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 Informatie 

Door de genomen maatregelen kan het zo zijn dat de informatie per locatie in dit boekje momenteel 
niet actueel is. Voor up-to-date informatie verwijzen we dan ook graag door naar de website van de 
locatie zelf. 
 
Hou ook goed de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten over de huidige situatie 
en de maatregelen die genomen worden. Voor meer informatie over deze maatregelen verwijzen 
wij je naar de website van de Rijksoverheid: 
 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
 
Kortom, plan je bezoek, hou 1,5 meter afstand om de verspreiding van corona tegen te gaan en ga 
niet naar plaatsen waar het druk is. Of doe alvast inspiratie op voor een volgend bezoek aan 
Montferland.  
 
Samen maken we er iets moois van. Samen houden we Montferland veilig. 
 
Meer info 
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland:  www.vnog.nl  
Gemeente Montferland: www.montferland.info/alles-over-het-coronavirus-covid-19 
 

Fietsknooppunten worden in dit boekje  aangeduid met dit teken:   
Coverfoto: Raethuys in ’s-Heerenberg ©VVV Montferland 

 
VVV Montferland 

Op dit moment zijn de VVV Informatie- en folderpunten gesloten. Wij zijn per mail en Facebook  
Messenger bereikbaar. Bestel je brochures, wandel- en fietsroutes tijdig via onze webshop. 
 
E. vvv@montferland.info 
W. www.vvvmontferland.nl 
             www.vvvmontferlandwebshop.nl  
 

Volg ons op Facebook en Instagram: @VVVMontferland 

 

 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel VVV Montferland er naar 
streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het 
moment waarop deze ontvangen wordt.

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.vnog.nl/
http://www.montferland.info/alles-over-het-coronavirus-covid-19
http://www.vvvmontferland.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
https://www.facebook.com/VVVMontferland/
https://www.instagram.com/vvvmontferland/?hl=nl
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MUSEA – ATELIERS – GALERIEËN 
 

 

KASTEEL HUIS BERGH – ’s-Heerenberg 80–81 

Kasteel Huis Bergh is enorm rijk aan verhalen: of het nu gaat over de kunst, de historie of de tuinen. 
Er is in de 800 jaar dat Kasteel Huis Bergh oud is veel gebeurd en hier is dan ook veel over te vertellen. 
De verhalen over de rijke historie, de bijzondere kunstverzameling en de herstelde tuinen van Kasteel 
Huis Bergh zijn te beluisteren in verschillende audiotours welke verkrijgbaar zijn in het kasteel of te 
downloaden ook in de app.  Enthousiast geworden of alvast een klein kijkje binnen nemen in het 
kasteel? Dat kan natuurlijk ook. Klik hier of kijk op roundme.com.  

Naast de reguliere collectie en activiteiten op Kasteel Huis Bergh, zijn er ook jaarlijkse 
tentoonstellingen die een onderwerp van de collectie en het kasteel uitlichten. De tentoonstelling 
Liefde voor de Middeleeuwen is van 15 mei 2020 tot 27 juni 2021 te bezoeken.  

Liefde voor de Middeleeuwen - De Collectie Mengelberg op Huis Bergh 

Op 14 mei 1920 arriveerde op Huis Bergh in ’s-Heerenberg de Collectie Mengelberg: 175 schilderijen, 
beeldhouwwerken en zilveren voorwerpen. De collectie was door kasteelheer J.H. van Heek in 
november 1919 gekocht van de erven van Friedrich Wilhelm Mengelberg in Utrecht, bekend om zijn 
rijk gedecoreerde interieurs van katholieke kerken. Over de lotgevallen van de Collectie Mengelberg 
gaat de tentoonstelling Liefde voor de Middeleeuwen.Voor Wilhelm Mengelberg waren de 
Middeleeuwen dé inspiratiebron en zijn verzameling middeleeuwse kunstwerken fungeerde als een 
studieverzameling, als voorbeelden voor zijn eigen werk. 

Met de aankoop van de Collectie Mengelberg was J.H. van Heek niet alleen eigenaar van een 
middeleeuws kasteel maar ook van een omvangrijke collectie middeleeuwse kunst. Het was het 
begin van zijn intense liefde en bewondering voor de Middeleeuwen. ‘De Middeleeuwen, waarin 
geloof in God en de leer van Christus de bezielende krachten zijn geweest voor het leven en voor alle 
groote werken, die werden tot stand gebracht’, zoals hij zelf schreef.  

