
Twee Natuurwandelingen: Mookerheide en Sint-Jansberg   

 

1. Wandeling Mookerheide 

Lengte van de wandeling: 5 tot 8 km. 

Startpunten: 

1. Aan Rijksweg N271 in Plasmolen, naast het pannenkoekenrestaurant 

2. Parkeerplaats Mookerheide  
3. Landwinkel ‘Klein Amerika’ (Klein Amerika 3, Groesbeek); volg de weg met een bocht naar links;  

    na het eerste huis rechtsaf (onverharde weg), loop tot Zevendalseweg en ga linksaf op de route 

 

Het gebied van de Mookerheide, het Zevendal en de Kiekberg is een fraai en afwisselend 
wandelgebied, gekenmerkt door sterke hoogteverschillen en fraaie uitzichten. Soms is het pittig 

klimmen, andere keren daal je langs de steile hellingen af.   
Al wandelend door erosiegeulen kun je een kijkje in de ondergrond nemen, soms vind je een mooie 

zwerfsteen of de halfedelsteen jaspis op je pad. Soms heb je leem onder je voeten en andere keren 

ploeg je door los zand. In sommige paden liggen de wortels van bomen bloot omdat in een dergelijk 
gebied erosie altijd doorgaat en voor verandering zorgt. En juist die verandering maakt dit gebied zo 

aantrekkelijk.  Je kunt in de avondschemerig een das ontmoeten, het ree kun je overdag tegenkomen. 
In het heidedeel komen zandhagedis, hazelworm en gladde slag voor en boven je hoofd kan de 

boomvalk of buizerd op zoek zijn naar prooien.  
Vanaf het begin van de wandeling tot het einde zul je geboeid zijn door de enorme variatie die in dit 

stukje Noord-Limburg te zien is. De graften in het dal (bedoeld om afspoelende löss in te vangen) zijn 

begroeid met o.a. wilde mispel en wilde kers. Voor vogels en dieren vormen de hagen een veilige plek 
in de open dalen. Daarnaast bieden ze voedsel en als wandelaar kunnen wij genieten van de bloei, 

kleurige vruchten, herfstkleuren en ook het winterbeeld mag er zijn.  De open weilanden worden 
omzoomd door heggen, groene spechten en geelgors kun je hier horen en met wat geluk ook zien. 

Prachtige oude beuken en eiken completeren het beeld. Het heidedeel is open en golvend en biedt 

een prachtig uitzicht op het Maasdal.  Steile hellingen van leem zijn een goede woonplek voor de das 
en allerlei insecten.  

Sporen van de cultuurgeschiedenis, in de vorm van een molen en een opgeleide beek, zijn zichtbaar 



en de (slag om de) Mookerheide is waarschijnlijk bij iedereen bekend.  

Het gebied is ontstaan in koude tijden toen een gletsjer (komend uit het Noordoosten) de toenmalige 
ondergrond tot een stuwwal omhoog perste. De wind leverde een eigen bijdrage door hier in de 

laatste tijd löss te laten vallen. Löss heeft een goed vochthoudend vermogen en daardoor is het van 
oudsher al een vruchtbaar gebied. Onze Keltische voorouders en recenter de Romeinen en nu wij 

maken er, samen met flora en fauna, dankbaar gebruik van.  

 

2. Wandeling Sint-Jansberg 

Lengte van de wandeling: ongeveer 8 km. 

Startpunten: 
1. Aan Rijksweg N271 in Plasmolen, rechts van restaurant de ‘Plasmolense Hof’, bij borden 

    Natuurmonumenten Sint-Jansberg 

2. Tegenover Eethuis De Diepen, Zwartweg 60, 6596 MJ  Milsbeek 

De Sint-Jansberg is een afwisselend gebied met voor Nederlandse begrippen oud bos, drassige en 

droge weilanden met een kruidenrijke vegetatie, hoog en droog, laag en vochtig, verschillende poelen 
en kwelbeekjes en de daarbij behorende flora en fauna. Er is veel variatie in varensoorten, met onder 

andere koningsvaren en het dubbelloof en zie je het kwelgebonden paarbladige goudveil. In het water 

leven kikker- en salamandersoorten, stekelbaarsjes en in de omgeving van het water vliegen vele 

soorten insecten en prachtige libellen als de weidejuffer.  

Nergens in Nederland vind je zo’n variatie aan inheemse bomen in een bos, daarnaast groeien hier 

ook exotische soorten omdat de Sint-Jansberg een periode als landgoed functioneerde.  Ook de 
Romeinen zorgden voor wat eigen boomsoorten zoals mispel en tamme kastanje. Op de Sint-Jansberg 

kun je verschillende cultuurhistorische sporen ontdekken.    

Van nature groeien er wilde appels, wilde kers en wintereik. Een dergelijke variatie in bomen zorgt 
voor variatie in vruchten en daardoor kunnen verschillende grote en kleinere diersoorten in deze 

bossen leven (das, wild zwijn, eekhoorn). Het ree eet van boombast, hazen en konijnen vinden hun 

kostje in de weilanden. De variatie aan vogels is enorm, er leven 5 spechtensoorten, een aantal 
roofvogels en uilen en dan de vele kleinere vogels en zomer- en wintergasten als klapekster.  In de 

buurt van de kwelbeken kun je de ijsvogel, vissend op stekelbaars waarnemen. De vele heggen en 

hagen vormen voor alle dieren en vogels een veilige leefomgeving en broedplek.  

Deze variatie hebben we te danken aan gletsjer die in de een na laatste ijstijd de ondergrond omhoog 

perste tot een hoefijzervormige stuwwal.  Met name in de laatste ijstijd is door verdere klimaatinvloed 
en de daarbij behorende erosie een landschap met vele hoogten en dalen ontstaan. Elk plekje en 

bodemsoort heeft een interessante variatie in plantensoorten doen ontstaan, waaronder zeldzame en 

beschermde soorten.   

 
De volledige uitgave van deze Natuurwandeling is verkrijgbaar bij: 

 
- VVV Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 32h (Stadsschouwburg), Nijmegen 

- Dekker vd Vegt, boekverkopers, Marikenstraat 29, Nijmegen 
- Van Nature, de biologische speciaalzaak, Gerard Noodtstraat 135, Nijmegen 

- Van Nature, het duurzame warenhuis, Burchtstraat 126, Nijmegen 

- De Bastei, Waalkade 83, Nijmegen 
 

Bestellen kan via: natuurpaden@ivnnijmegen.nl De portokosten zijn extra. 
 

 

Prijs per boekje: € 4,95 
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