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Zevendal, Mookerhei en St Jansberg
We gaan stevig klimmen en dalen op deze prachtige wandeling in het Rijk van Nijmegen.
Het is een échte kuitenbijter. We lopen al snel langs het fraaie Zevendal. Het dal bestaat
voornamelijk uit graslanden met veel verschillende soorten planten. Na een steile afdaling
komen we op de Mookerheide. Een klassieke plek en toch altijd weer mooi. De heide
wordt begraasd door schapen en runderen om vergrassing met pijpenstrootje terug te
dringen. We volgen de rand van de heide met uitzicht over de laagvlakte. Verderop
steken we nog een keer het Zevendal over en via een beklimming van de 80 meter hoge
Kiekberg komen we opnieuw aan de rand van het open veld met uitzichten naar
Groesbeek en het Duitse Emmerich. Na de St Maartenshoeve wandelen we over de 66
meter hoge St Maartensberg en dan duiken we weer de bossen van de St Jansberg in.
Het zijn oude loof- en naaldbossen met fraaie bronbeekjes. De St Jansberg is met zijn 55
meter de minst hoge op deze route.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats of bushalte de weg oversteken naar pannenkoekenhuis Den
Tol en daar langs Den Tol omhoog, de halfverharde Kiekbergsebaan in. Na het
pannenkoekenhuis direct de eerste weg linksaf, Molenweg. Je komt uit op een
asfaltweggetje. Daar ga je rechtdoor. Je passeert huisnummers 2 en 4. Je passeert een
slagboom en een bordje 'Stiltegebied' en dan volg je een pad van betonplaten langs het
Zevendal. Het betonpad met een bocht naar rechts volgen. Je loopt dan langs bos aan je
linkerhand. Nu neem je het eerste pad naar links het bos in langs een houten slagboom
en een bordje van Natuurmonumenten 'Mookerheide'. Het pad gaat steil naar beneden.
Dit volgen tot je uitkomt bij een ander pad. Hier ga je linksaf in de richting van een wit
huis. Nu neem je het eerste pad schuin naar rechts en rechts aanhouden in de richting
van een klaphek aan de rand van de Mookerhei.
2. Je gaat door het klaphek en op de splitsing direct daarna rechtdoor, een breed
zandpad omhoog over de hei. Je passeert een bankje en vervolgt het pad. Op een Ysplitsing links aanhouden. Het pad buigt van de hei af. Op de rand met uitzicht over de
laagvlakte met het pad mee naar rechts. Het pad volgen, dalen en weer klimmen. Je
negeert een houten klaphekje. Dan kom je bij een houten hek en klaphekje. Hier ga je
linksaf het klaphek door, een bospad naar beneden. Je passeert een houten afsluitboom
en direct daarna ga je rechtsaf, waar je het linkerpad aanhoudt langs de bosrand en
langs een bordje 'Mookerheide'. Je passeert een metalen afsluitboom en even verder een
bankje aan je rechterhand. Je loopt het bos weer in. Een smal paadje naar links negeren.
Kort daarna op een driesprong met een breder pad naar links ga je rechtdoor (paal met
blauwe band). Kort daarna op een kruising rechtdoor. Nu op een volgende kruising ook
rechtdoor en direct daarna een pad naar rechts negeren.
3. Hierna neem je het eerste pad naar rechts (geel-rode markering), een pad omhoog.
Boven aangekomen vervolg je het pad rechtdoor in de richting van 'Start wandelroutes'.
Je loopt door tot de brede bosweg. Hier ga je rechtsaf. Je passeert een houten
afsluitboom en een bordje 'Mookerheide' en je loopt in de richting van 'wandelroute
Mookerheide'. Even daarna op een veelsprong loop je min of meer rechtdoor in de
richting van hekken en een bordje 'Afrastering'. Je gaat door een metalen hekje en volgt
het pad naar beneden. Je gaat weer door een metalen hekje naast een houten hek en je
vervolgt het bospad verder naar beneden. Nu neem je het eerste pad scherp naar links
omhoog. Bijna boven aangekomen op een Y-splitsing rechtdoor in de richting van een
afsluitboom. Je komt uit op een asfaltweggetje.
