Wandelroute Mookerheide (rode route) vlak bij Mook
6 km wandelen
Wandel vanaf het startpunt de bewoonde wereld uit, het landschap verandert langzaam in een boslandschap. En dan ineens
sta je op de Mookerheide en kijk je uit over een heuvelachtig heideterrein met een ongelooflijk mooi uitzicht.

De wandelroute
De rode route: bos, heideveld en prachtige vergezichten
De Mookerheide is voor veel Nederlanders een bekend natuurgebied. In de 16e eeuw was het niet zo best als je naar de Mookerheide werd gezonden.
Dankzij het werk van Natuurmonumenten is dit natuurgebied nu een fantastisch mooi gebied dat een bezoek meer dan waard is! Je kunt er heerlijk
wandelen over de hei en je vergapen aan het weidse uitzicht.

De wandelroute
De rode route begint bij Herberg 't Z waantje aan de Groesbeekseweg in Mook. Parkeer daar je fiets of auto op de parkeerplaats. Daarna loop je
vanaf de parkeerplaats ?t Z waantje voorbij. Direct na de herberg start de wandelroute rechts op de verharde weg, die later overgaat in een
zandweg. De route staat op het kaartje met alle wandelroutes in het gebied.

Wat kun je tijdens het wandelen zien?
In het begin loop je door een ruim opgezette groene wijk, de Bisselt, en langs enkele akkers. Daarna wandel je door het bos naar de Mookerheide.
Eenmaal aangekomen bij het heidegebied, loop je een rondje over de heide. Stop tijdens dit rondje regelmatig en geniet van het uitzicht over het
Maasdal. Aan de overkant zie je de Brabantse plaats Cuijk en bij heel helder weer kijk veel verder Brabant in. Op mooie heldere dagen is zelfs de Sint
Jan in ?s- Hertogenbosch te zien!

Dieren en planten
Vergeet niet om tijdens je wandeling af en toe naar beneden kijken, want er kan zo maar een zandhagedis zitten! Let ook eens op het grondwerk van
de ijverige zandbijen en sluipwespen.

Behalve de van nature voorkomende dieren, zoals hazelworm, zandhagedis en roodborsttapuit, kun je ook
de prachtige Schotse Hooglanders tegenkomen. Z ij helpen de beheerders met het open houden van de heide. Door hun gegraas kan er meer variëteit
in de plantenwereld ontstaan. Je ziet er meer en meer een kleurrijk mozaïek het natuurgebied, bovendien trekt de verscheidenheid aan planten
meer dieren aan!

Geologische tijdschaal
Om het hele heidegebied staat een raster waarbinnen de Schotse Hooglanders grazen. Eenmaal binnen dat raster, loop je over een mooi pad langs
de rand van het heidegebied. Voordat het pad af begint te lopen, zie je rechts een klaphek in de omheining. Achter dit hek vind je een Geologische
T ijdschaal, een bezoekje meer dan waard! Je kunt er ook even pauzeren op het bankje.

Droogdal
Wandel vanaf de Geologische T ijdschaal weer terug door het klaphek en loop naar beneden. Bij een prachtige zomereik ga je naar rechts en direct
daarna weer naar links het droogdal in. In droge dalen stroomt nu geen beek of rivier (meer). Z e zijn ontstaan tijdens de ijstijden. Smeltwater kon
niet in de bodem wegzinken en nam bij het wegspoelen grond mee. Op de stuwwallen kan je ze vinden en in Z uid- Limburg. Holle wegen noemen de
Limburgers deze wegen of paden.

Weer de heuvel op
Nadat je al slingerend door het droogdal met smeltwatergeulen bent gewandeld, kom je uit in een soort kleine vallei. Je komt nu op een plek uit
waar je duidelijk kunt zien dat de Schotse Hooglanders daar vaak liggen. Waaraan? Dat laat zich makkelijk raden...

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.

Prachtig uitzicht
Wandel heel die vallei door, totdat je er weer uit mag 'klimmen'. Dit pad is redelijk steil, maar wel ontzettend leuk en je loopt weer richting heide.
Bovenaan gekomen vervolgt het pad over de top van de heide. Al slingerend kom je uit bij een soort oase waar machtige mooie zomereiken staan.
Dit is ook een heerlijke plek om even stil te staan en te luisteren naar de vele vogelgeluiden. Bij warm weer is dit een heerlijk verfrissende plek.

De wandelroute brengt je vervolgens bij het mooiste uitzichtpunt uit van de Mookerheide. Neem daar zeker even de tijd om van het schouwspel te
genieten! Een ideaal pauzemoment!
Als je verder wandelt, wacht nog één heel steil pad. Dat eenmaal overwonnen, duurt het niet zo lang meer of je bent weer bij het klaphek waar je het
heidegebied bent binnengekomen. De rest van de terugweg is hetzelfde als de heenweg tot aan het startpunt Herberg ?t Z waantje.

Toegankelijkheid wandelpaden
De wandelroute loopt over zandpaden en kleine, soms steile wandelpaden. Z eker in natte periodes kan de route op de steile punten lastig te
bewandelen zijn. Wees dan voorzichtig. De route is niet geschikt voor wandelwagens of rolstoelen. Houd daarnaast voldoende afstand tot de Schotse
Hooglanders, voor hun rust en uw veiligheid.

Honden aan de lijn
Bij deze wandeling zijn honden aangelijnd toegestaan. Er grazen runderen dus respecteer de regels!

Markering
Volg de vierkant paaltjes met uitgefreesde rode banden

Horeca
Bij de start en het einde van de wandelroute: Herberg 't Z waantje

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.

Faciliteiten

De route verkennen

horeca
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Bij de start en het einde van de wandelroute: Herberg ’t

Volg de vierkant paaltjes met uitgefreesde rode banden.

Z waantje.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
honden welkom, mits aangelijnd

rolstoel
De wandelroute loopt over zandpaden en kleine, soms steile
wandelpaden. Z eker in natte periodes kan de route op de steile
punten lastig te bewandelen zijn. Wees dan voorzichtig. De route
is niet geschikt voor wandelwagens of rolstoelen. Houd
daarnaast voldoende afstand tot de Schotse Hooglanders, voor
hun rust en je eigen veiligheid.

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
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