
Mijn plek 
      op Landgoed Mookerheide



Terug naar 
       de natuur

 

De laatste reis, terug naar de natuur

Ik kies nu, wacht niet tot het laatste uur

De plek zelf gekozen, zelfs de boom, bloem of struik

Waar ik de natuur en de bloesem ruik

Dat is de kringloop, de liefde waar het leven voor staat

Voor ieder mens hetzelfde, het komt en gaat

In de schoot van moeder aarde, samen of alleen

’n Mooier natuurlijker plekje is er geen
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De zevenstammige eik staat fier op een kruispunt van paden. De lanen heten je welkom en leiden je 
het prachtige natuurgebied in. Vogels zingen, de zon glinstert door het dichte bladerdek van een oude,  
rode beuk. Een ree schiet vlak voor je een heuvel op. Op Landgoed Mookerheide voel en zie je de cirkel 
van het leven. Hier ervaar je de natuur, in al haar pracht. Iedereen heeft weer wat anders met de natuur, 
maar de natuur is er voor iedereen. In elk jaargetijde, in alle facetten van het leven. 

Het landgoed kent een bijzondere geschiedenis. Tijden van oorlog en vrede, tijden van vreugde en 
verdriet. Nu komen mensen hier om te genieten van de natuur, om te ontspannen, om even helemaal tot 
rust te komen. Het is een plek van leven. 

Ook je laatste rustplaats is onderdeel van het leven. Bij ons kan dat in harmonie met de natuur. Hier kies 
je een eigen plek, die voor altijd van jou is. Hier kun je een afscheid hebben dat bij je past. Buiten, in de 
natuur. Samen kijken we naar hoe iemand echt was. We vieren het leven. Aan lange tafels bijvoorbeeld, 
of op een picknickkleed in de zon. Wij creëren graag een moment van passend afscheid. Een moment 
waarin de tijd even stilstaat. 

Ben je geïnteresseerd in Landgoed Mookerheide en natuurbegraven? Een informatief gesprek met  
een wandeling is de beste manier om een goede indruk te krijgen. Voel je vrij om ons te bezoeken. 
Maak je een afspraak, dan zorgen wij dat we alle tijd voor je hebben. Je vindt onze natuurbegraafplaats  
in Molenhoek. Natuurlijk is iedereen die gewoon een mooie wandeling wil maken ook van harte welkom 
in dit prachtige natuurgebied.

Karin Verwielen
Manager Landgoed Mookerheide

in al haar pracht
De natuur
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Jan Klaassen de Trompetter. Het hutje op de Mookerhei. De bokkenrijders, de Slag 
van 1574 en Operation Market Garden. De Mookerheide ademt historie, legenden en 
liederen. Op de rug van de reliëfrijke stuwwal van Nijmegen torent sinds begin 
twintigste eeuw trots een jachtslot. De historie en natuur schilderden sporen in het 
landschap van het landgoed met haar monumentale buitenplaats. 

Het is bijna of het landschap deint. 
De schilderachtige glooiing in het 
noordelijkste puntje van Limburg is een 
erfenis uit de ijstijd. Millennia lang vinden 
we hier een oerbos: het Ketelwald. Mook 
behoort vanaf 1473 tot het hertogdom 
Kleef. Tot 1815 ligt het landgoed net 
over de grens in het Reichswald van de 
voormalige Duitse (deel) staat Pruisen. 

NIEUWE BOSSEN
In de late Middeleeuwen raakt het bos 
aangetast. In de veertiende eeuw geeft 
Graaf Diederik van Kleef de opdracht om 
te ontginnen. Door steeds intensiever 
gebruik van het gebied voor vee en 
de houtproductie degradeert het bos. 
Het tij keert begin negentiende eeuw. 
Op het landgoed is de grens van de eerste 
herbebossing nog steeds zichtbaar: een 
lange aarden wal met een enkele rij eiken. 
In 1879 verwerft de steenrijke Amsterdamse 
koopman Jacob Hendrik Luden de heerlijke 
rechten van Heumen. Zijn zoon ‘de heer van 
Heumen’ Jan Jacob laat het jachtslot op 
het hoogste punt midden in de uitgestrekte 
heidevelden (1905) bouwen met twee 
markante gebogen toegangswegen en een 
park(bos) met slingerpaden aanleggen. 

IN VERTROUWDE HANDEN
Bossen, kassen, een moestuin, fruitmuur, 
tuinmuur en tuinmanswoning:  

de verschillende eigenaren verfraaien het 
landgoed door de jaren heen met nieuwe 
natuur en verschillende bijgebouwen. Vanaf 
1942 gebruikt de bezetter het jachtslot 
als hoofdkwartier. Na de oorlog vestigen 
de Dominicanessen van Bethanië er een 
klooster. De zusters vangen en voeden er 
ook uit huis geplaatste kinderen op. Het 
schoolgebouw ‘de Stijgbeugel’ krijgt nu een 
herbestemming als informatiecentrum en 
't Buitenhuys van de natuurbegraafplaats. 
In 1985 komt het gebied in de vertrouwde 
handen van Natuurmonumenten. Samen 
zorgen we dat de natuur meer ruimte krijgt 
op Landgoed Mookerheide.

