12 KM
door de
natuur

NS Trail Mook-Molenhoek

Mookerheide
Hardlopen langs beekjes, over smalle bosweggetjes en heuvelachtige gebieden. Iedere
stap is anders. Lopen in afwisselend terrein vraagt om een andere mindset. Geniet van de
rust, vrijheid en het uitzicht. De NS-Trails beginnen en eindigen altijd op een NS station. Zo
kun je direct beginnen aan je avontuur door de natuur en reis je na afloop comfortabel terug
naar huis.
Ga jij voor het mulle zand, de modderige plassen en de avontuurlijke paadjes? Bekijk hier
onder de beschrijving.
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NS Trail Mook-Molenhoek
Start: Station Mook Molenhoek
Finish: Station Mook Molenhoek
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel 12345
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op de routebeschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS januari 2018 / versie 14-04-2021

12 km
wat grassige delen. Na paar honderd meter buigt pad naar links door
grassig deel naar en door heide wat verderop. Op omgekeerde Ysplitsing RA en loop pad helemaal uit. 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 Groesbeekse 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.

.
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!
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 omhoog 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 de 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
en 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
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Kort daarna op kruising met even breed grindpad LA en kort
daarna op ongelijke kruising RD. Daar waar afdaling begint op
ongelijke kruising RA, 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 en blijf RD gaan, ook op
schuine kruising verderop. Voor heideveld RA. Na 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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