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Mookerhei autovrij! 
 
Het gemeentebestuur van Mook en Middelaar wil de weg tussen Groesbeek en Molenhoek 
verbreden1 en deze doortrekken langs het spoor, door het natuurgebied onder aan de Heumense 
schans. Deze ontsluitingsweg vanuit Groesbeek moet tussen het treinstation en de stuwwal lopen en 
via de Veldweg in Mook op de Rijksweg aansluiten. Ook vrachtverkeer wordt straks via de nieuwe 
route geleid, zo wil de gemeente het graag2. Een grote groep inwoners van Molenhoek en Mook ziet 
dit plan echter niet zitten! 
 
Deze nieuwe verbindingsweg staat al jaren bekend als variant 5a. 
 

 
 
  

 
1 ‘Als je afwacht of die weg er kan komen, sta je direct op achterstand’, Gelderlander, 04-03-2021 
(www.gelderlander.nl/mook-en-middelaar/als-je-afwacht-of-die-weg-er-kan-komen-sta-je-direct-op-
achterstand~aa74cca0/)  
2 https://www.boomm.info/wp-content/uploads/2021/10/20201013-Startnotitie-Ecozone-Molenhoek.pdf 
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Gevolgen 
De verkeersplannen voor deze ontsluitingsweg, de zogenaamde ‘variant 5a’ en hiervan afgeleide 
tracés zijn nog niet definitief en daarom komen bewoners van Molenhoek en Mook in actie. Eerdere 
pogingen om deze weg te realiseren faalden omdat de inwoners van Molenhoek en Mook deze 
variant geen goed idee vonden. Het gemeentebestuur van Mook heeft de afgelopen 15 jaar tot twee 
keer toe gepoogd deze variant erdoor te krijgen3. Dit voornemen strandde door de dreigende 
vernietiging van natuur, de hoge kosten en het gebrek aan politiek draagvlak. Aanleg van de nieuwe 
route is een aanslag op de natuur langs de route en op de biodiversiteit achter het station. Extra 
verkeer tast de leefbaarheid in Molenhoek en Mook aan, met veel geluidsoverlast en verslechterde 
luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid langs de Veldweg en Rijksweg neemt af.  
 

Oude Situatie 
 

 

Nieuwe mogelijke Situatie 
 

 
Extra verkeersproblemen 
Een sterke toename van het verkeer langs variant 5a en hiervan afgeleide tracéslost geen problemen 
op maar creëert nieuwe problemen. Het verkeer dat nu via de Bisselt tussen Mook centrum en 
Groesbeek rijdt wordt straks volledig omgeleid naar - de langere - variant 5a en hiervan afgeleide 
tracés. Om sluipverkeer tussen deze weg en het dorp Molenhoek tegen te gaan worden bij het 
station de spoorwegovergang en het spoorbruggetje voor alle autoverkeer gesloten, zo is het plan. 
Het gevolg: het oostelijke deel van Molenhoek zit ‘opgesloten’ en heeft geen directe verbindingen 
meer, niet met Mook en ook niet met Groesbeek. Er  ontstaat nieuwe verkeersdrukte van inwoners 
die via de eigen bebouwde kom moeten omrijden. 
  

 
3 Voor het laatst in 2013: ‘Mook laat bosroute naar A73 rusten’ Gelderlander, 08-02-2013, 
(www.gelderlander.nl/overig/mook-laat-bosroute-naar-a73-rusten~aba64bb4  
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Wandel gebied 
 

Zand hagedis 
 

 
 
Aantasting natuur 
Om de Heumensebaan tussen Groesbeek en Molenhoek voor extra (vracht-)verkeer geschikt en 
veilig te maken voor de nieuwe verkeerssituatie, moeten langs deze laan brede stroken bomen 
worden gekapt. Het traject vanaf het bruggetje via de Stationskuil naar de Veldweg, doorkruist 
kostbare natuur met kwetsbare heide en zeldzame reptielen en vogels4.  
De gewenste aanleg van de weg door het gebied variant 5a en hiervan afgeleide tracés is in zware 
tegenstelling met wat in  het Ecozoneplan van de gemeente staat (Pagina 7) 5 hierin staat het 
volgende:   
“De omgeving tussen Mook en Molenhoek met de Heumense schans daartussen is prachtig maar kan 
een opwaardering en meer samenhang gebruiken, zodat we komen tot een mooier, veiliger en 
ontwikkelde zone”. 
 
Het predicaat ‘Groenste station van Nederland’ kan direct de prullenbak in. Vooral het nieuwe 
vrachtverkeer zal de rust op de Heumense schans en in de aangrenzende delen van Molenhoek en 
Mook ernstig verstoren.  
 