Van Heek maakte van Huis Bergh een eerbetoon aan de Middeleeuwen en richtte het in met de 
mooiste werken uit de Collectie Mengelberg. Helaas ging een deel verloren bij de grote brand van 
1939, maar nog steeds vormt de Collectie Mengelberg de kern van de collectie van Huis Bergh, de 
mooiste particuliere verzameling van middeleeuwse kunst in Nederland. Onderzoekers hebben de 
Collectie Mengelberg zoals hij in 1920 aankwam op Huis Bergh gereconstrueerd. Die reconstructie 
wordt op de tentoonstelling gepresenteerd en alle werken die nu nog bekend zijn, worden voor het 
eerst samen getoond. 

Openingstijden 

https://www.mapmyvisit.com/viewtour/497/nl/12A80D7800FC7B24329ED2079E636642
https://roundme.com/tour/174012/info
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• Kijk voor de actuele openingstijden op de website van Kasteel Huis Bergh 
• De tuinen zijn tijdens het winterseizoen gesloten. 

 
 Spannende Escaperoute - Huis Bergh 

Kijk voor meer informatie onder het kopje: Voor de Kinderen -> Kasteel Huis Bergh  
 

 Ridderslag- Huis Bergh 
Kijk voor meer informatie onder het kopje: Voor de Kinderen -> Kasteel Huis Bergh  

Adres: Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s-Heerenberg | T. 0314-661281| info@huisbergh.nl | 
www.huisbergh.nl  

Kasteeltuinen - Kasteel Huis Bergh – ’s-Heerenberg 80–81 

De tuinen zijn gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van het kasteel. In het winterseizoen zijn 
de tuinen gesloten. Via een, ook thuis, te downloaden audiotour kan men de tuingeschiedenis 
beleven. | Adres: Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s-Heerenberg | T. 0314-661281| info@huisbergh.nl| 
www.huisbergh.nl. 

Berghs Muntmeestershuis – ’s-Heerenberg 80–81 

De heren en graven Van den Bergh hebben in het verleden muntbedrijven gehad in of bij hun 
kastelen. Van de voormalige muntplaatsen bestaat alleen de ’s-Heerenbergse nog.  Een bezoek aan 
het imposante kasteel Huis Bergh wordt dan ook vaak gecombineerd met een bezoek aan de Munt. 
Onder leiding van de muntmeester kunnen bezoekers zelf munten slaan. Groepen kunnen het hele 
jaar door op afspraak een bezoek brengen aan de munt eventueel in combinatie met kasteelbezoek. 
Voor individuele bezoekers zijn er openingstijden van munt en kasteel op gezette tijden. 

Entree:  Muntslag voor individuele bezoekers op gezette tijden tijdens openingstijden kasteel: € 2,- 
De kosten per groep van 20-25 personen bedragen € 75,-. Grotere groepen worden gesplitst. Deze 
bedragen zijn exclusief eventuele muntenverkoop. Adres: Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s-Heerenberg | 
T. 0314-661281| info@huisbergh.nl| www.huisbergh.nl 

STADSMUSEUM BERGH – ’s-Heerenberg 80–81 

 
©Robin Sommers 

Als je je verdiept in het verleden gaat er een wereld voor je open. Tegenwoordig vinden we 
geschiedenis zo interessant dat er TV programma’s aan worden gewijd. Het zelf beleven in een 
museum en op historische plekken is nog het mooist. 

http://www.huisbergh.nl/
http://www.huisbergh.nl/
http://www.huisbergh.nl/
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Centraal staan 5 historische vrouwen in de geschiedenis, die symbool staan voor het leven en 
werken in Bergh in ver vervlogen tijden. Door middel van een audiotour, multimedia, speciale 
belichting en videobeelden waan je jezelf in het verleden van Bergh. Zie hoe oorlog, heksen, intriges, 
macht en geld toen vaak de hoofdrol speelden. Ervaar hoe mensen leefden aan de hand van o.a. 
de stadsmaquette met animaties. Meer informatie over het museum is te vinden op de website van 
het museum.   

