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Inhoudsopgave	



Op de grens van Gelderland en Limburg ligt het natuurgebied 
Mookerheide, dat zich kenmerkt door haar stuwwallen uit de ijstijd 
met de voor dit gebied kenmerkende hoogteverschillen.  
En kenmerkende uitgebreide bossen en heidegebieden.  
Te midden hiervan ligt het landgoed de Hooge Hoenderberg. 
 
In dit toeristisch goed ontsloten gebied kan men naar hartenlust 
wandelen, fietsen, golfen en zelfs zweefvliegen. Of  men bezoekt de 
pittoreske dorpjes Mook, Groesbeek, Molenhoek, Berg en Dal 
enzovoorts. 
Midden in de natuur maar op een steenworp afstand van de A73. 
Nijmegen met al haar voorzieningen is eveneens dichtbij! 
 
Direct naast de locatie ligt de oude spoorlijn Nijmegen- Kleve die 
wellicht een toeristische bestemming krijgt en dan natuurlijk ook een 
halte nabij het landgoed. 
 
Het landgoed ligt boven op een van deze stuwwallen en biedt een 
prachtig uitzicht over het Maasdal richting Brabant. 
	

Loca-e	
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Loca-e	



Het landgoed is met 6,5 ha, prachtig gelegen op een stuwwal en heeft 
een hotel-recreatie bestemming. Er mag tot een bouwhoogte van 14 
meter 1145 m2 gebouwd worden. Dat biedt een totaal 
vloeroppervlakte van 4580 m2. Meerdere eindbestemmingen zijn 
mogelijk. U kunt daarbij denken aan een hotel met wellness, 
congresfaciliteiten, hotel met een medische component of zorg. Het 
projectgebied is goed ontsloten en ligt midden in het groen. Parkeren 
kan onder het maaiveld in een parkeerkelder of verdeeld over het 
landgoed. 
	
	

Project	



Kadaster	
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Kadaster	



De eigenaar, Malant BV, wenst in contact te komen met een huurder/
exploitant voor het nieuw te bouwen complex. Malant wil als 
investeerder optreden tot en met de casco oplevering. Afbouw en 
inrichting zal door de huurder dienen te geschieden. De eigenaar wil 
met een bonafide partij een langjarige huurovereenkomst afsluiten. 
De details hiervan zijn onderdeel van de te voeren onderhandelingen. 
	
	

Aanbod	



Wim	Dupont	
	
Geulstraat	41 	 	 		
6241	NA	Bunde	
The	Netherlands 	 		
	
Tel.:			+	31	(0)43		365	38	78	
Mob.:	+	31	(0)6	53	36	81	54	
	
Email:	info@duponthotelleisure.com	
	

Contactgegevens	



The	 u-liza-on	 rights	 of	 the	 works	 completed	 in	 the	 course	 of	 this	 offer	
remain	 exclusively	 and	 without	 limita-on	 with	 Dupont	 Hotel	 &	 Leisure	
with	regards	to	content,	-me	and	loca-on.	
	
Any	 assignment	 of	 rights	 is	 subject	 to	 a	 separate	 agreement	 and	 explicit	
consent	by	Dupont	Hotel	&	Leisure.	
	
On	this	proposal	the	companies	general	business	condi-ons	are	applicable.		
	
June	2016	

All	Rights	Reserved	