Fijnstof en geluidsoverlast 
Het gemotoriseerd verkeer zal langs de route extra schadelijke fijnstof produceren. De combinatie 
van een extra dergelijke drukke verkeersweg met de sportvelden van Eendracht maakt dit nog 
ongelukkiger: aangetoond is dat sporten langs drukke wegen extra schadelijk is voor de gezondheid6. 
De toename van verkeersdrukte, vooral van vrachtverkeer leidt tot veel geluidsoverlast, zowel op de 
Mookerheide als in beide dorpen. 
Wat door iedereen vergeten wordt is dat de Rijksweg “N271”, hierdoor extra druk en meer voor 
overlast gaat zorgen voor de omwonenden. De drukte neemt toe vanaf de spoorbrug tot aan de 
stoplichten bij de Jan J. Ludenlaan. 
Daarnaast krijgen we in Molenhoek ter hoogte van de moestuinen extra woningen, die voor nog 
meer verkeer zorgen op de Rijksweg. 
 
Algemene conclusie : De weg variant 5 aen hiervan afgeleide tracés zorgt voor meer nieuwe 
verkeersbewegingen, drukte, fijnstof etc. op reeds bestaande wegen. 

 
4 https://www.boomm.info/wp-content/uploads/2021/10/20211031_Flora-en-Fauna-database-NDFF.pdf 
5 https://www.boomm.info/wp-content/uploads/2021/10/20201013-Startnotitie-Ecozone-Molenhoek.pdf 
6 Radar, Avrotros, 29-08-2021, ‘Grote hoeveelheid fijnstof in de stad: kun je nog wel buiten sporten?’ 
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/grote-hoeveelheid-fijnstof-in-de-stad-kun-je-nog-wel-
buiten-sporten)  



 

  Pagina 4 van 5 
 
Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek 
www.boomm.info 

 
Spoorbrug Heumense baan 
 

Overgang Staalbouw Mook 
 

 
Loze toezeggingen 
Variant 5 zou van de baan zijn, zo heeft de gemeente de inwoners van Mook en Molenhoek tot twee 
keer toe beloofd. Ondanks deze eerdere toezeggingen, zet de gemeente toch door. Nog in 2013 
besluit de Raad om variant 5 niet te ontwikkelen7. De Raad staat nu op het punt om haar eigen 
besluit terug te draaien: de commotie begint opnieuw.  
 
Gevolgen in het kort: 

 Sterke toename geluidsoverlast bij jachtslot Mookerheide en Heumense schans en de 
kommen van Molenhoek en Mook; 

 Toename concentratie fijnstof en andere schadelijke uitstoot langs route, waaronder de 
sportvelden en de wijk Maasveld, Heumense schans; 

 Isolatie Molenhoek richting Groesbeek en Eendracht; 
 Sterk toenemende verkeersdrukte langs de wijk Maasveld en op de Rijksweg; 
 Verkeersproblemen voor nieuw te bouwen woonwijken tussen maas en maaswaalkanaal 
 Aantasting van het landschap; 
 Aantasting van het leefgebied van zeldzame soorten planten en dieren; 
 Kappen van stroken bos onder bij Heumense schans en langs Rijlaan en Heumensebaan. 

 
  

 
7 https://www.boomm.info/wp-content/uploads/2021/10/20130307-RB-beeindiging-Voorkeursvariant-5a.pdf 
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Wat kan ik doen?  
In het najaar van 2021 verwacht de Gemeenteraad de resultaten van een nieuw onderzoek aan de 
verkeersafwikkeling binnen de driehoek Groesbeek, Mook en Molenhoek8. De resultaten van het 
onderzoek wachten we niet af. Kom in actie! 

1. Teken de petitie ‘Houd Station Mook-Molenhoek groen, geen weg langs de Heumense 
schans’9. https://bit.ly/3Bie9hB 
Met behulp van de petitie en straatwerving staat de teller reeds op 1094 bezorgde 
burgers.  

2. Breng je buurtgenoten op de hoogte en vraag ze de petitie te tekenen. 
3. Uit je mening in een email aan gemeenteraadsleden en wethouders. Hun emailadressen 

vind je op de website van de overheid gemeente Mook Middelaar10 
4. Stem op een lokale partij die rekening houdt met natuur en inwoners. Op 22 maart 2022 

kiezen we een nieuwe gemeenteraad. De standpunten van de partijen over variant 5a en 
hiervan afgeleide tracés houden we voor je bij op de website www.boomm.info.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 https://www.boomm.info/wp-content/uploads/2021/10/20211002-Status-Verkeerskundig-onderzoek-_-
Gemeente-Mook-en-Middelaar.pdf 
9 https://petities.nl/petitions/houd-station-mook-molenhoek-groen-geen-weg-langs-de-heumense-
schans?locale=de  
10 https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/MookenMiddelaar/b49be578-1146-4344-bb89-28bf7c6ac2d3 