EEN MONUMENT
Natuurmonumenten verpacht het 
jachtslot voor de horeca en ontfermt 
zich over het herstel van de grandeur 
en de kwaliteit van de natuur op het 
landgoed. Omdat de oorspronkelijke 
hoofdstructuur van het landgoed nog goed 
herkenbaar is, krijgt een groot deel van 
het landgoed in 2001 van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed de beschermde 
status van monumentale buitenplaats. 
Tussen 2013 en 2016 worden de kassen 
en (nuts)tuinen in oude glorie hersteld. 
In 2019 krijgen Natuurbegraven Nederland 
en Natuurmonumenten groen licht om 
een laatste rustplaats in de natuur op het 
landgoed mogelijk te maken.

De historische handtekeningen van Landgoed Mookerheide 

Een 
monument 
op de 
Mookerheide
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HEB JE ER AL EENS OVER NAGEDACHT? EEN PLEK IN DE NATUUR DAT VOOR ALTIJD
VAN JOU IS? WAT HOUDT DAT DAN PRECIES IN?

JOUW PLEK, DIE JE ZELF KIEST
Een rustige plek, die kies je zelf: bij een oude statige eik, aan een bosrand, of in het open 
grasland. Alleen of naast elkaar. Een kist of een urn. Op Mookerheide ben je vrij om zelf een 
eigen (nog beschikbare) plek te kiezen in dit speciaal daarvoor bestemde natuurgebied.  
Een plek die zorgvuldig is geregistreerd en altijd terug te vinden is. Je ontvangt een  
grafakte met de coördinaten van de plek, die je ook kunt terugvinden in onze app. 

VOOR ALTIJD VAN JOU - EEUWIGE GRAFRUST
Met een plek op Landgoed Mookerheide ben je verzekerd van eeuwige grafrust. Met een 
eenmalige betaling heb je het goed geregeld voor later. Er zijn geen bijkomende kosten 
voor grafonderhoud of grafverlenging. Zo komen je nabestaanden straks niet voor lastige 
beslissingen te staan over jouw plek in het natuurgebied. 

DE NATUUR EEN STUKJE MOOIER MAKEN -
BIJDRAGEN AAN NEDERLANDSE NATUURGEBIEDEN
We willen de natuur in Nederland verder ontwikkelen en behouden voor de generaties na 
ons. Ook door onze samenwerking met Natuurmonumenten. Kies je voor een plek op onze 
natuurbegraafplaats, dan draag je hieraan bij. Dat stukje natuur blijft dankzij jou namelijk 
altijd natuur. Een deel van de opbrengsten gaat naar Natuurmonumenten, die zorgdraagt 
voor het natuurgebied nadat de laatste natuurbegrafenis heeft plaatsgevonden. 

MIDDEN IN DE NATUUR - VRIJ TOEGANKELIJK
Genieten van de seizoenen. Wandelen, fietsen of even (uit)rusten op een bankje. Onze 
natuurbegraafplaats is altijd vrij toegankelijk tijdens de ‘openingstijden van de natuur’. 
Bezoek ons prachtige natuurgebied met bossen, graslanden en heide tussen zonsopgang 
en zonsondergang.

1.
2.
3.
4.

Je laatste rustplaats in de natuur
      Hoe, wat en waarom?Mijn plek

‘In de vroege zomer van 1997 kregen we slecht 
nieuws betreft de gezondheid van Virginie. 
Ikzelf was op dat moment net herstellende 
van een periode van ziek zijn. In deze totaal 
verlamde toestand waarin je eigenlijk alleen 
maar stil kan zijn, of kan huilen, of elkaar 
voorzichtig omhelzen, vluchtten we van de 
sores van het huishouden naar de 
rustgevende omgeving van het 
jachtslot. In mijn herinnering is 
er een prachtige brede laan. We 
zaten daar op een bankje en keken 
de zon tegemoet. Er was verder 
niets. Vogels. Een haas misschien. 
De bladeren van de bomen, al 
volwassen en niet meer zo teer 
groen. We dachten aan verlies. 
Verlies van vitaliteit, functionaliteit, de 
vanzelfsprekendheid van een gezond lijf. 
Virginie zou geopereerd moeten worden en 
daarbij waarschijnlijk het gezichtsvermogen aan 
een oog verliezen. We realiseerden ons maar al 
te goed dat Virginie en de chirurg met zijn team 
een dag durende operatie stond te wachten. 

