
Er zijn volop ontwikkelingen op het Landgoed Jachtslot 
de Mookerheide. Onlangs zijn de historische kassen weer 
in hun oude glorie hersteld en is er volop bedrijvigheid in 
de nutstuin. Mensen van zorgorganisaties Driestroom, De-
Seizoenen en tal van vrijwilligers werken intensief samen 
in de nutstuin aan de teelt van groenten, fruit en bloemen. 
In augustus opende de Landwinkel Boer Spierings haar 
deuren in de voormalige kapel van het jachtslot. Producten 
uit de nutstuin liggen nu al in de landwinkel. Met het her-
stel van de monumentale kassen heeft Landgoed Jachtslot 
de Mookerheide weer een deel van haar oude grandeur 
terug gekregen. Toen we in 2013 met de restauratie van 
de nutstuin begonnen, hadden we dit allemaal niet durven 
voorspellen. Maar we zijn er zeker nog niet. Er liggen nog 
uitdagende opgaven voor verder herstel van het landgoed 
en het monumentale jachtslot. Daarvoor worden nu met 
tal van experts ideeën ontwikkeld en uitgewerkt. We heb-
ben er vertrouwen in om de komende jaren ook aan deze 
opgaven invulling te geven. De ambitie van Natuurmonu-
menten daarbij is om niet alleen het landgoed, maar ook 
het jachtslot voor een breed publiek toegankelijk te maken 
met horeca als een belangrijke drager. Daarnaast wil Na-
tuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland, 

Nieuwsbrief 
Ontwikkelingen Landgoed Jachtslot de Mookerheide
Natuurmonumenten wil de kwaliteit van de natuur en het cultureel erfgoed verbeteren en 
het landgoed in ere te herstellen. Door het landgoed en het jachtslot voor een breed publiek 
toegankelijk en zichtbaar maken, wil Natuurmonumenten deze mooie plek weer laten leven.

in een deel van het bosgebied natuurbegraven mogelijk 
maken. Natuur en cultuur op het Landgoed krijgen zo nog 
meer maatschappelijke betekenis.  

We zijn er trots op dat we deze verbeteringen op het 
landgoed kunnen gaan realiseren in samenwerking met 
DeSeizoenen, Driestroom, Landwinkel Boer Spierings en 
Natuurbegraven Nederland. Een mooie vorm van samen-
werking waar de dromen en inspanningen van diverse 
organisaties bijdragen aan het herstel van het landgoed, 
zodat deze plek met haar rijke cultuurhistorie behouden 
blijft voor ons allemaal.
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Indiening bestemmingsplanwijziging
Natuurmonumenten werkt al enkele jaren aan het herstel 
van Landgoed Jachtslot de Mookerheide. Een voor velen 
herkenbare en vertrouwde plek. Een grote, maar mooie 
opgave om het landgoed met het jachtslot en omliggende 
natuur weer in oude glorie terug te brengen, zodat velen 
daarvan ook in de toekomst kunnen blijven genieten. We 
zijn ooit begonnen met het opknappen van de kassen en 
de nutstuin. Die zien er nu weer schitterend uit, mede 
dankzij de samenwerking met Driestroom en DeSeizoe-
nen. De komende jaren richten we ons op het herstel van 
het landgoedbos en het parkbos in de directe omgeving 
van het jachtslot en het opknappen van de kenmerkende 
rechte lanenstructuur op het landgoed en slingerpaden in 
het parkbos. 

In juli jl. heeft de gemeente Mook en Middelaar laten 
weten dat ze een positief besluit hebben genomen over 
de plannen voor dit deel van het landgoed. Een onderdeel 
van deze plannen is de aanleg van een natuurbegraaf-
plaats. Daarop volgend hebben we een druk bezochte 
inloopavond georganiseerd. Nu gaan we de volgende fase 
in voor de definitieve wijziging van het bestemmingsplan. 
In de verder uitgewerkte plannen hebben we de inbreng 
meegenomen die we van diverse betrokken partijen 

hebben mogen ontvangen. We vertrouwen er daarom op 
dat er een breed gedragen plan ligt dat goed aansluit bij de 
wensen en kansen voor natuur en het landgoed. 

