Met IVN naar Jachtslot de Mookerheide
en de Heumense Schans
De oude legers van de Tachtigjarige Oorlog waren er vroeger te vinden, momenteel
huist er een leger Schotse Hooglanders: de Heumense Schans. IVN Rijk van Nijmegen
verzorgt daar op 29 augustus van 14 tot 16 uur een afwisselende wandeling, met als
begin- en eindpunt Jachtslot de Mookerheide. Locatie: Heumensebaan 2, Molenhoek.
De wandelaars dienen wel een goede conditie te hebben vanwege de
hoogteverschillen.

De wandeling begint bij Jachtslot de
Mookerheide. Het jachtslot is gebouwd
in het begin van de vorige eeuw, in de
decoratieve architectuurstijl jugendstil,
ook wel bekend als art nouveau. De
excentrieke
en
vermogende
grootgrondbezitter Jan J. Luden liet het
slot bouwen op de plek van waaruit hij
letterlijk neer kon kijken op de notabelen
met wie hij voortdurend overhoop lag.
Het slot heeft verschillende bewoners
gehad, variërend van zakenman tot uit
huis geplaatste meisjes die er door
zusters werden opgevangen. Genoeg
interessante wetenswaardigheden die
de deelnemers tijdens de excursie te
horen en te zien krijgen.
Ook de hei die momenteel groen en paars bloeit, herbergt een rijk verleden. In het begin van
de Tachtigjarige Oorlog (april 1574) versloegen de Spanjaarden er, ter hoogte van Mook, de
legers van de gebroeders Van Nassau. In het terrein vind je de resten van twee militaire
schansen, de Mooker- en de (zeldzame) vijfpuntige Heumense Schans. Waarschijnlijk is de
Heumense Schans in de zeventiende eeuw als militair oefenobject gebouwd. De schans ligt
erg strategisch en dat is nu nog te zien: deze biedt bij helder weer een prachtig uitzicht over
de Maasvallei.
Het huidige leger dat de hei bevolkt, is meer van het grazen dan van het oorlog voeren.
Natuurmonumenten heeft een kudde Schotse Hooglanders daar uitgezet om de hei kort te
houden. Ook leven er andere diersoorten als de boomvalk en de mierenleeuw.
Na afloop van de tocht, kunnen de deelnemers terecht in het jachtslot (honden zijn er niet
welkom!) voor een consumptie in het restaurant of om er even rond te kijken.

Meer informatie: http://www.ivn.nl/rijkvannijmegen

