ZOP-29 Molenhoek- Mook Rondje Sint Jansberg

25KM

Organisatie: Ria en Peter Lissenberg
Startpunt: P&R bij station Mook-Molenhoek, Bovensteweg 6585, 6584 AC Mook.
Horeca: De Dolfijn, Kanaalweg 14 in Mook; diverse mogelijkheden in Plasmolen,
Eethuis De Diepen, Zwarteweg 58 in Milsbeek; Merlijn, Grafwegener Strasze 32
Kranenburg (Duitsland) en Herberg ’t Zwaantje, Groesbeekseweg 106 in Mook.
Raadpleeg vooraf de openingstijden.
RA=rechtsaf, LA=linksaf, RAH= rechts aanhouden, LAH=links aanhouden, (=….straat) naam
daar niet zichtbaar, WKP=wandelknooppunt.

We starten vanaf de parkeerplaats bij station Mook-Molenhoek, aan de kant van de
Mookerheide. We volgen de spoorrichting Nijmegen.
Aan het einde van de parkeerplaats gaan we, langs het bord met de tekst: Wandelroute netwerk het pad op, dat parallel aan de spoorlijn loopt.
Het pad maakt na ca. 10 m bocht naar rechts.
Je loopt links langs het bankje. Rechts op paal is geel/rode markering zichtbaar.
1.
LAH
Op splitsing en na ca. 45 m… langs paaltje met pijl wandelroute.
2.
LAH
Na ca. 20 m pijltje wandelroute volgen.
3.
RA
Op splitsing de trap op.
4,
RA
Boven aan de trap richting Heumense Schans. Langs paaltje met
routes: Maas en Niederrhijnpad + geel/rode markering. En direct…
5.
RD
Via hekje, De Mookerhei, op. ‘t Pad gedurende 500 m volgen en
aan einde weer een trapje af en hekje door. Onderweg passeer je
de Heumense Schans.
6.
LA
Na het hekje (=Burgemeester Sengersweg) pijltje wandelroute
volgen en na ca. 80 m…
7.
RA
Oplopend bospad in. Links staat paaltje met wandelroutemarkering.
8.
RD
Bij pad van rechts en kort daarna…
9.
RA
Op splitsing; pijtjes wandelroutes volgen.
10. RD
2x bij pad van links. Bij 2e pad gele pijltje wandelroute volgen.
En kort daarna…
11. LA
Bij volgende pad gele pijltje volgen en na ca. 50 m…
12. RD
Op splitsing. Rechter pad heuvelop volgen.
13. LA
Op splitsing, richting toren Mookerschans. Hier staat een bankje.
14. RA
Op kruising voor de toren. Geel/rode markering volgen en na ca.
50 m…
15. RD
Bij graspad van rechts. Volg markering wandelroute.
16. LA
Op splitsing, volg markering wandelroute. Pad maakt bocht ,
heuvelafwaarts, naar rechts.
17. LAH
Op vijfsprong bij (Scheidingsweg/Zandsteeg), smaller pad in. Hier
ligt WKP 36.
Langs boom met geel/rode markering en na ca. 10 m ga je een
‘trap’ op.
18
RA
Voor hertenkamp, de asfaltweg op.
19. RD
Groesbeekseweg oversteken. (Rechts ligt Mook War Cemetery)
En schuin naar links via de parkeerplaats en langs infobord
’Natuurpark De Zandberg’ het hekje door en direct…
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Na het hekje scherp rechtsaf de bosrand in. Pad ca. 190 m
volgen. Waar wandelroute naar links loopt, hekje door.
Pad volgen tot scoutinggebouw De Knollenberg. Dit is privéterrein,
maar wij hebben van de beheerder, mijnheer Jos Loeffen,
toestemming om dit stukje in de route op te nemen.
Bij scoutinggebouw De Knollenberg een dalend pad in. Links staat
daar achterop het gele bordje: Mookerheide. Pad tot de asfaltweg
volgen.
Op asfaltweg. (=Knollenbergweg)
Op kruising (=Aviliaweg) Volg voetpad rechts van de weg.
Op kruising met (=Generaal Gavinstraat). Je komt op de Mortel.
