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wolfsberg en mookerheide

karakteristiek van de wandeling: door gevarieerd bos en heide van de voormalige landgoederen De Wolfs-
berg en Mookerheide. Landschappelijk erg fraai. De hoogteverschillen staan garant voor mooie vergezichten. 
In de route zitten enkele steile, korte klimmen.
lengte: 16 kilometer
startpunt: Dorpsplein, Groesbeek (naast het gemeentehuis) 
oV naar startpunt: vanaf Nijmegen buslijn 5 naar Groesbeek, halte Centrum
Parkeren: diverse mogelijkheden o.a. het parkeerterrein aan de Houtlaan
horeca: diverse cafés en restaurants in het centrum van Groesbeek, bij punt 2 Hotel-restaurant De Wolfsberg 
en nabij punt 5 Herberg ‘t Zwaantje  
 
roUTebesChriJVing

[de nummers tussen haken verwijzen naar de punten op de kaart en wetenswaardigheden]
Vanaf het Dorpsplein [1] ga je linksaf op de Dorpsstraat en meteen na het gemeentehuis linksaf, over 
de parkeerplaats, en weer linksaf (Houtlaan). Op de eerste kruising (hoek parkeerplaats) ga je rechtsaf, 
Binnenveld, naar het bos. In het bos linksaf op de brede beukenlaan omhoog, tot halverwege waar het 
weiland overgaat in bos. (Voor een bezoek aan Hotel-restaurant De Wolfsberg [2] volg je dit pad wel 
helemaal naar het eind, daarna terug naar dit punt.) Ga hier rechtsaf (vanaf De Wolfsberg dus linksaf), 
langs het stalen beeld van de bosarbeider, onverharde weg oversteken en na ca. 30 m linksaf een paadje 
in. Je komt bij het ‘sterrenbos’, een ster van paden met een stenen bank. Neem het pad schuin rechts naar 
de volgende bank, en vervolg dit pad naar de asfaltweg. Oversteken en rechtsaf het beukenlaantje [3] in, 
rode paaltjesroute. Bij de stenen tafel rechtdoor op het bospaadje dat uitkomt op een breed pad waar je 
rechtsaf gaat. Loop dit hoofdpad door het Groesbeeks bos [4] helemaal uit, daarna linksaf op de onver-
harde weg met fietspad.
 
Na het eerste huis en vóór de poel [5] ga je rechtsaf, het gebied Mookerheide in. (Voor een bezoek aan 
Herberg ’t Zwaantje ga je niet rechtsaf, maar rechtdoor en weer terug naar dit punt). Na de slagboom ga 
je rechtsaf tussen de velden door, daarna door bos met een natuurbegraafplaats [6]. Negeer de afslagen 
van kronkelpaadjes. Op de kruising ga je linksaf, Heidelaan, en daarna het tweede pad rechtsaf (gele 
route). Dit pad eindigt bij de asfaltweg waar je linksaf en dan schuin rechts naar het Jachtslot Mooker-
heide [7] loopt. Voorbij het gebouw draai je schuin links terug en loop je door het beukenlaantje langs 
de gerestaureerde kassen van het landgoed. Op de kruising ga je rechtsaf en even later linksaf (de gele 
route gaat rechtdoor). Daarna weer rechtsaf, een pad omlaag langs het heideveld. Bij het einde van het 
raster ga je linksaf door het klaphek het heideveld in, over de Heumense schans [8]. Je verlaat het gebied 
via een klaphek, gaat linksaf op de zandweg en daarna rechtsaf (gele route). Aan het einde weer rechtsaf 
en vervolgens het derde pad naar links nemen. Dit is nog steeds de gele route die je blijft volgen over de 
Mookerschans [9] naar de uitkijkpost. 