Steeds meer mensen hebben de wens om uiteindelijk 
in de schoonheid van de natuur een laatste rustplaats te 
vinden. Het landgoed biedt daarvoor goede mogelijk-
heden. Onze partner Natuurbegraven Nederland heeft 
al op diverse plekken in het land laten zien hoe mooi dat 
gerealiseerd kan worden met respect voor natuur en 
mens. Natuurwaarden staan daarbij voorop. In de bossen 
gaan we weer ruimte creëren om planten en bomen die op 
het landgoed thuishoren de kans te geven om verder uit te 
groeien tot gevarieerde bossen. Het vervallen Dominicus 
complex zal een natuurbestemming krijgen en weer deel 
gaan uitmaken van het landgoed. Het oude schoolgebouw 
zal plaats gaan bieden aan een informatiecentrum over 
natuurbegraven en een ceremonieruimte.

Wij zijn enthousiast over de plannen voor het herstel 
van het landgoed en zijn ervan overtuigd dat we met het 
voorliggend plan niet alleen het landgoed verder herstel-
len, maar ook de natuur verbeteren en uitbreiden. Dit om 
het beter tot recht te laten komen en om meer mensen te 
kunnen laten genieten van het landgoed.  

Lidl helpt lokaal!
Lidl Nederland bestaat dit jaar in Nederland 20 jaar en 
daarom willen ze graag iets voor de maatschappij doen. 
Met de actie “Lidl helpt lokaal” kon ieder filiaal € 1000,- 
weggeven aan een goed doel in de regio. Natuurmonu-
menten is erg blij dat we bij het filiaal Groesbeek deze 
actie gewonnen hebben. Dit geld gaan we gebruiken 
om de werkplaats van de cliënten en de vrijwilligers op 
te knappen. De cliënten (mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt) en de vrijwilligers gebruiken deze werk-
plaats als uitvalsbasis voor het werk in de historische 
kassen en nutstuinen op Landgoed Jachtslot de Mooker-
heide. De werkplaats is aan een grondige opknapbeurt 
toe om hier een fijne, goede en veilige werkplek van te 
maken. Op 5 oktober jl. mochten we de cheque in ont-
vangst nemen. Wij zijn superblij dat we de werkplaats 
nu kunnen opknappen. Bedankt Lidl!



Brochure ontwikkeling en herstel landgoed 
Om iedereen optimaal te informeren is er een brochure 
over de ontwikkelingen en herstel van het landgoed 
gemaakt. Deze kan worden meegenomen tijdens de 
activiteiten waar we je elders in deze nieuwsbrief voor 
uitnodigen. Ook is deze verkrijgbaar bij de Landwinkel 
Boer Spierings, bij de SPAR en het Lees- en Ontmoe-
tingsPunt in Molenhoek en bij ons beheerkantoor in 
Plasmolen.  

Inloopavond bestemmingsplanwijziging
Op dinsdagavond 14 november organiseren we een 
inloopavond. Tijdens deze avond kunt u zich laten infor-
meren over de specifieke plannen rond het herstel van het 
landgoedbos en het parkbos en ook over de ruimte die 
er daardoor ontstaat voor open plekken waar natuurbe-
graven mogelijk wordt. Je bent van harte welkom tussen 
19.30 uur en 21.30 uur in De Stijgbeugel op Landgoed 
Jachtslot de Mookerheide, Heumensebaan 18 in  
Molenhoek.
 
Busexcursie Heidepol
Graag willen we je een indruk geven hoe een natuurbe-
graafplaats van Natuurbegraven Nederland eruit ziet. 
Daarom nodigen we u van harte uit op een busexcursie 
naar Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. De bus 
vertrekt om 9.30 uur uit Molenhoek. Op Natuurbegraaf-
plaats Heidepol wordt je ontvangen met een kop koffie, 
krijgt u een rondleiding en na afloop een broodje. Dan 
rijden we weer terug en zijn rond 14 uur weer terug in 
Molenhoek. Opgeven voor deze excursie kan via 
rijkvannijmegen@natuurmonumenten.nl. 