Dat gaat niet vanzelfsprekend allemaal goed.  
Zo fragiel kan het leven zijn. Het contrast met de 
vanzelfsprekendheid van het leven en de natuur 
om ons heen was zo indrukwekkend, dat het een 
deel van zijn kracht op ons afstraalde. Natuurlijk 
zouden we uiteindelijk onze levenslust weer 
terugvinden. Dat is de kracht en de moed die 

de omgeving ons gaf. We zijn 
nu 22 jaar verder en genieten, 
overwegend prima gezond en 
beweeglijk, nog dagelijks van de 
natuur en van elkaar. Jaren later 
pas is de bestemming van dit 
terrein natuurbegraven geworden. 
Zonder ons de speciale betekenis 
van het gebied weer voor de 
geest te halen, hebben we onze 

belangstelling getoond. We gaan met het 
gebied een volgende fase in van afscheid nemen 
en verwerken. Ook dan is er het besef dat het 
leven zelf in al zijn kracht en rijkdom gewoon 
doorgaat. Zelfs als we er niet allebei meer deel 
van uitmaken. Een plek die ons meer te zeggen 
en te bieden heeft dan deze, is er niet.’ 

‘Een plek die  
ons meer te 
zeggen en te 
bieden heeft  

dan deze,  
is er niet’

GEBOREN IN BILTHOVEN EN AMSTERDAM, WILDEN JAN (69) EN VIRGINIE (76) HALVERWEGE DE 

JAREN TACHTIG GRAAG DICHTER BIJ EEN MOOI NATUURGEBIED GAAN WONEN. DE ZOEKTOCHT 

BRACHT HEN NAAR MALDEN. ZE HOUDEN VAN DE NATUUR. VAN WANDELEN, JOGGEN EN OP 

VAKANTIES ER VAN GENIETEN. HUN LAATSTE RUSTPLEK WILLEN ZE OOK IN DE NATUUR. ‘ALS JE 

ALS ACHTERBLIJVER NOG BIJ ELKAAR WILT ZIJN, DAN GA JE DAAR TERUG WAAR JE SAMEN WAS. 

VOOR ONS IS DAT DEZE NATUUR.’

6
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HET IS EEN PRACHTIGE DAG. EEN ZEE VAN PAARSE HEIDEVELDEN SIERT DE MOOKERHEIDE. 
HET GEBIED STAAT VOLOP IN BLOEI. ZONNESTRALEN ZORGEN VOOR EEN BETOVERENDE 
LICHTINVAL TUSSEN DE BOSSEN. MET ALS ACHTERGRONDDECOR HET SPROOKJESACHTIGE 
LANDGOED JACHTSLOT DE MOOKERHEIDE. VOOR ANNA IS HET EEN SPECIALE DAG. ZIJ MAAKT 
VANDAAG KENNIS MET NATUURBEGRAVEN EN KOMT SAMEN MET HAAR MAN HANS VOOR EEN 
INFORMATIEGESPREK. 

Op Landgoed Mookerheide is sinds 2019 natuurbegraven mogelijk. Een bijzonder gebied met een rijke 
geschiedenis, waar je nu al een laatste rustplek kunt reserveren. Dat idee staat Anna wel aan. 

VOL IN HET LEVEN
“Welkom, wat fijn dat jullie er zijn!” Informatiemedewerkster Anita van Orsouw nodigt Anna en Hans uit 
om de natuur te ontdekken. Het gesprek begint vanzelf. “Wat brengt jullie hier?” Anna: “Na het overlijden 
van mijn moeder, realiseerde ik me dat begraven worden op een reguliere begraafplaats niet bij mij past.  
Een goede vriendin vertelde me over natuurbegraven en haar verhaal raakte me meteen. Ik ben pas 57 en 
sta nog middenin het leven, maar toch werd ik nieuwsgierig.” Anita: “Wat mooi. En helemaal niet vreemd;  
de meeste mensen die hier een plek reserveren, doen dat bij leven en in volle gezondheid.” 

'Onze ervaring is dat  
80% van de mensen die 
hier een plek reserveert, 
dat doet bij leven en  
in volle gezondheid'

Wandel je mee?
Iedere 2e dag van de maand 

van 10:30 tot 11:30 uur
kun je vrijblijvend aansluiten om kennis  
te maken met Landgoed Mookerheide.  

Meld je aan via 
www.mookerheide.nl/wandeljemee

en je bent van harte welkom!

Het verhaal van een bijzondere wandeling

op haar mooist
Landgoed Mookerheide
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NATUURMENS
“Waarom raakte het verhaal van je vriendin je zo?” Anna: “Voor eeuwig 
opgaan in de schoonheid van de natuur, dat vind ik een erg mooie 
gedachte. Ik ben opgegroeid op het platteland en altijd omgeven 
geweest door natuur. Nog steeds ben ik een echt buitenmens en heb ik 
ruimte om me heen nodig. Ik ben heel benieuwd wat natuurbegraven 
precies inhoudt. Kan ik bijvoorbeeld zelf een plek uitkiezen?” Anita: 
“Jazeker. Je kiest zelf je eigen plek uit en die plek is voor altijd van 
jou. Een houten boomschijf met persoonlijke inscriptie kan dienen als 
natuurlijk gedenkteken.”