 Expositie & Rondleiding Echo van de Middeleeuwen  
Een tentoonstelling over de 19de eeuwse beeldend kunstenaar Friedrich Wilhelm 
Mengelberg, zijn leven, werk en zijn tijd.   
Op 14 mei a.s. is het precies 100 jaar geleden dat er een prachtige en unieke kunstcollectie 
naar ’s-Heerenberg kwam. Het was de collectie middeleeuwse kunst die J.H. van Heek 
aangekocht had uit de nalatenschap van deze kunstenaar F.W. Mengelberg uit Utrecht die 
in 1919 was overleden. Het toeval wil dat dezelfde F.W. Mengelberg in 1895-1897 de St. 
Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg, nadat de bouw ervan gereed was, heeft gedecoreerd en 
ingericht met altaren, heiligenbeelden, meubilair, schilderijen, gebrandschilderde ramen, 
smeedwerk enzovoort. De middeleeuwse kunstcollectie uit zijn nalatenschap die Jan 
Herman van Heek heeft aangekocht en die nu op Huis Bergh is te bewonderen, diende hem 
daarbij als voorbeeld en inspiratiebron. 
Mengelberg was een van de leidende figuren in het z.g. Bernulphusgilde, dat zich toelegde 
op de bouw van neo-gotische kerken in Nederland, nadat dat vanaf 1853 voor rooms-
katholieken weer was toegestaan. Deze neo-gotische kunststijl gaat terug op de 
oorspronkelijke gotische bouwkunst en beeldende kunst van vóór de reformatie vanuit de 
romantische gedachte dat het christendom toen nog ‘het ware, het goede en het schone’ 
was. 
Het komt in Nederland niet vaak voor dat je op een steenworp afstand van elkaar op zo’n  
indrukwekkende wijze zowel voorbeeld als uitvoering van een kunstenaar kunt zien. 
 
Exclusieve rondleiding langs expositie: De gids neemt je mee langs de expositie in de St. 
Pancratiuskerk en het Stadsmuseum Bergh. Onderwerp van deze expositie is F.W. 
Mengelberg, de decorateur van o.a. de St. Pancratiuskerk. In de kerk is van zijn inrichting nog 
veel bewaard gebleven, zoals de houten beelden die eens de preekstoel sierden en nu 
verwerkt zijn in de aankleding van het koor, de kruiswegstatie, het hoofdaltaar en 
kerkmeubilair. In de doopkapel, ingericht als expositieruimte, is de prachtige doopvont te 

bewonderen. | Wanneer: Op wo. t/m zo om 14.00 uur | Reserveren: Verplicht | Bezoekers 
kunnen dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur reserveren via telefoonnummer 06 19 98 14 57 | 
Kosten rondleiding : €3,50 
 

 In de Voetsporen van Adela en Balderik     
Macht, intriges, oorlog, familievetes. Dit zijn de ingrediënten voor een mooie fiets- en 
wandeltocht door Montferland en omgeving.  In de zomermaanden staan de historische 
figuren Adela en Balderik centraal in deze uitgezette tochten. Ze nemen je mee naar het 
roemruchte verleden van dit echtpaar dat ooit in Montferland resideerde en doet plaatsen 
aan die belangrijk waren in hun leven .  
 
Wandel- & Fietsroute 
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De wandelroute voert door het groene Bergherbos naar Motte Montferland. Op deze Motte 
stond ooit hun burcht Uplade. De Fietsroute doet het Duitse grensgebied aan, waaronder de 
Eltenberg. Vanaf hier heeft men een prachtig uitzicht over het Rijndal en is de Drususbron uit 
de 10e eeuw te bezoeken. De wandel- en fietsroute starten bij het Stadsmuseum Bergh ,waar 
ook de routeboekjes te koop zijn. In het boekje vind je een uitgebreide beschrijving over de 
geschiedenis van Adela en Balderik, een routebeschrijving en een voucher voor korting op 
een museumbezoek. In het Stadsmuseum Bergh is een nieuwe expositie te bewonderen 
waarin Adela en Balderik de hoofdrol spelen. Te zien zijn o.a. twee in opdracht van Adela 
geslagen munten, een nieuwe maquette van de Motte en verschillende artefacten. 
 