Bij Pastoor Fabritiusstraat. Deze gaat na het passeren van de
Rijksweg over in de Kerkstraat. Let op: Gevaarlijke oversteek.
Bij de Verbindingsweg en links gelegen Lindeboom. Na ca. 90 m…
Bij WKP 34 Kanaalweg in en na ca. 200m ligt rechts
horecagelegenheid De Dolfijn. Afgelegd ca. 4 km.
Cuyksesteeg oversteken. Je komt nu op de Startsedijk en na ca.
500m…
Half verhard pad op Startse dijk. Hier staat bord richting
Camperplaats Mook. Je komt bij de N271.
Na oversteken, ‘t fietspad op langs N271 en dit ca. 400 m volgen.
Let op: Gevaarlijke oversteek.
Na hectometerpaaltje 121,2 Startsedalweg in.
Deze weg ca. 1200 m volgen tot zessprong bij de
Papenbergseweg/ Mendozaweg. Zijwegen negeren.
Je loopt op ruiterroute 20 en passeert 2 x een klaphekje.
Hier is WKP. 23.
Mendozaweg. (Is half verharde weg)
Op kruising de asfaltweg op. (=Zevendalseweg) Recht voor je is
slagboom.
Op kruising, Papenbergseweg.
Op schuin liggende kruising. Bisseltsebaan op. Rechts langs
bankje en paaltje met geel/rode markering richting Sint Jansberg.
Na ca. 400 m…
Net na bochtje naar links, in de Bisseltsebaan (bij bord: Sint
Jansberg) de dalende (=Apostelweg) in.
Deze weg 1600 m volgen tot Molenweg/Zevendalseweg. Zijwegen
negeren.
Onderweg passeer je na ca. 1 km WKP 27 en verderop WKP. 28.
Asfaltweg (=Molenweg) en wordt Zevendalseweg. Verharde weg
volgen tot de oversteek N271, bij het watertappunt (=Rijksweg)
Let op: Gevaarlijke oversteek. Je bent op ca. 10 km.
Witteweg in. De komende kilometer passeer je diverse horecagelegenheden in Plasmolen.
Voor links gelegen parkeerplaats, de Muldershofweg in. Deze weg
maakt wat verderop een bocht naar links.
Na 30 meter in die bocht naar links, via een hekje. Direct…
Pad, met rechts de plas en de jachthaven, blijven volgen
gedurende 1100 m tot sluisje met rood/gele markering. Rechts zie
je een strandje liggen. En na ca. 50 m bereikt je WKP 56. Negeer
onderweg alle afslagmogelijkheden.
Kromvenpad op. Dit ca. 300 m volgen. Rechts ligt strand naast je.
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Via hekje de parkeerplaats op en de slagbomen van de
parkeerplaats aan de linkerzijde passeren.
Pastoorsdijk.
N271 (Rijksweg) oversteken en Helweg in. Dus niet
Vagevuurweg! Let op: Gevaarlijke oversteek.
Bij schuin liggende kruising met Langstraat/ Schildersweg.
Verderop langs slagboom het bosgebied van de Sint Jansberg in.
Bij bosweg rechts en na ca.40 m bij bordje KP 25 stijgend pad op.
Dit pad ruim 500 m volgen.
Bij afslagmogelijkheid naar rechts. Route richting KP 25 blijven
volgen tot bovenaan de helling waar links een wegwijzer staat.
Op vijfsprong (=Sint Jansberg) Hier staat wegwijzer Pieterpad.
Hier richting Gennip kiezen.
Bij pad van rechts, met houten hekje.
Bij pad naar rechts met links paaltje met geel/rode markering.
Bij pad dat rechts naar de moestuin gaat. Iets verder daalt het pad.
Bij pad naar rechts. Links staat picknicktafel. Wit/rode markering
volgen. Dit pad maakt na ca. 200m scherpe bocht naar rechts.
Na ca. 100 m kom je tussen twee bosvijvers door.
Op splitsing na doorsteekje tussen de bosvijvers. WKP 89.
Na trapje bij WKP 78. Bosweg langs de Sint Jansberg gedurende
650 m volgen. Zijpaden negeren tot je bij hekje en achterliggende
asfaltweg komt.