EEUWIGE GRAFRUST
“Een andere belangrijke reden die vaak meeweegt bij de keuze 
voor natuurbegraven, is het stukje ontzorgen van nabestaanden,” 
vertelt Anita. “Je zadelt niemand op met onderhoud en er hoeft 
geen kostbare grafsteen te worden aangeschaft. Natuurbegraven 
Nederland en Natuurmonumenten bieden eeuwige grafrust, zonder 
bijkomende kosten voor grafverlenging of onderhoud. Je betaalt dus 
eenmalig voor het eeuwigdurend grafrecht van de plek.” 

HISTORIE
Anna kijkt om zich heen. ”Wat is het hier mooi. Ik ben nu wel erg 
benieuwd geworden naar het gebied.” Anita: “Prachtig hè? Ik stel 
voor dat we een wandeling gaan maken zodat jullie het zelf kunnen 
ervaren.” Het drietal loopt via de kassen, de leifruitmuur en de sier- 
en moestuinen richting het bosrijke gebied. Anita: “Nu krijgen jullie 
direct een stukje mee van de historie van Mookerheide. De tuinderij 
vormde namelijk ooit een belangrijk onderdeel van Landgoed 
Jachtslot Mookerheide en wordt tot op heden in ere gehouden door 
een vrijwilligersgroep.”  

PERSOONLIJKE KEUZE
Vlinders zoals het bruin blauwtje en de kleine vuurvlinder fladderen 
vrolijk boven de paarsgekleurde heidevelden. Plotseling steekt een 
ree op volle snelheid het bospad over. Hans wijst naar de reusachtige 
7-stammige eik die tevens een bekend trefpunt vormt op Landgoed 
Mookerheide. Eromheen groeien tal van boomboeketten. “Dus hier 
zou je bijvoorbeeld al een plek kunnen kiezen?” vraagt Hans. 

Anita: “Inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Sommige mensen geven de 
voorkeur aan een plek bij een mooie boom, een ander kiest liever voor 
een plek in het open veld of tussen het brem. Het is heel verschillend 
waarom mensen voor een bepaalde keuze gaan. Daarbij wil ik aangeven 
dat er meer mogelijkheden zijn dan begraven worden in een kist.  
Je kunt ook denken aan een alternatief zoals een mand of wade.” 

BIJZONDERE GEDENKPLEK
Samen wandelen Anna en Hans over een slingerpaadje dat door het 
gebied kronkelt. De zon schijnt nog steeds volop. Af en toe wordt de 
stilte van de natuur onderbroken door het gezang van een merel. Hans 
merkt op: “Voor nabestaanden lijkt me dit een fantastische plek om 
iemand te gedenken. Je kunt hier in alle rust door de natuur dwalen met 
je gedachte bij je overleden dierbare.” Anita: “Dat klopt. We zien hier 
bijvoorbeeld op zondag vaak jongere generaties die het graf van hun 
opa of oma bezoeken. De kinderen nemen een fietsje of stepje mee. 
Naast het graf wordt zelfs wel eens een picknickkleed uitgegooid om 
met z’n allen in het zonnetje een broodje te eten.” 

MOOIER NATUURGEBIED
Ondertussen wordt het gebied heuvelachtiger. “Zoals jullie merken 
kent de natuur van Mookerheide nogal wat hoogteverschillen. Deze 
glooiingen zijn gevormd door gletsjers in de ijstijd,” legt Anita uit. “Ook 
erg typerend voor dit gebied is het bremgrasland. We hebben als doel 
om van Landgoed Mookerheide een nóg mooier natuurgebied te maken. 
Door een plek te reserveren draag je daaraan bij. Natuurbegraven 
Nederland zorgt tot de laatste uitvaart voor het beheer van het 
natuurgebied en de natuurgraven. Daarna neemt Natuurmonumenten 
het beheer over.”

GOED GEVOEL
Zoetjesaan loopt het gezelschap terug. Zonder het in de gaten 
te hebben, is er ruim een uur verstreken. Anna: “Wat was dit een  
mooie ervaring. Ik ben een stuk wijzer geworden en deze wandeling 
heeft mijn gevoel over natuurbegraven alleen maar versterkt.”  
Anita: “Dat is fijn om te horen. Ik wil jullie beiden hartelijk danken  
voor de bijzondere wandeling!”

'Nabestaanden 
worden niet 
belast met 
onderhoud.  
De natuur zorgt 
voor het graf'



LIGGING
In het bos, in het open veld, aan de rand of bij 
een gedenkboom, op Landgoed Mookerheide 
zijn verschillende plekken beschikbaar. Samen 
één natuurgraf behoort tot de mogelijkheden. 
Je kunt ook meerdere plekken naast elkaar 
reserveren, voor een partner of familielid.

NATUURLIJK AFBREEKBAAR MATERIAAL
Op Landgoed Mookerheide kun je een 
natuurgraf reserveren. Voor een begrafenis 
in een kist, mand of wade of voor een 
begrafenis van een urn. Dit van natuurlijk 
afbreekbaar materiaal. In het gebied mag 
geen as uitgestrooid worden. Uitstrooien in het 
urnengraf mag wel.

