
Natuurwandeling Twee Schansen   

Lengte van de wandeling:  

6 km vanaf Jachtslot Mookerheide of station Mook-Molenhoek 

10 km vanaf Restaurant ’t Zwaantje 

Startpunten: 

1. Jachtslot Mookerheide, Heumensebaan 2, 6584 CL  Molenhoek 
2. Station Mook-Molenhoek 

3. Restaurant ’t Zwaantje, Groesbeekseweg 106, 6585 KH  Mook 

Het stuwwallandschap in 
het Rijk van Nijmegen 

ontstaat in een periode 
(Pleistoceen: 2,6 miljoen 

– 11.000 jaar geleden) 

waarin ijstijden en 
warmere perioden elkaar 

afwisselden. In de 
zwaarste ijstijd wordt 

zand en grind uit het 

noorden van Nederland 
en Duitsland opgedrukt 

en vooruitgeschoven 
door het landijs. Een deel 

van de stuwwal verdwijnt 
later door uitslijting door 

de Rijn, wat overblijft 

wordt afgevlakt door 

winderosie. 

De wandelroute over de Twee Schansen voert door een gebied dat bekend staat onder de naam 

Mookerheide, in de geschiedenisboekjes vermeld om de veldslag in 1574 tussen de Oranjes en de 
Spanjaarden. De historie van de schansen zelf blijft wat in het duister: mogelijk zijn ze gebruikt als 

strategische wijkplaats voor bevolking en vee in tijden van oorlog of overstroming. Het gebied en het 

Jachtslot Mookerheide worden sinds 1986 beheerd door Natuurmonumenten. 
Het is een afwisselend terrein met grove den, zomer- en wintereik, lijsterbes en hulst. Daartussen 

liggen heidevelden die worden begraasd door schapen en Schotse Hooglanders. Vanaf de schansen 
heeft men een fraai uitzicht over het gebied aan de Maas en richting Nijmegen. 

Het is een belangrijk broedgebied voor roofvogels (o.a. torenvalk, buizerd, havik en de bijzondere 
wespendief). Ook andere vogels, zoals boomklever, mezen, specht, goudhaantje en boompieper zijn 

te zien en te horen. Op zonnige plaatsen is soms een gladde slang of zandhagedis waar te nemen. De 

verschillende poelen zijn een kraamkamer voor amfibieën. De diverse akkers worden zodanig bewerkt 
dat naast het graan ook akkeronkruiden (oa korenbloem, klaproos en kamille) weer een kans krijgen. 

In 2019 is een gebied achter het jachtslot en de kassen gereserveerd voor natuurbegraven. Het 
gebied is wel open voor wandelaars en de wandeling loopt hier gedeeltelijk doorheen (met name de 

route vanaf ’t Zwaantje). Het is daarom mogelijk dat je een rouwstoet of een begrafenis tegenkomt. 

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:  € 3,95 
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