Kosten wandel - of fietsroute boekje  
€3,50 inclusief:  

• Routebeschrijving + Routekaart 
• Beschrijving bezienswaardigheden onderweg 
• Korting entree Stadsmuseum Bergh voor 2 pers. 
• Het verhaal over Adela en Balderik 

 

Entree: museum incl. film: Volwassenen: € 4,- euro, kinderen t/m 12 jaar: gratis.  | Openingstijden 
:Winter: Do. en Zo. van 12.30 tot 16.30 uur | Adres: Marktstraat 3, 7041 AH ’s-Heerenberg | T: 06-
19981457 | www.stadsmuseumbergh.nl   

Museumboerderij  de “Gildekaot” – Zeddam  nabij 77 

Terug in de tijd, dat kan! Maak een rondgang door museumboerderij de “Gildekaot” anno 1875 in 
Zeddam. Bezichtigingen met volledige inventaris zoals: woonkeuken met bedstede, opkamer, 
kelder met o.a. weckflessen, de gèùt, ’t huuske, de dèèl met stal en vee, (een geit, kippen, eenden, 
ganzen, pauwen, konijnen). Expositieruimte: oude voorwerpen die vroeger zoal gebruikt werden en 
een wisselende expositie van het boerenleven en van oud Zeddam. De “Gildekaot“ is gelegen 
achter de Korenmolen bij de tennisbanen. 

Geopend:  Informeer via onderstaand telefoonnummer naar de actuele openingstijden| Adres: 

Bovendorpsstraat 7, 7038 EC Zeddam| Tel: 0314 651 280 en  0314 652 071.EXPOSIT 

Home of Football – Braamt  halverwege 44 en 73 

Een must see voor elke voetballiefhebber: het voetbalmuseum Home of Football. Een museum dat 
volledig in het teken staat van voetbal. Fred Baars heeft als voetballiefhebber menig stadion in de 
wereld bezocht en van deze reizen heeft hij veel voetbalmemorabilia kunnen verzamelen. In het 
museum is dan ook een uitgebreide collectie van voetbalmemorabilia met een historische waarde 

http://www.stadsmuseumbergh.nl/
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te zien. Zo bijzonder dat Louis & Truus van Gaal het museum officieel opende. Tijdens de rondleiding 
door het voetbalmuseum vertelt Fred gepassioneerd over zijn uitgebreide verzameling en de 
bijbehorende verhalen. De rondleiding door het voetbalmuseum zal circa 90 minuten duren.  
| Entree: Vrije gift. Het museum is opgericht om twee goede doelen te steunen. In het museum staat 
een collectebus voor die doelen nl: Stichting Spieren voor Spieren & Stichting Bergh in het Zadel voor 
de kankerbestrijding. De vrije giften worden op basis van 50% – 50% overgemaakt naar de IBAN 
Nummers van beide genoemde twee stichtingen.  |Openingstijden: Het museum is op afspraak te 
bezoeken. Vul het aanvraagformulier in op de website | Bezoekadres: Stichting Home of Football, 
Heuvelwijk 10, 7047 CJ Braamt | Parkeren: Hettenheuvel, Zeddamseweg 5, 7035 DC Kilder | 
www.homeoffootball.info  

De Moezeköttel - Megchelen  tussen 68 en 69 

De Moezeköttel is een volledig ingerichte gerestaureerde noodwoning die oorspronkelijk net na de 
2e wereldoorlog gebouwd werd, gelegen aan het Asbroek 2a in Megchelen. Een bezoek aan de 
Moezeköttel is zeer de moeite waard, je krijgt een goed beeld van het dagelijks leven in het na-
oorlogse Megchelen.  