URNINLAGE 
In een natuurgraf is ruimte om één extra urn 
te begraven. Wanneer je hiervoor kiest en de 
tenaamstelling direct vastlegt, kan deze urn op 
een later moment bijgeplaatst worden. 

VLINDERVELD
Voor kindjes die eerder dan 24 weken geboren 
worden hebben wij een Vlinderveld. 

HERBEGRAVEN
Herbegraven is mogelijk op Landgoed 
Mookerheide. Als je hier meer over wilt weten, 
neem dan contact met ons op. 

BETALEN
Je betaalt eenmalig voor het eeuwigdurend 
grafrecht van de plek. Dit is exclusief de 
begraafkosten, die eventueel ook later kunnen 
worden voldaan. 

WISSELEN VAN PLEK
Mochten de persoonlijke omstandigheden 
daarom vragen bieden wij de mogelijkheid om, 
binnen de aangesloten natuurbegraafplaatsen 
van natuurbegraven Nederland of op de 
natuurbegraafplaats zelf van plek te wisselen.

UITVAARTVERZEKERING
Ook met een uitvaartverzekering kun je bij 
ons een plek in de natuur vastleggen. Omdat 
een verzekering vaak niet bij leven uitkeert, 
betekent dit afhankelijk van de verzekering 
dat de kosten achteraf (gedeeltelijk) vergoed 
kunnen worden. 

Mogelijkheden op
Landgoed Mookerheide 
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EEUWIGDUREND GRAFRECHT 
Reserveer je een plek op onze natuurbegraafplaats, dan heb je voor eeuwig het 

recht om daar begraven te worden. Nabestaanden krijgen geen vragen over het 

verlengen van het grafrecht. In een grafakte wordt het eeuwigdurende grafrecht 

vastgelegd, in deze akte staan onder andere de coördinaten van de plek vermeld. 

Op het gehele gebied is een kwalitatieve verplichting gevestigd, deze zorgt ervoor 

dat het natuurgebied en de grafrechten voor eeuwig beschermd zijn.  

SAMEN ZORGEN WE VOOR DE NATUUR
Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide verzorgt het beheer van de natuur 

en de natuurgraven. Natuurmonumenten zal uiteindelijk het volledige beheer van 

het natuurgebied overnemen. Van ieder verkocht grafrecht gaat er een bedrag naar 

Stichting Eeuwige Grafrust Mookerheide. Deze stichting behartigt de belangen 

van mensen die een plek hebben op de natuurbegraafplaats. Daarnaast zorgt de 

stichting voor het bekostigen van het onderhoud op de natuurbegraafplaats.

Samen met de mensen die bij ons een plek hebben, willen wij nog meer natuur in 

Nederland realiseren. Om dat te kunnen doen, bestaat Stichting Nieuwe Natuur. 

Van elk verkocht grafrecht wordt een bedrag gestort naar deze stichting en 

Natuurbegraven Nederland voegt hier een bedrag aan toe. Gezamenlijk leveren 

we zo een bijdrage aan het realiseren van nog meer natuur in de omgeving van 

Landgoed Mookerheide.

Alles goed geregeld   
TARIEVENOVERZICHT 
LANDGOED MOOKERHEIDE

Natuurgraven

Natuurgraf € 4.250

Samen één natuurgraf* € 7.500

Natuurgraf met gedenkboom* € 4.750

Natuurgraf voor een kist, mand of 
wade met als inlage een urn of de as

€ 5.050

Natuurgraf voor een urn of de as € 2.000

Natuurgraf voor twee 
urnen of de as

€ 2.800

 

Begraafkosten

Voor een kist, mand of wade € 570

Voor een urn of de as € 300

Wil je meer informatie, zoals bijvoorbeeld over een 
herbegraving, neem gerust contact met ons op.

*Op daarvoor bestemde plekken 

Prijspeil april 2021
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Een plek
              uitkiezen

KIES DE PLEK DIE GOED VOELT

Je kiest zelf je plek, bij een oude statige eik, 
aan een bosrand, of in het open grasland. Alle 
plekken zijn vastgelegd met coördinaten. Met een  
GPS-systeem kunnen we je direct vertellen of de 
plek van jouw voorkeur nog beschikbaar is en deze 
plek reserveren.

VASTLEGGEN

Na de reservering en betaling van de door jou 
gekozen plek ontvang je van ons een grafakte, 
waarin jouw plek voor altijd is vastgelegd. 

VERKENNEN EN INFORMATIE

Breng eens een bezoek aan ons natuurgebied. 
Kom vrijblijvend wandelen of fietsen en ervaar 
hoe het is op Mookerheide. Maak een afspraak 
voor een wandeling met ons, zodat wij je over het 
gebied kunnen vertellen en al je vragen kunnen 
beantwoorden in een informatiegesprek. We zijn er 
7 dagen per week.

