Verslag regiowandeling (buiten de regio) van 23 november 2019 bij Mook.
Na een heerlijke kop koffie met koek uit de kofferbak van Rinse en Truus vertrokken
we (verkleumd) vanaf de parkeerplaats van het NS-station Mook, Molenbeek.
Vrijwel direct konden we ons opwarmen
met een trapje de stuwwal op en waren
we in een prachtig loofbos richting het
Jachtslot. Dit imposante gebouw wordt
momenteel door Natuurmonumenten
verbouwd en is daarom gesloten. In een
deel van dit gebouw is een biologische
winkel die wel open was.
Wat verderop zagen we een bordje met
de tekst Natuurbegraafplaats. Een van de
deelnemers vertelde dat er bij het graf
alleen een houten plankje met de naam
van de overledene op de grond gelegd
mag worden.
Vanaf het pad waar wij liepen was
daarom niets te zien van de
begraafplaats.
Na een flinke wandeling door
loofbossen, langs akkers en met
vergezichten tot aan het Reichswald in
Duitsland kwamen we bij de bovenkant
van de Mookerheide
( 60 m NAP) met uitzicht over het land
van Cuijk en de kerk van Cuijk met de 2
torens aan de overkant van de Maas.
Dalend en klimmend over de heide met
prachtige uitzichten kwamen we in het
Zevendal.
Dit U-vormig dal, misschien wel door een gletsjertong gemaakt, ligt tussen de
Mookerheide en de Sint Jansberg. Afdalend door dit dal, kwamen we aan de rand
van Plasmolen (20 m NAP). Daar, in het pannenkoeken-restaurant Den Tol, hebben
we geluncht. Ook de enkele gasten van regio Arnhem-Nijmegen hebben we
getrakteerd op koffie/thee met
worstenbrood.
Hierna hebben we eerst de restanten
van een Romeinse villa en een
bijzondere watermolen bekeken. Na
dit kleine rondje liepen we over een
smal pad langs een bronbeekje. Dit
beekje voedt de vijver van de
watermolen. Na een hoge trap
kwamen we bij het bronnengebied
van het beekje. Helaas lagen de
bronnen verscholen onder de
herfstbladen. Daarna zijn we via een
deel van het Pieterpad naar de top
van de Sint Jansberg (Kiekberg, 80
m NAP) gelopen. Daar was niet veel te "kieken" want het was midden in de bossen.

Na een flinke afdaling kwamen we weer in het Zevendal en doorsneden we dat dal
via het korte pad ( 40 m NAP) dat we ook namen op de heenweg. We liepen een
soort achtbaan, zowel vanuit de lucht gezien, maar ook met het klimmen en dalen.
Slechts één persoon ging bijna over de kop. Hij maakte een flinke val t.g.v. een
boomwortel die verscholen lag onder de herfstbladen. Gelukkig kwam hij met de
schrik vrij. Na een omtrekkende beweging rond de Mookerheide kwamen we op het
pad van de "Walk of Wisdom", een
pelgrimage van 135 km rondom Nijmegen
(ongeveer een week lopen, een
aanrader). Tenslotte liepen we door twee
schansen: de Mookerschans en de
Heumense schans. De Mookerschans is
vermoedelijk in de tweede helft van de
zeventiende eeuw gebouwd en bestaat
uit een vierkant met een omvang van
ongeveer 70 bij 70 meter. De tweede
schans de Heumense schans, uit
dezelfde periode, is in de vorm van een
vijfpuntige ster met een doorsnede van 50
meter gebouwd. Voor deze tweede
schans moesten we nog een keer flink klimmen. Daarna was het weer dalend lopen
naar het trapje dicht bij het station.
Iedereen kwam mij enthousiast bedanken voor de mooie wandeling die ik had
uitgezet, hetgeen vooral te danken is aan het prachtige gebied en de zegen van
boven (een paar druppeltjes).
Theo Vergeer