Loop daarna tussen het infopaneel en de uitkijkpost naar het bos, en neem daar het pad dat min of meer 
rechtdoor gaat (dus niet de gele route die rechtsaf slaat). Aan het eind van dit bospad ga je rechtsaf 
naar de asfaltweg. Ga hier even naar links, dan schuin rechtsaf het bos weer in. Bij de tennisbaan volg je 
het paadje naar rechts, en even later weer rechtsaf op een pad tussen akkers [10] tot je weer bij het bos 
komt. Na de slagboom linksaf op een pad dat omlaag voert. Negeer afslagen. Beneden in het dal ga je 
rechtsaf en meteen weer linksaf omhoog (geel/rode markering). Je komt uit vóór een slagboom/parkeer-
plaats waar je rechtsaf gaat. Na ca. 150 m sla je linksaf, door het klaphek de hei op. Volg daar het pad 
naar rechts. Neem het eerste pad linksaf dat over de Mookerheide [11] voert naar de overkant, bij een 
wit huis. Daar ga je weer een klaphek door en slaat linksaf door het Startse dal [12]. Na ca. 200 m ga je 
rechtsaf op een pad omhoog (paarse route). Bovenaan op de asfaltweg linksaf. Aan je rechterhand zie je 
het Zevendal [13]. Ga bij de kruising rechtsaf, Papenbergseweg. Aan het einde weer rechtsaf, Bisseltse 
baan en meteen linksaf, Zandbaon, tussen de akkers door [14]. 
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Bij de splitsing linksaf, Bestenbreurtjepad (rood-witte markering), naar het bos. Ga daar rechtsaf langs de 
houtwal en bij het uitkijkpunt linksaf langs het weiland. Op de kruising rechtdoor. Je komt bij een brede 
beukenlaan waar je rechtsaf gaat. Loop deze laan [15] helemaal uit tot aan de bosrand bij Groesbeek, 
daar ga je schuin links naar de asfaltweg. Op deze weg linksaf en even later op het kruispunt rechtsaf, 
Mookse baan. Neem de eerste weg linksaf, Houtlaan, naar beneden. Na de parkeerplaats ga je weer 
rechtsaf om het gemeentehuis heen, om te eindigen bij het startpunt. 

weTenswAArdigheden onderweg

1. dorpsplein
Begin- en eindpunt van de wandeling.

2. de wolfsberg
Hotel-restaurant De Wolfsberg is gevestigd in het huis van het voormalige, gelijknamige landgoed. De uit 
Holland afkomstige heer Rijnbende stichtte het landgoed in 1860 op grond die hij van de staat had gekocht. 
Zeventig jaar later werd het bos weer eigendom van de staat. Het grootste deel van het bos is aangelegd voor 
de productie en bestond aanvankelijk uit grove dennen. Voorafgaand aan het zaaien of planten groef men 
greppels tussen de perceeltjes; dat is hier en daar nog te zien. Het stalen beeld van de bosarbeider dat je on-
derweg tegenkomt, herinnert hieraan. Bij het landhuis, maar ook verderop in het bos zijn tal van landgoedach-
tige elementen te vinden: rododendronstruwelen, sterrenbos, beukenlanen en bijzondere bomen en struiken 
zoals tulpenboom en taxus. Het sterrenbos, waar 8 paden uitkomen op een centraal punt, is in 2010 hersteld 
en weer zichtbaar gemaakt. 

3. krombeukenlaantje
Een eeuw geleden was dit een zgn. berceau, een romantisch laantje, gevormd door beuken waarvan de top-
pen aan elkaar waren gebonden. Het pad eindigde in een cirkel waarin een tafel was geplaatst. Volgens de 
verhalen dronk de landgoedeigenaar hier regelmatig thee. Later werd dit de plek waar de dorpsbevolking op 
zondagmiddag naar toe wandelde en de jongelui naar elkaar lonkten. De vraag ‘Godde mè naor ’t Van Papst?’ 
betekende meer dan alleen het maken van een boswandeling. (De toenmalige landgoedeigenaar heette 
Lawick van Pabst.) Nadat de bomen - vermoedelijk rond 1930 - niet meer in het boogvormige keurslijf werden 
gedwongen, konden ze weer gewoon omhoog groeien. In 2010 is de oorspronkelijke verbinding tussen het 
laantje en het sterrenbos hersteld. Ook is er een nieuwe tafel geplaatst.

4. groesbeeks bos
Staatsbosbeheer beschouwt het Groesbeeks bos als multifunctioneel. Het heeft functies voor houtproductie, 
recreatie en natuur. Decennia lang werd er relatief weinig gekapt in het bos, maar vanaf 2014 is dat veranderd. 
In het nieuwe kapbeleid wordt gestreefd naar hoogwaardige houtproductie, met een groter aandeel loofbo-
men. Dat leidt ertoe dat er grote bomen worden weggehaald, er regelmatig dunningen worden uitgevoerd en 
kleine kapvlaktes worden gemaakt waar zich door natuurlijke verjonging en soms ook gerichte aanplant van 
boomsoorten een nieuwe generatie bomen moet gaan ontwikkelen. Er is net als elders in Nederland veel kri-
tiek op dit kapbeleid gekomen en het laatste woord is er ook nog niet over gezegd. 