Op ongeveer tien minuten rijden van Nijmegen vind
je natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. 
Een prachtige plek te midden van uitgestrekte 
heidevelden, mooie bossen en een rijke 
geschiedenis. Het gebied kent een rijke variatie aan 
planten en dieren. Hier kun je een plek kiezen in het 
bos, op het open veld en langs de bosrand. Voor 
fietsers en wandelaars is Landgoed Mookerheide 
een geliefde bestemming om uren van de natuur  
te genieten.

Plattegrond
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i
INFORMATIECENTRUM
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dragen we samen 
zorg voor de natuur. 

Zorgt de natuur voor 
de graven en wij zorgen 

voor de natuur.

werken we samen met 
Natuurmonumenten 

volgens een zorgvuldig 
beheerplan. Zo werken 

we toe naar een nog 
mooier natuurgebied. 

EEN UITVAART OP LANDGOED

MOOKERHEIDE IS MOGELIJK 

VOOR IEDEREEN DIE BIJ ONS 

EEN PLEK HEEFT. DIT MAG, 

MAAR HOEFT NIET. JIJZELF 

OF JE NAASTEN STELLEN DE 

CEREMONIE SAMEN MET EEN 

UITVAARTONDERNEMER NAAR 

KEUZE. WIJ STELLEN DE NATUUR 

EN ONZE RUIMTES IN OVERLEG 

(TEGEN EEN KLEINE VERGOEDING) 

BESCHIKBAAR. OM EEN AFSCHEID 

TE HEBBEN DAT ECHT PAST BIJ DE 

PERSOON EN DE NABESTAANDEN, 

IS ER VEEL RUIMTE VOOR EEN 

EIGEN INVULLING.

Een afscheid
op Landgoed 
Mookerheide
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ALLE TIJD 
EN VRIJHEID

-
We streven naar een uitvaart 

per dagdeel. Een afscheid 

in de ochtendzon of in de 

namiddag als de hemel 

rozerood kleurt: de natuur

laat zich op elk moment 

van de dag van een andere 

kant zien. Op Landgoed 

Mookerheide kan het 

afscheid ’s ochtends of 

in de middag plaatsvinden. 

In de zomermaanden is 

een afscheid in de avond 

ook mogelijk.

DICHT BIJ 
DE NATUUR

 -
Er is ruimte voor een 

persoonlijke invulling van 

een afscheid. In 't Buitenhuys 

hebben we ruimte voor 

gezelschappen tot 

150 personen. En buiten 

in de natuur kun je zitten, 

indien gewenst onder een tarp.

Wil je meer weten over de 

mogelijkheden van een 

afscheid op Landgoed 

Mookerheide neem dan 

contact met ons op.

Op natuurbegraafplaats 

Landgoed 
Mookerheide ...

zorgt de natuur voor de 
graven en wij zorgen 

voor de natuur.

is iedereen welkom  
tussen zonsopgang  
en zonsondergang.

ben je welkom 
met de fiets.

mogen losse snijbloemen 
en veldbloemen worden 

neergelegd.

is ook de hond welkom,
wanneer aangelijnd.

is een boomschijf met  
inscriptie het enige wat  

een natuurgraf markeert.

HOUTEN 
GEDENKSCHIJF

 -
Je kunt ervoor kiezen om 

de plek van het natuurgraf 

te markeren met een 

houten gedenkschijf met 

persoonlijke inscriptie. 

De gedenkschijf wordt door de 

natuurbegraafplaats gemaakt 

en beschikbaar gesteld.

kun je wanneer je 
slecht ter been bent het 
natuurgebied verkennen 

per boskar.
Neem hiervoor contact met ons op.
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VIND DE PLEK VAN  
JE DIERBARE VIA DE APP

 -
Hebben nabestaanden 

toestemming gegeven voor 

de app? Dan is de locatie van 

het natuurgraf van een dierbare 

altijd terug te vinden in onze 

Natuurbegraven Nederland app. 

De app download je via Google 

Play of de Apple App Store. 

Je vindt er ook informatie over de 

flora en fauna en een plattegrond 

van het natuurgebied.



Hart voor 
de natuur

Samenwerken met Natuurmonumenten

Het Landgoed

-
Natuurbegraafplaats Landgoed 

Mookerheide ligt in een 

bijzonder natuurgebied met 

uitgestrekte heidevelden, 

mooie bossen en een rijke 

geschiedenis. Een belangrijk 

onderdeel van deze geschiedenis 

is Landgoed Mookerheide, 

dat bekend staat om zijn 

kassen, een leifruitmuur, sier- en 

moestuinen en de sierbrug. 

Een bekend trefpunt op het 

landgoed is de reusachtige 

zevenstammige eik.