4. Hier ga je rechtsaf. Nu ga je op een driesprong linksaf in de richting van een huis,
grindweg. Je passeert dat huis en direct na het huis links aanhouden. Je passeert een
houten afsluitboom en een bordje 'St. Jansberg'. Aan het eind voor een bankje linksaf. Je
loopt weer langs het Zevendal. Nu neem je na ruim 200 meter een breed bospad naar
rechts. Dit pad blijf je ruim 300 meter volgen (het buigt af naar links) en dan neem je het
eerste pad naar links, een smaller paadje. Dit paadje steeds blijven volgen, ook met een
bocht naar rechts. Zijpaden negeren, doorlopen tot je uitkomt bij een metalen klaphekje.
Je gaat door het klaphekje verder langs de rand van een rij bomen/struiken over verruigd
terrein in de richting van een volgend klaphekje. Via het hekje kom je uit op een breed
pad langs de rand van een open vlakte. Hier ga rechtsaf omhoog. Boven op de heuvel
een pad naar links negeren, verder rechtdoor.

5. Nu neem je het eerste pad naar rechts langs een houten afsluitboom en een bordje
'St Jansberg'. Het pad loopt tussen heggen door. Je loopt het bos in en nu neem je het
eerste pad naar links, dat verderop weer langs de bosrand loopt. Je passeert twee
bankjes en daarna volg je het pad met een bocht naar rechts, aan je linkerhand grasland
en een boerderij. Het pad gaan naar beneden. Op een driesprong met een pad schuin
naar rechts ga je verder rechtdoor, weer omhoog, grasland aan je rechterhand. Je komt
bij een volgende driesprong met een pad naar rechts. Hier ga je rechtdoor in de richting
van een paddenstoel. Bij die P-21689/001 ga je linksaf langs de houten afsluitboom,
brede onverharde weg. Je passeert de St Maartenshoeve en je volgt de St Maartensweg.
6. Op een driesprong bij P-21688/001 rechtdoor, pad tussen de velden. Nu neem je het
eerste pad rechts. Je passeert een houten slagboom en een bordje 'St Jansberg', je loopt
het bos in. Je komt op een veelsprong bij een LAW-wegwijzer. Hier neem je het eerste
pad scherp rechts. Dit pad gaat verderop flink dalen. Later loop je langs een houten
hekje. Bij een volgende LAW-wegwijzer met een pad naar links ga je rechtdoor, verder
omhoog. Het pad met een bocht naar rechts volgen. Dan passeer je een houten
afsluitboom en direct daarna ga je scherp links naar beneden. Nu neem je het eerste pad
rechtsaf (paaltje met een witte pijl), smaller paadje dat langzaam omhoog kronkelt.
Verderop wordt het breder en gaat het steil omhoog.
7. Boven aangekomen op een splitsing bij de hoek van grasland ga je linksaf. Je
passeert een bankje aan je rechterhand. Even daarna een pad naar links negeren en
direct daarna neem je het eerste pad schuin naar rechts, steil naar beneden. Op een Ysplitsing rechts aanhouden in de richting van het water. Daar ga je rechtsaf tussen houten
hekken door, over het water. Direct met het pad meebuigen naar links. Even daarna ga je
op een driesprong rechtsaf. Dit pad steeds blijven volgen tot je uitkomt op een
driesprong. Daar ga je linksaf omhoog. Aan het eind linksaf. Dit brede bospad blijf je ruim
1 km steeds tot het eind volgen, dus alle zijpaden negeren. Je passeert daar en
slagboom en komt uit op een ander pad. Daar ga je rechtsaf. Op driesprong met
Molenweg rechtdoor. Je komt weer uit bij het pannenkoekenhuis, de bushalte en
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Pannenkoekenrestaurant Den Tol, Rijksweg 201, 6586 AA Plasmolen.
Parkeren
parkeerplaats tegenover Pannenkoekenrestaurant Den Tol en de Plasmolense Hof langs
de Rijksweg. Als deze parkeerplaats vol is, dan zijn er diverse grote parkeerplaatsen
dichtbij.
Openbaar vervoer
bushalte Rijksweg/Witteweg, lijn 83 vanuit Nijmegen richting Venlo.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
aan het beginpunt diverse horecagelegenheden op korte afstand bij elkaar.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-plasmolen-2/15097/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

