA en u passeert iets verderop
Jachtslot Mookerheide aan uw linkerzijde
en daarna een hertenparkje. Let op!,
50m vóór het einde van deze oprijlaan
LA (bordje Mookerheide), na de slagboom bij het huisje wordt dit een smal
pad langs een graslandje. Na een flauwe, licht stijgende linkerbocht loopt u aan
de andere kant van dat hertenparkje,
maakt daar een rechterbocht en blijf RD
gaan; ook op de schuine kruising verderop. Voor het heideveld RA. Na een paar
honderd meter, aan het einde van dat
hek links van u, bent u bij dat klaphek
van de heenweg. Dus 20m daarna, bij
het gelebandpaaltje schuin LA, trap af,
naar links en wat verderop is het station

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!
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