Veelzijdigheid 
aan natuur

- 
Mookerheide bestaat 

grotendeels uit bos en is 

verbonden met een groot 

heidegebied. Daarom zie je 

ook op de natuurbegraafplaats 

heide terug. Daarnaast is het 

bremgrasland typerend voor 

de omgeving. Hier groeien 

soorten als brem, sleedoorn, 

meidoorn en wilde appel, die 

vooral in de lente prachtig zijn 

vanwege hun gele en witte 

bloesem. Het gebied kent 

grote hoogteverschillen die 

gevormd zijn door gletsjers in 

de ijstijd. Bosvlakken bestaan 

vooral uit gemengd bos of 

worden hiernaar omgevormd 

met soorten als wintereik, 

berk, beuk, wilde lijsterbes 

en struikheide. Bijzonder zijn 

de boomboeketten: meerdere 

stammen die één boom vormen. 

Moestuin 
en kassen

 -
De tuinderij vormde ooit een 

belangrijk onderdeel van 

Landgoed Mookerheide. 

Een eeuw geleden bevonden 

zich achter het jachtslot 

een prachtige moestuin, 

fruitmuren en kassen. 

In de loop der jaren werden 

deze echter overwoekerd 

door struiken en bomen. 

Tussen 2013 en 2016 zijn 

de monumentale tuinen 

compleet hersteld en nu 

groeit en bloeit er weer van 

alles. Een vrijwilligersgroep 

kweekt de producten en 

houden op deze manier de 

kassen en de tuin in ere.

Paradijs voor  
vele dieren

-
Vogels zoals de buizerd, gaai 

en boomklever vinden hun thuis 

op Landgoed Mookerheide. 

Spechten zie je het hele jaar 

door in het gebied, vooral aan 

het begin van het broedseizoen 

als de natuur tot leven komt. 

Ook vlinders zoals het bruin 

blauwtje en de kleine vuurvlinder 

fladderen in de zomer vrolijk 

rond. Daarnaast leeft op 

Landgoed Mookerheide de 

zandhagedis, waarvan de 

mannetjes in het voorjaar en 

de zomer opvallen door hun 

felgroene kleur. De vrouwtjes 

hebben een bruin uiterlijk. Maak 

je in de vroege ochtend een stille 

wandeling door het bos of ga je 

bij schemering geruisloos in het 

gras zitten, dan is de kans groot 

dat je een groep reeën spot.

Onze flora en fauna
Landgoed Mookerheide leeft 
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Natuurmonumenten is een vereniging met 
ruim 700.000 leden en donateurs. Ze beheert 

en beschermt in 371 gebieden 107.000 
hectare natuur, waardevolle landschappen 

en cultureel erfgoed. Van boswachters 
en ecologische experts tot vrijwilligers en 

donateurs: al sinds 1905 is het een beweging 
van mensen met hart voor de natuur. 

NAAM

Fons Mandigers

FUNCTIE

Gebiedsmanager beheereenheid  
Noordoost-Brabant en Rijk van Nijmegen

ORGANISATIE

Natuurmonumenten 

OOIT WAS NEDERLAND PAARS. DE MOOKERHEIDE WAS HONDERD JAAR GELEDEN NET ALS DE 

HELFT VAN ONS LAND ÉÉN GROOT HEIDEGEBIED. ONZE PARTNER NATUURMONUMENTEN ZET 

ZICH HIER AL SINDS 1926 IN VOOR HET BEHOUD VAN DIT UNIEKE LANDSCHAP. 

‘Een grote paarse gloed. Het moet vroeger een ontzettend 

fraai gezicht zijn geweest. Zeker met dat glooiende 

landschap. Iedereen kent het toponiem Mookerheide. De Slag 

om de Mookerheide. Loop naar de Mookerhei. In een hutje 

op de Mookerhei. Het landgoed met het jachtslot is maar 

een klein onderdeel van het totale gebied. De Mookerheide 

bestrijkt het hele gebied tussen Nijmegen, Mook en Milsbeek. 

Omdat je er koeien, schapen en geiten kon laten grazen, was 

de heide economisch van grote betekenis. Maar door de 

ontdekking van kunstmest en vooral de enorm groeiende 

vraag naar hout werd vrijwel het gehele 

gebied vanaf het einde van de negentiende 

eeuw bebost met grove dennen. Het bos 

is dus nog relatief jong. Opnieuw was de 

economie leidend voor het landschap. Zo 

was er enorm veel vraag uit de mijnbouw 

naar stuthout. De grove den leende zich 

hier uitstekend voor. Maar de bebossing 

ging wel ten koste van de heide. Om het 

unieke landschap te beschermen, kocht Natuurmonumenten 

in 1926 het laatste heiderestant van enig formaat dat ook al 

nagenoeg bebost was. Het was onze eerste aankoop op de 

stuwwal: een schitterend stuk open geaccidenteerde heide. 

Ik kan me de Mookerheide niet voorstellen zonder heide. 

Hoewel ik zelf een man van water en polderlandschappen 

ben, vind ik de heide wel heel karakteristiek en aantrekkelijk. 