Landwinkel Boer Spierings is geopend
Op 15 augustus is Landwinkel Boer Spierings in de oude 
kapel van het jachtslot geopend. De officiële opening 
vond plaats op 13 september. De groenten, bloemen 
en het fruit van de historische kassen en de nutstuinen 
liggen vanaf nu in het schap van de nieuwe Landwinkel 
Boer Spierings. Naast groenten en fruit uit de moestui-
nen verkopen ze ook vlees en kaas van eigen Brandrode 
runderen en gaan ze samenwerkingen aan met onder-
nemers in de regio die streekproducten produceren. De 
nieuwe Landwinkel is een aanwinst voor het landgoed. 
De landwinkel is open van dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 9 en 18 uur en op zaterdag tussen 9 en 17 uur.



Deze bijdrage van het Molenhoeks Makkie wordt be-
steed aan de huisvesting voor de werkplaats voor cli-
enten en vrijwilligers. Hiervoor wordt een pelletkachel 
aangeschaft zodat de ruimte duurzaam en milieubewust 
verwarmd kan worden. Wil je ook komen kijken? De 
tuinen en de kassen kun je bezoeken als de grote zwarte 
poort open staat.

Vrijwilligers jachtslot en nutstuinen en  
ontwikkelingen tuinen
Iedere donderdag krijgen DeSeizoenen en Driestoom 
ondersteuning van een nieuwe vrijwilligersgroep die 
Natuurmonumenten heeft opgericht bij het jachtslot. 
Onder leiding van (vrijwilliger) Martien van Raaij voert 
deze groeiende groep diverse werkzaamheden uit op 
het Landgoed Jachtslot de Mookerheide. Het is erg mooi 
om te zien dat dit project in de omgeving van Mook en 
Molenhoek zeer breed gedragen wordt en een enthou-
siaste spinn-off creëert bij de omwonenden. Niet alleen 
blijkt de combinatie tussen cultuurhistorie, natuur- en 
landschapsbeheer en maatschappelijke betrokken-
heid vanuit de zorg blijkt hier ijzersterk te zijn, maar is 
voor het behoud van dit landgoed ook een uitstekend 
passend. De ambitie is om het landgoed de komende 
jaren verder te herstellen en de nutstuin in combinatie 
met een landwinkel te laten groeien tot een florerende 
werkplaats van mensen en voor mensen, die bijdraagt 
aan het behoud van het rijksmonumentale landgoed. 

Molenhoeks Makkie 
Een eeuw geleden lagen er achter het jachtslot een 
prachtige moestuin, fruitmuren en drie kassen. 
Samen met twee zorginstellingen Driestroom en De-
Seizoenen sloegen we de handen ineen en zorgen nu 
samen voor het onderhoud en de herbeleving van het 
landgoed. Natuurmonumenten herstelde de afgelo-
pen jaren de nutstuinen, kassen en omgeving van het 
jachtslot. DeSeizoenen en Driestroom geven mensen 
met een afstand tot een arbeidsmarkt de kans om op het 
prachtige landgoed aan de slag te gaan. Recent is een 
bijgebouw beschikbaar gekomen. Dat gebouw biedt 
een prima huisvesting voor de werkplaats voor cliënten 
en vrijwilligers. Maar om er een goede werkplaats van 
te maken, zijn er een aantal aanpassingen nodig. We zijn 
erg blij dat wij voor 2017 het goede doel zijn van het 
evenement Molenhoeks Makkie. Op 15 oktober moch-
ten we een mooi bedrag van € 1.150,- in ontvangst 
nemen.

Meer informatie
Op de website van Natuurmonumenten is een speciale 
projectpagina gemaakt voor de ontwikkelingen op het 
landgoed. Ga hiervoor naar: 

www.natuurmonumenten.nl/mookerheide 
 

Voor meer informatie of vragen over de ontwikkelingen van 
Landgoed Jachtslot de Mookerheide kunt u terecht bij:

Natuurmonumenten
Noordoost-Brabant & Rijk van Nijmegen
Zevendalseweg 12a 
6586 AS Plasmolen
T (024) 6961884
rijkvannijmegen@natuurmonumenten.nl


