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Activiteit:  Excursie het Jachtslot, Mook 
  

Wanneer: zaterdag, 22 juni a.s., 13.15 uur 

Locatie: Heumensebaan 2, 6584 CL Molenhoek 
 

 

  

          Gennep, 2 juni 2019 

 

Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers 

en andere belangstellenden, 

 

 

De Historische Kring nodigt u uit voor een excursie op 22 juni naar het 

 

Jachtslot in Mook – Molenhoek. 

 

In 1905 liet Jan Jacob Luden het Jachtslot Mookerheide bouwen. Het slot ligt op het hoogste punt 

van de Mookerheide en is omgeven door een uitgestrekt landgoed met een parkbos en moes- en 

siertuinen. Zowel het interieur als het exterieur van het slot dragen de kenmerken van de 

Jugendstil. In de jaren twintig van de vorige eeuw betrokken de Zusters Dominicanessen van 

Bethanië het slot. Na de oorlog richtten zij er een school op voor meisjes met leerproblemen. 

Daarna deed het gebouw enkele tientallen jaren dienst als hotel-restaurant. 

In 1985 tenslotte kwam het jachtslot en het omringende landgoed in handen van Natuur-

monumenten. Er volgde een periode van herstel- en restauratie werkzaamheden. De tuinen en 

fruitmuren die in de loop van de tijd overwoekerd waren, zijn inmiddels in oude glorie hersteld. 

Een van de kassen is volledig gerestaureerd en weer in gebruik genomen. De producten uit de 

tuinen en de kas worden in de Landwinkel Mookerheide verkocht. Aan het landgoed is de status 

Rijksmonument toegekend.   



Onder leiding van deskundige gidsen brengen we een bezoek aan het Jachtslot waarbij we het 

hoofdgebouw bekijken en daarna ook de tuinen en de kas. De kosten voor deze excursie bedragen 

€ 3,00 per persoon voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Als u aan deze excursie wilt deelnemen, 

kunt u zich aanmelden door betaling van het verschuldigde bedrag op rekening 

NL 92 INGB0000 762724 t.n.v.  Hist. Kring Maas en Niers onder vermelding van excursie 

Jachtslot. Aanmelding kan uiterlijk tot en met 17 juni a.s. 

 

Voor de route en de parkeermogelijkheid geven wij u deze link:  

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mookerheide/info-en-contact  

 

Wij zien u graag op zaterdag 22 juni. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Historische Kring Maas en Niers  
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