
STRUINROUTE
MORINGERWAARDEN

Het opstappunt is vanaf de lage parkeerplaats bij Moeke Mooren. 
Steek de Lutenkampstraat over richting camping de Maasterp.  Wanneer u 
het opstapje bent gepasseerd starten beide routes. De route is gemarkeerd 
door paaltjes met blauwe koppen 2,5 km en met rode koppen 5,5 km 

START



STRUINTOCHTEN MORNINGERWAARDEN
Moeke Mooren is het start- en eindpunt van de struintochten. Op ons 

panormaterras aan het water, kunt u heerlijk nagenieten van de wandeling. 

Heeft u trek gekregen van de inspanning of wilt u juist op pad met een stevige 

bodem? Test onze kaart voor een smakelijke lunch, diner of andere lekkernijen

Honden zijn toegestaan mits aangelijnd

De struintochten gaan door het oostelijk deel van de Gouden Ham; 

de Moringerwaarden. Het is een uniek natuur- en wandelgebied. 

De route gaat via een bruggetje over een smalle strook land met veel 

fraaie doorkijkjes op het binnenmeer en het recreatiegebied.

Er is een grote variatie aan water- en zangvogels. 

De begroeiïng is ook zeer divers met kruidenrijk gras en 

vele soorten bomen en struiken. Vooral in het voorjaar valt 

te genieten van de bloeiende meidoorn en de hondsroos. 

Wat verder in het gebied, loopt de route langs een zwaluw-

wand en weilanden met uitzicht op de Gouden Ham. 

In dit gebied graast een kudde brandrode 

runderen. Dit bijna uitgestorven oude vee ras

is met behulp van boeren en natuurinstanties 

weer uitgebreid tot een zuiver brandrood ras. 

In het late voorjaar krijgen ze kal�es die er tot laat in de herfst bij blijven. 

Een prachtig gezicht. Een deel van de route gaat over de dijk en ook hier 

heeft u een prachtig uitzicht over het landschap en kunt u de eeuwen-

oude knotessen bewonderen. Wilt u meer weten tijdens het struinen? 

Boek dan één van onze arrangementen met gids. Alvast veel struinplezier!

MOEKE MOOREN

ARRANGEMENTEN (vanaf 10 personen) 

Vroege Vogels  € 19,00 p.p.

Heerlijk ontbijtbu�et om 8.00 uur

Struintocht Morgingerwaarden met gids

 

Struinen & Lunchen € 18,00 p.p.

Ko�e/thee met appelgebak om 10.00 uur

Struintocht Moringerwaarden met gids 

Maas en Waalse ko�etafel na a�oop

 

Struinen & Dineren € 32,00 p.p.

Ko�e/thee met appelgebak om 15.00 uur

Struintocht Moringerwaarden met gids 

Drie-gangen dagmenu na a�oop

 

Tijden zijn naar uw eigen wens aan te passen.  De arrangementen kunt 
u reserveren bij Moeke Mooren, 0487 - 541872  www.moekemooren.nl
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