Zeker hier met al die hoogteverschillen. In 1987 werd 

Natuurmonumenten eigenaar van het landgoed. Vooral het 

jachtslot en de prachtig gerestaureerde kassen met nutstuinen 

springen in het oog. De uitheemse boomsoorten die ooit in 

het parkbos zijn aangeplant, zoals platanen, zilversparren en 

andere dennensoorten, houden we bewust in stand. In het 

landgoedbos willen we juist minder exoten en meer inheemse 

soorten. Bij de herontwikkeling gaat het landgoed weer veel 

meer landgoed worden. Wat echt heel typerend is voor het 

landgoed zijn de boomboeketten, zoals de zevenstammige 

eik. Maar een landgoed onderscheidt zich niets eens zozeer 

door het type natuur. Het zit hem vooral 

in de beleving. Een laan is toch net weer 

even anders dan een bospad. Het landgoed 

gaat weer veel meer landgoed worden. Een 

belangrijke wens binnen de herontwikkeling 

is het restaureren en een herbestemming 

voor het jachtslot. Natuurbegraven vind 

ik ook goed passen op het landgoed.  

Een eigentijds en sympathiek fenomeen. 

Aan de ene kant gaat de samenleving steeds sneller en komen 

we steeds verder van de natuur af te staan. Maar tegelijkertijd 

zie je een soms bijna onbewuste onderstroom van een zucht 

en hang naar roots, authenticiteit en de natuur. Wat ik ook 

bijzonder vind is de eeuwige grafrust. Het opgaan in de natuur. 

Je zadelt nabestaanden nergens mee op. Ik kan me heel goed 

voorstellen dat mensen kiezen voor een laatste rustplaats  

in de natuur.’ 

'In het bos willen 
we minder exoten 
en meer inheemse 

soorten'
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Mijn vragen:
ER ZIJN VAST NOG WEL VRAGEN… 

Schrijf ze hier op en neem ze mee naar Landgoed Mookerheide om ze te bespreken.

20

Meer weten? Een informatief gesprek met een wandeling is de beste manier om een goede 
indruk te krijgen van natuurbegraven en van Landgoed Mookerheide. Voel je vrij 
om ons informatiecentrum te bezoeken op een moment dat jou het beste uitkomt. 
Of maak een afspraak, dan ben je er zeker van dat we alle tijd voor je hebben.  
We zijn 7 dagen in de week aanwezig.

Ben je slecht ter been? Dan laten we je graag het gebied zien met onze boskar.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 024 203 62 30 van maandag tot en  
met zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur voor meer informatie of het maken van  
een afspraak.



N844

2322

NIJMEGEN

GROESBEEK

MOLENHOEK
Station
Mook Molenhoek

MOOK

CUIJK

HEUMEN

MALDEN

N271

N846

N321

N271

A73

A73

Harderwijkerweg 37 
6816 VA Arnhem

Somerenseweg 116 
5591 TN HeezeHeumensebaan 18

6584 CL Molenhoek

Natuurbegraven  
Nederland
Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide maakt deel uit 
van Natuurbegraven Nederland. Wij beheren natuurgebieden 
waarin een laatste rustplaats mogelijk is. We willen 
natuurbegraven bereikbaar maken voor iedereen die een 
laatste rustplek wenst in de rust en ruimte van de natuur. 
In onze natuurgebieden maken we de natuur een stukje beter 
en groter en zorgen we dat de natuur behouden blijft voor 
de generaties na ons. Naast Landgoed Mookerheide vind je 
onze natuurbegraafplaatsen in Arnhem (Heidepol), De Moer 
(Huis ter Heide), Schaijk (Maashorst) en Heeze (Schoorsveld).
 
Op onze site www.natuurbegravennederland.nl vind je alle 
informatie over ons en onze andere natuurbegraafplaatsen.

NATUURGEBIED 
Het natuurgebied is voor wandelaars en fietsers dagelijks vrij 
toegankelijk tijdens ‘de openingstijden van de natuur’ tussen 
zonsopgang en zonsondergang.

INFORMATIECENTRUM 
Maandag t/m zaterdag 9.00 -  17.00 uur
Zondag  11.00 -  16.00 uur
Op zondag is er wel een medewerker aanwezig maar kunnen er geen 
afspraken plaatsvinden.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 024 203 62 30 van maandag 
tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur voor informatie of het 
maken van een afspraak. Op telefoonnummer 024 203 62 31 kun je  
24 uur per dag een uitvaart aanmelden.

Openingstijden

Franse Baan 2 
5374 RS Schaijk

Adres
NATUURBEGRAAFPLAATS
LANDGOED MOOKERHEIDE
Heumensebaan 18
6584 CL, Molenhoek
T. 024 203 62 30
M. contact@landgoedmookerheide.nl
www.mookerheide.nl

Route 
Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide  
ligt aan de Heumensebaan in Molenhoek.
De natuurbegraafplaats is te vinden als je de
routebeschrijving op Google Maps instelt op
bovenstaand adres.

OV-ROUTE
Station Molenhoek is op loopafstand van de 
natuurbegraafplaats. Vanaf daar volg je de borden 
naar het landgoed. 

Middelstraat 1
5176 NH De Moer



De stilte van de natuur heeft veel geluiden
Adriaan Roland Holst 