(=Zwarteweg) Wie hier even wil rusten ziet, bij het oversteken,
rechts Eethuis De Diepen. Je bent op ca. 15 km)
Na de rust een stukje teruglopen.
We vervolgen de route links van de weg omhoog, gedurende ca.
400 m.
Waar links de St. Jansberg ligt. Rechts zie je picknicktafel.
Steek voorzichtig over en ga daar de bosrand in (=Reichswald)
en vrijwel direct…
Op kruising. Een slingerend paadje in, dat op en af gaat.
Op schuin liggende kruising, een breder pad op.
Bij schuin liggende kruising.
Bij pad van rechts.
Het pad maakt even later een bochtje naar rechts.
Voor horecagelegenheid Merlijn aan de Grafwegener Strasze 32.
Je bent hier op ca. 16 km.
Bij fiets-/voetpad van links, de doodlopende weg in.
Als je op de verharde weg komt. (=Grafwegen) Neem voetpad
rechts van de weg. Volg dit ca. 300 m tot net voorbij huisnummer
35.
Hofse weg in richting ’t Hof 18. Na ca. 450 m…
Graspad op, richting de boerderij. Je loopt met twee haakse
bochten om de boerderij heen. Tot je bij de splitsing komt.
Bij verharde weg, Sint Jansberg. Na ca. 60 m…
Sint Jansberg. Op de hoek ligt links huisnummer 3. Hier ligt rechts
een vennetje.
Bij weg naar links, ter hoogte van huisnummer 4a.
Op splitsing Klein Amerika. Rechts staat picknicktafel. Weg draait
na 25 m naar rechts.
Na ca. 1100m volgt opnieuw bocht naar rechts, en dan na ca.
160m… Rechts is fietsknooppunt 25.
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Half verhard pad en na ca. 190m…
Pad in en na ca. 80 m…
Pad ( Het Kapitein Arie Bestebreurtje pad) volgen tot kruising.
(ca. 200 m)
Op kruising, na bordje Groesbeekse Bos. Pad helemaal uitlopen
tot verharde weg, Bisseltsebaan.
Aan het eind rechtdoor het heuveltje oversteken en dan…
Half verhard breed pad (Bisseltsebaan). Deze weg ca. 800 m
volgen tot de kruising met Mooksebaan. Zijwegen negeren.
Onderweg passeer je WKP 25 en Bos Kapel de Biesselt.
Links ligt bij de Mookse Baan horecagelegenheid ’t Zwaantje.
Afgelegd ca. 21 km.
Groesbeekseweg. Deze weg ca. 900 m volgen.
Je passeert de links gelegen (=Schuttersweg) en Bracamonteweg.
Op kruising met links gelegen Hendrik van Nassaulaan. Bospad
op. Let op: Gevaarlijke oversteek.
Bij eerste pad. Ruiterroute 16 gaat hier rechtdoor.
Dit pad ca. 1000 m volgen tot na de balk over de weg.
Daarna wordt de weg verhard en draait de weg iets naar links weg,
tot voor de dierenweide.
Voor de dierenweide, langs paaltje met geel/rode markering.
Tussen de bomen door zie je voor je, weer de
oorlogsbegraafplaats liggen.
Onderaan ‘trapje’ op vijfsprong, langs WKP 36 de Scheidingsweg
in. Deze maakt vrijwel direct een bochtje naar links. Links krijg je
nu een hekwerk naast je. Volg dit pad 420 m.
Langs de balk over de weg, waar de Scheidingsweg naar links
draait. Links houd je het hek naast je.
Op splitsing voor de muur tussen de hekjes door.
Op splitsing het fietspad op. (=Bovensteweg)
Aan het einde maakt de weg een bocht naar links en na 80 m is
rechts het vertrekpunt weer bereikt.
Naar P-plaats station Mook-Molenhoek.

Wij, Ria en Peter Lissenberg, wensen je een goede thuisreis en hopen dat je met
plezier gewandeld hebt.
Wil je een wandelplaatje? Mail naar info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de
wandeldatum en naam van de tocht er dan even bij.
Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand
houden van Samen Op Pad en steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld.
Dat kan naar: Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34
onder vermelding van: bijdrage ZOP-tocht.
® Stichting Samen op Pad