5. leemkuil en poel
Op deze plek zie je in het bos een uitgegraven kuil en in het grasland een kleine poel. Er is weinig bekend over 
het ontstaan ervan. De poel staat met de naam ‘Biessael’ ingetekend op een kaart van landmeter Thomas Wit-
teroos uit 1570. Mogelijk hebben kuil en poel ooit samen een geheel gevormd als een leemgroeve die al in de 
Romeinse tijd ontstaan zou kunnen zijn. Toen de groeve buiten gebruik raakte, is er een poel ontstaan. Die kon 
worden gebruikt als drinkplaats voor het vee. Geen overbodige luxe in dit gebied op zo’n 70 m boven NAP. 
De leemlaag onder de poel voorkomt dat hij leegloopt. Er leven groene en bruine kikkers en de kleine water-
salamander. Aan de rand van de leemkuil bloeien in het voorjaar bosanemoon, salomonszegel en dalkruid. 

6. natuurbegraafplaats 
In 2019 is op het landgoed Mookerheide een natuurbegraafplaats geopend. Daarmee wordt tegemoet geko-
men aan wensen in de samenleving en ook levert het inkomsten op voor behoud en herstel van het landgoed 
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en jachtslot. Opvallende graven en grafstenen zul je er niet aantreffen. Een houten schijf met gegevens van de 
overledene is de enige zichtbare herinnering. 

7. Jachtslot mookerheide
Het landgoed Mookerheide is in 1901 gesticht. Toen kocht de heer J.J. Luden, telg uit een vermogend ge-
slacht, 133 hectare heide van de gemeente Mook. Bij de bouw van zijn landhuis werden kosten noch moeite 
gespaard. Zo kwam er een eigen stroomvoorziening. Een ongekende luxe in die tijd, toen geen van de om-
ringende dorpen was aangesloten op een elektriciteitsnet. Het huis was opvallend: een groot, wit, Jugendstil 
bouwwerk midden op een kale, golvende heide. De beroemde tuinarchitect Leonard Springer ontwierp het 
parkbos. Van de stad Nijmegen kocht Luden de titel ‘Heer van Heumen’. Meneer leefde op te grote voet, al 
in 1909 was hij gedwongen het landgoed te verkopen. Kort na de oorlog werd het gekocht door de nonnen 
van Bethanië die aan het originele landhuis, met bewaard gebleven Jugendstil interieur, een grote aanbouw 
toevoegden. Sinds 1985 is het landgoed eigendom van Natuurmonumenten. Nadat de kassen en het parkbos 
al zijn hersteld, is momenteel een grote restauratie van het gebouwencomplex gaande. 

8. heumense schans
De hooggelegen, door aarden wallen omgeven Heumense Schans, en de verderop gelegen Mookerschans, zijn 
niet bij de beroemde Slag op de Mookerheide van 1574 aangelegd. Ze zijn van jonger datum. Waarschijnlijk 
waren het militaire verdedigingswerken, maar er is ook wel verondersteld dat de Mookerschans een burger-
schans was waar men tijdens rooftochten van huurlingenlegers heen kon vluchten. De bevoorrading van die 
legers was vaak niet geregeld, zodat ze wel moesten gaan plunderen, of dat nu in eigen of in vijandelijk gebied 
was. 

9. mookerschans
De Mookerschans is, evenals de Heumense Schans, een restant van de vroegere Mookerheide. Door bosaan-
plant en gebrek aan beheer is de heide in de loop van de tijd grotendeels verdwenen. Sinds 2010 wordt er 
gewerkt aan heideherstel. Door de nog resterende heideveldjes te vergroten en met elkaar te verbinden, 
ontstaat een beter en groter leefgebied voor allerlei bijzondere diersoorten die thuishoren in de heide zoals 
gladde slang, zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan, nachtzwaluw en roodborsttapuit. Je vindt hier ook de 
zeldzame rode dophei. Door dunning, herstel van hakhoutbeheer en het verruimen van bospaden worden 
geleidelijke overgangen tussen bos en hei gecreëerd. Open bos en bosranden trekken veel vogels aan. Het 
bos als geheel wordt daardoor gevarieerder en rijker aan soorten. 

10. Zand en grind
De grond is hier een en al zand en grind. Je ziet zelfs grote stenen op de akkers liggen. Op andere plaatsen van 
de stuwwal, vooral aan de binnenzijde op de hellingen, heeft de wind vruchtbare löss afgezet. Hier niet, zand 
en grind liggen hier voor het opscheppen. Vanuit Mook is er voor de winning van bouwmateriaal altijd gegra-
ven. In de 20ste eeuw gebeurde dat op grote schaal en zijn flinke happen uit de heuvels genomen.