Naast de noodwoning is een kapschuur gebouwd met verschillende functies. Zoals een 
ontvangstruimte voor bezoekers en onderdak voor een grensoverschrijdend onderwijsproject, 
waarbij schoolklassen de geschiedenis leren kennen van Megchelen en haar bewoners in en na de 
oorlog. Ook zijn hier toiletten aanwezig. Kijk voor meer informatie over de Moezeköttel en haar 
geschiedenis op de website.| Openingstijden: Van 1 april t/m 31 oktober van 10.00 – 18.00 uur 
geopend. Buiten het seizoen en openingstijden op afspraak | Adres: De Moezeköttel, Asbroek 2A, 
7078 AE Megchelen | https://moezekottel.nl/  

PAN Kunstforum Niederrhein  – Emmerich am Rhein (DE)  03-01 

In de voormalige chocoladefabriek worden wisselende tentoonstellingen gehouden. Veelal  
posterkunst | Geopend: di-zo 11:00-16:00 uur. | Adres:  Agnetenstr.  2, 46446 Emmerich am Rhein (DE) 
| Tel. +49(0)2822-537010 | www.pan-kunstforum.eu  

 

Rheinmuseum – Emmerich am Rhein (DE)   03-01 

Documentatie van de scheepsvaart op de Rijn, met ca. 150 scheepsmodellen, visserij en visvangst uit 
de Rijn, stadsgeschiedenis en een originele U-Boot uit 1944. Naast de permanente tentoonstelling 
zijn er geregeld wisselende tentoonstellingen met thema‘s uit stads- en kunstgeschiedenis te zien. In 
de afgelopen 20 jaar hebben er meer 50 exposities plaatsgevonden.  

| Openingstijden:  

http://www.homeoffootball.info/
https://moezekottel.nl/
http://www.pan-kunstforum.eu/
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• Juni:  zo. 21-06. , do. 25-06, zo.  28-06. Van 10.00-12.30 uur en van 14.00 -16.30 uur. 
• Vanaf 1-7:  Zo. Di. Wo. en Do. Van 10.00-12.30 uur en 14.00-16.30 uur  

| Entree: Volwassenen: € 2,50, Kinderen tot 18 jaar € 1,50 | Adres: Martinikirchgang 2, 46446 
Emmerich, (DE) | T. +49(0)2822751900 | www.rheinmuseum-emmerich.de   

MUSEUM GALERIE ROSMOLEN – Zeddam   76-77 

De Rosmolen is In 1546 gebouwd als aanvulling op de al bestaande windmolen in opdracht van de 
toenmalige eigenaren: de Graven Van den Bergh. De graven verpachtten na de bouw de Rosmolen 
en de complete locatie met Torenmolen . De molenaar gebruikte de rosmolen als er te weinig wind 
stond om te kunnen malen. Een rosmolen is nl. een molen waarbij de aandrijvingskracht wordt 
geleverd door een paard (ros) of een ezel. In de molen is een kleine verzameling zwerfstenen en een 
vaste mineralencollectie  tentoongesteld die bijeengebracht is door een voormalig dierenarts uit het 
dorp, wijlen dokter J. Hoogland. Ook worden er regelmatig kunstexposities in de rosmolen 
gehouden.   

Openingstijden molen: De Rosmolen heeft geen vaste openingstijden buiten de expositiedagen + 
malen op paardenkracht  om. Wanneer de deur is geopend, is de molenaar aanwezig. | Entree: 
volwassenen €1,- kinderen €0,50. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de 
molen.  | T. 06-24818491. | Adres: Bovendorpsstraat 21, 7038 CH, Zeddam. | www.universart.org   

 

Min40celsius – Varsselder  Nabij fietsknooppunt 62 

Nederland is voor het grootste deel ontstaan in de ijstijden, een periode waarin mammoeten, 
neushoorns, wisenten en herten op de grote vlaktes graasden en werden bejaagd door leeuwen, 
hyena’s en wolven. Bleef deze tijd in het bezoekerscentrum Min40celsius. Ook worden er regelmatig 
excursies georganiseerd.  |Geopend: Je kunt het museum tijdens de reguliere openingstijden 
bezoeken. Op wo. en zo. van 13.30-15.00 uur & van  15.15 – 16.45 uur. (op feestdagen gesloten)  
Advies is om u vooraf per mail aan te melden. |Entree: €4,-  t/m 4 jaar gratis | Adres: Hoofdstraat 14, 
7076BB, Varsselder | T. 06-225 292 29|  www.min40celsius.nl   

