
ZOP-29 vanuit Molenboek /Mook Rondje Sint Jansberg   25 km  

Startplaats: P&R station Molenbeek /Mook, Lindenlaan 31b 6584 AC Mook  

Organisatie: Ria en Peter Lissenberg 

Vanaf de parkeerplaats bij het station in Molenhoek starten we met een lus over de 

Mookerheide, langs de Heumense Schans. Deze schans heeft de opmerkelijke vorm 

van een vijfpuntige ster. Meestal had dit type schans vier, zes of acht punten. Deze 

vormen waren eenvoudiger te verdedigen. Samen met de Mookerschans is dit verdedi-

gingswerk waarschijnlijk in de tweede helft van de 17e eeuw aangelegd. Onder 

stadhouder Willem III heeft deze schans mogelijk dienstgedaan als verdedigings-werk 

van een kampement, dat hier in het open veld gelegen heeft. Vanaf de schans had 

men een vrij uitzicht over het Maasdal. Daarna gaat de tocht via de Mooker Schans 

naar Mook, waar we het Mook War Cemetery passeren. Via de zuidelijke wijk van 

Mook lopen we richting de Maas. Na een paar kilometer in open gebied langs de Maas, 

start de klim naar de Sint Jansberg, de naamgever van de tocht. Na een lange afdaling 

komen we in Plasmolen waar de jachthaven, vooral in de zomer, druk bezocht wordt. 

Vervolgens gaan we weer de Sint Jansberg op en bereiken na zo’n 16 kilometer het 

Duitse Reichswald, waar we ook een stukje doorheen wandelen. Daarna gaan we via 

een vlakker en open gebied via Grafwegen en het buurtschap Biesselt terug naar de 

bosrand. In Biesselt passeren we nog Boskapel de Biesselt. Iets verderop gaan we de 

grens Limburg/Gelderland over. Via het bos bereiken we tenslotte weer ons vertrek-

punt. Op de routebeschrijving, die van de site te downloaden is, staan diverse 

rustmogelijkheden aangegeven. 

We wensen jullie een fijne wandeling. 

 

 

 

 

 

Op naar de Sint Jansberg              Plasmolen                   Bosvijver op de Sint Jansberg 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                  Grenslijn bij Herberg  

                                                                                                      ‘t Zwaantje                                                                                                                                                                                             

Duitsland: De Merlijn                  Boskapel de Biesselt 

 

   

 

 

 