11. mookerheide
Eens strekte de Mookerheide zich uit over duizenden hectaren, van Nijmegen tot voorbij Mook. Nu is het 
overgrote deel bebost of bebouwd; slechts een enkel stukje is nog daadwerkelijk heide. Heide is een oud 
cultuurlandschap dat alleen in stand blijft als de bodem niet te veel wordt verrijkt met voedingsstoffen uit 
regenwater, lucht of afgestorven planten. Stikstofminnende planten zoals pijpestrootje verdringen dan de hei-
deplantjes. Natuurmonumenten zet daarom vee in om het gebied te begrazen. De dieren eten het gras tussen 
de hei weg. Ook met afbranden en afplaggen kan men het wankele evenwicht in stand proberen te houden. 
De natuur heeft er baat bij: typische heidebewoners zijn de roodborsttapuit, leeuwerik, zandhagedis, gladde 
slang en diverse soorten loopkevers. Als je geluk hebt, zie je een boomvalk op zoek naar libellen die boven de 
hei zweven. 
Bij helder weer heb je bij de bank een weids uitzicht op Noord-Brabant. Opvallend zijn de torens van Cuijk, 
recht voor je. De linkertoren is van een verdwenen middeleeuwse kerk. Een grote neogotische kerk heeft de 
plaats ingenomen. Links op de voorgrond ligt het dorp Middelaar. Juist rechts van het kerkje van Middelaar 
is, even verder, het klooster van Sint-Agatha te zien: een breed silhouet met in het midden een kleine, smalle 
torenspits.
Overigens vond de Slag op de Mookerheide niet óp de Mookerhei plaats, maar aan de voet daarvan, in het 
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moerassige Maasdal ten zuiden van Mook, bij de Riethorst. Daar werd een huurlingenleger van de opstandige 
Nederlanden overlopen door Spaanse troepen. Twee broers van Willem van Oranje sneuvelden. Zij zijn be-
graven in het kerkje van het nabijgelegen dorp Heumen.

12. startse dal
Het Startse dal wordt aan beide kanten omsloten door steile, beboste hellingen. Het is een zgn. droogdal 
dat waarschijnlijk in de laatste ijstijd (115.000 tot 11.000 jaar geleden) is ontstaan. Regenwater en smeltwater 
konden niet wegzakken in de permanent bevroren bodem en sleten dit dal uit. Nu staat het droog en stroomt 
er zelden meer water doorheen.

13. Zevendal 
Het Zevendal is ontstaan in de op een na laatste ijstijd (300.000 tot 130.000 jaar geleden). Het is in de stuwwal 
uitgesleten door smeltwater van de gletsjertong die hier toen lag. Het water stroomde in zuidelijke richting 
naar waar nu de Maas ligt. In de laatste ijstijd veranderde ons land in een winderige poolwoestijn. De wind 
heeft toen grote hoeveelheden löss, fijne bodemdeeltjes, afgezet op de oosthelling van het dal. De vruchtbare 
lössgrond is zeer geschikt voor landbouw. Op de onvruchtbare westhelling staat bos. Net als het Startse dal is 
het Zevendal een droogdal.

14. het bekken van groesbeek
Hier heb je een goed uitzicht over het bekken van Groesbeek. Dit is de plek waar in de voorlaatste ijstijd een 
enorme gletsjertong lag. Het was het meest zuidelijke punt in Nederland dat het landijs vanuit Scandinavië be-
reikte. Onder het gewicht van de voortschuivende, honderden meters dikke ijslaag werd de bevroren bodem 
naar voren en opzij gestuwd. Nadat het warmer werd en het ijs was weggesmolten, bleven de stuwwallen ach-
ter in het landschap. Het bekken lag oorspronkelijk tientallen meters dieper, maar is opgevuld met zand dat 
van de stuwwallen afspoelde en met afzettingen van de Rijn. Op deze plek kun je goed zien dat de (beboste) 
stuwwal de vorm van een hoefijzer heeft. Alleen in noordoostelijke richting zijn er geen heuvels. 
  
15. lange baan
Deze rechte beukenlaan is een van de hoofdontsluitingslanen van het vroegere landgoed De Wolfsberg 
geweest. Beukenlanen zijn typische landgoedelementen. Vanuit cultuurhistorisch belang dus het behouden 
waard.

Samenstelling: Nel van den Bergh
met dank aan Paul Thissen en Henny Brinkhof
Meer info en routes op
www.wandeleningroesbeek.nl
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