KUNSTWERK ! HET LIEMERS MUSEUM  - Zevenaar 

Het Liemers Museum is een in 1979 opgericht streekmuseum, dat het verhaal van de Liemers en haar 
bewoners vertelt. De ligging van de Liemers tussen de rivieren had een eigen ontwikkeling tot gevolg. 
| Geopend: Tijdelijke sluiting per 1 oktober 2019. In 2020 zal het museum zijn deuren heropenen op 
zijn nieuwe locatie in Hal 12.| Postbus: 2059,6900CB, Zevenaar| T. 085 0409971 | 
info@liemersmuseum.nl | liemerskunstwerk.nl/liemers-museum 

http://www.rheinmuseum-emmerich.de/
http://www.universart.org/
http://www.min40celsius.nl/
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WIJNGAARDEN 

Avitera Wijngoed – Azewijn 81-82 

Op afspraak kunt u de wijngaard bezoeken, wijnen proeven en het wijnwandelpad lopen. Ook zijn 
er diverse arrangementen mogelijk. Verhoog je kennis over de wijnbouw in Nederland en wat er zo 
uniek is aan de wijngaard van Avitera in Montferland, luister naar het enthousiaste verhaal van 
keldermeester Huub in de professionele wijnmakerij van Avitera wijngoed en leer hoe je de 
kwaliteit van een wijn beoordeeld tijdens de workshop wijnproeven. 

| Adres: Avitera Wijngoed, Hartjensstraat 7, 7045 AH, Azewijn | T. 06-532 293 36  | www.avitera.nl   

Wijngoed Montferland  

Een bezoek aan Wijngoed Montferland is meer dan een wandeling door de wijngaarden. Je wordt 
gastvrij ontvangen en rondgeleid door wijnboer Leon Masselink en hij vertelt je graag over zijn werk 
en zijn wijnen. Je kunt op afspraak een kijkje nemen in de wijnmakerij, de wijnkelder en wijnen 
proeven in de wijnproeverij of buiten op een heerlijk terras, omringd door wijngaarden en weilanden.  
Voor groepen kun je bij Wijngoed Montferland terecht voor bijzondere arrangementen en uitstapjes 
op maat. In samenspraak met de wijnboer kun je de bestaande arrangementen aanpassen aan je 
eigen wensen. Wijngaard Montferland is gelegen vlakbij Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg, de 
wijnboerderij, tevens het bezoekadres, staat in Gendringen.   

| Wijngaard Montferland, Nachtegaalslaantje, 7041 KA ’s-Heerenberg - Nabij 80 

Bezoekadres is: Wijngoed Montferland , Munsterweg 4, 7081 HJ Gendringen  - Nabij 68                   
| T. 0315-386 280/ 06-204 895 36 | www.wijngoedmontferland.nl     

 

 

 

 

 

 

http://www.avitera.nl/
http://www.wijngoedmontferland.nl/
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MOLENS 

 

Grafelijke Korenmolen -  Zeddam  76-77 

De Grafelijke Korenmolen is omstreeks 1450, in opdracht van Willem van den Bergh als dwangmolen 
gebouwd, toen hem het wind- en maalrecht was verleend. Deze torenmolen, behoort tot de oudste 
in Europa. De laatste grote restauratie aan de Grafelijke Korenmolen was in 2005. Het gevlucht is 
toen in zijn geheel vervangen en de gemetselde invaart weer in originele staat gebracht. In 2017 zijn 
de wieken gerestaureerd in Lochem. De torenmolen wordt nog regelmatig ambachtelijk bemalen 
door molenaars. Als de molen draait is hij te bezichtigen. Er worden ook meelproducten verkocht en 
andere molen gerelateerde geschenken/producten. 

Kijk voor de actuele openingstijden op de website van VVV Montferland of op de website van Huis 
Bergh.| Entree: €1,- p.p. Groepsrondleiding met gids €2,- p.p. (kinderen van 5 t/m 16 €1,- p.p.) | Adres: 
Bovendorpsstraat 14, 7038 EC, Zeddam| torenmolen@huisbergh.nl | www.huisbergh.nl   

St. Martinusmolen– Didam  20-02 

De windmolen Sint Martinus in Didam is een ronde stenen beltmolen uit 1855. Een brand in de molen 
gedurende de nacht van 11 op 12 november 1964 liep door ingrijpen van de eigenaar en de 
brandweer goed af. De Sint Martinus is in bedrijf gebleven tot 1973, toen werd de molen stilgezet 
wegens een losgeraakte roede. In 2004 werd de Sint Martinus verkocht aan Laris Wonen, die de 
molen in 2007 maalvaardig heeft laten restaureren. De Stichting St. Martinusmolen exploiteert de 
witgepleisterde molen. Zij zorgen voor het in standhouden van de molen als industrieel erfgoed en 
de werking van de molen. Op de begane grond bevind zich de museumruimte waar uitleg over de 
verschillende soorten molens wordt gegeven en staan er verschillende materialen en onderdelen 
van de molen uitgestald. Ook bevind zich op de begane grond de modewinkel waar verschillende 
bakproducten, jams, streekmosterd, wijn en geschenkverpakkingen van deze producten te koop zijn. 

Openingstijden:  

• Zaterdag is de vaste draaidag van de molen, dan is er een molenaar aanwezig voor een 
rondleiding door de molen en is de molenwinkel geopend van 10:00-16:00 uur.   

• Lees de  voorwaarden voor een bezoek aan de molen op de website.  
• Maximaal 2 bezoekers per molenaar, gezinnen uitgezonderd. 

|  Adres: Molenhoek 16a, 6942 EW, Didam | T. 0316-225 519 | www.martinusmolen.nl   

http://www.huisbergh.nl/
http://www.martinusmolen.nl/
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Düffelsmöll / Stokkumse molen– Stokkum   Nabij 80 

De Düffels Möl is een korenmolen gelegen op de Molenbult (in het lokale dialect ook wel Möllebult 
genoemd) in Stokkum. De molen is in 1860 gebouwd op een verhoging, die voor de molen met zand 
werd opgehoogd tot ca. 30 meter boven NAP, zo'n 13 meter hoger dan de gemiddelde hoogte van 
de omgeving. Het is een ronde stenen molen, een zogenaamde grondzeiler, met een vlucht van 
21,20 meter. Hij werd in 1924 onttakeld in verband met omschakeling naar een elektrisch maalbedrijf. 
In 1986 werd Düffels Möl hersteld. De molen  is op vrijwillige basis in gebruik voor het malen van 
graan voor veevoer. Op dit moment ondergaat de molen, in fases, een renovatie.  | Er zijn tijden de 
openingstijden diverse meelproducten te koop zoals pannenkoekenmeel, kruidkoekmix, broodmix, 
etc. 

| Openingstijden: De molen is alleen geopend als hij draait, of als de vlag buiten hangt en natuurlijk 
ook op afspraak. De draai- en openingstijden worden ook op Facebook: Stokkumsemolen 
gepubliceerd.  | Toegang en rondleiding door de molen zijn gratis. | Adres: Düffels Möl, Molenberg 
9, 7039 CL Stokkum 

Korenmolen de Volharding – Zeddam    Nabij fietsknooppunt 77 

Molen De Volharding is een ronde, stenen beltmolen en staat net even buiten het centrum van 
Zeddam. Een Beltmolen is gebouwd op een belt (of berg). In de belt zijn een in- en een uitgang 
gemetseld. Zo konden paard en wagen volledig onder in de molen rijden, daar gelost worden en er 
vervolgens weer uitrijden. De Volharding wordt tegenwoordig door vrijwillige molenaars bediend. 
De molen is in 1891 gebouwd en  heeft zo'n 50 jaar dienst gedaan. In 1941 werd het gevlucht (de 
wieken) en de staart (het achterdeel) verwijderd. In 1963 werd de kap hersteld en 1979 werd de molen 
geheel in z'n functie hersteld. De Volharding is geregeld opengesteld voor publiek. Bezoek, ook van 
groepen, en het gebruik van de molen als locatie van start, tussenstop of eindpunt van wandel / fiets 
/puzzeltochten is mogelijk. kijk hiervoor op de website.| Adres: Vinkwijkseweg 15, 7038 EP Zeddam | 
T: 0314 – 360671 | www.molendevolharding.nl   

De Rosmolen– Zeddam 76-77  

Meer informatie over deze bijzondere molen en de exposities in de Rosmolen onder het kopje -> 
Musea.  

Film & Theater 

 
Natuurtheater Zeddam 

 

http://www.molendevolharding.nl/
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In het zandgat te Zeddam ,vlakbij de Grafelijke korenmolen, de Rosmolen en de Gildekoat vind je 
Natuurtheater Zeddam. Het theater ligt  tegen de flanken van de zuidelijke helling. De tribune maakt 
deel uit van de natuurlijke omgeving. De locatie is hierdoor aantrekkelijk om te bezoeken of te huren 
en ook geschikt als pleister- of picknickplaats, start- of eindpunt van een familiedag of voor een 
kinderfeestje.  Kijk ook voor het programma en meer informatie op de website van het Natuurtheater:  
www.natuurtheaterzeddam.nl   

 Agenda Filmhuis Didam  

Het filmhuis Didam heeft een mooi en goed gevuld filmprogramma. Kijk voor meer informatie over 
het programma en de films die vertoond worden op de website van het filmhuis.  De zaal en de 
kassa gaan een half uur voor aanvang open. 

| Entree: Normaal: € 7,50 / Vriend Van: € 5,50. Kinderfilm: € 5,50   Pinnen? Graag!   | Adres: Filmhuis 
Didam, Waverlo 2, 6942 RG Didam | www.filmhuisdidam.nl |  De filmzaal is toegankelijk voor rolstoel 
en scootmobiel. 

Agenda Filmhuis ’s-Heerenberg  

 

Kijk voor het volledige en ruime aanbod van film- en theater voorstellingen in het Barghse Huus en 
de uitgebreide beschrijving van de films op de website van Welcom.  

Entree Films:  

• Normaal:  € 7,-  | Donateur: €6,- 
• Ladies Night: € 10,- incl. filmticket, pauzedrankje en hapje 
• Kinderfilms: € 5,50 inclusief zakje chips en pakje drinken.  

 
|Reserveren voor films. muziek en theater kan via de website of telefonisch op werkdagen van 09.00 
- 12.00 uur, Gereserveerde kaarten kunnen worden opgehaald aan de kassa tijdens werkdagen van 
09.00 - 12.00 uur. Of een kwartier voor aanvang aan de kassa. | Adres: Het Barghse Huus,Willem 
van den Berghstraat 1, 7041 CW ’s-Heerenberg | T. 0316 – 223520 |  www.iedereenwelcom.nl/film-
theater  

 

 

 

 

 

http://www.natuurtheaterzeddam.nl/
http://www.filmhuisdidam.nl/
http://www.iedereenwelcom.nl/film-theater
http://www.iedereenwelcom.nl/film-theater
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MARKTEN 

Warenmarkt - 's-Heerenberg 80-81 
Iedere donderdag, warenmarkt in het centrum op het  Stadsplein, 7041 JA, ’s-Heerenberg. 
Zomertijden: Van 10.30 uur tot 17.00 uur | Wintertijden. 10.30 uur tot 16.00 uur | Marktmeester: 0316-
242 985   

Warenmarkt – Didam   20-16 
In de markthal is iedere vrijdag van 10.30-17.30 uur een warenmarkt. 

Warenmarkt - Emmerich (DE)  03-01 
Een leuke kleine regionale markt net over de grens.  
Op zaterdag van 08.00-13.00 uur en woensdag van 9.00-13.00 uur.  

Warenmarkt - Elten (DE)  10-07  
Een leuke kleine regionale markt net over de grens.  
Op vrijdag van 08.00-13.00 uur. 

BIJZONDERE BOERDERIJEN 

 

Landlevenwinkel Sophie Rosa – Kilder   33-44 

Sophie Rosa is een  landleven winkel gelegen aan het Bergherbos hier vindt je vele producten op het 
gebied van landelijk wonen en leven.  Daarnaast kunt je in de koffie- en theeschenkerij genieten van 
het buitenleven. De winkel is geopend op do. en vr: 10.00-17.30 uur en za: 10.00-16.00 uur. De 
schenkerij is geopend op afspraak. 

Adres: Zeddamseweg 8, 7035 DE, Kilder |T. 0314-680 604 | info@sophierosa.nl | 
www.sophierosa.nl   

Boerderij De Elsenhof – Kilder  44-73 

http://www.sophierosa.nl/
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Agrarisch-educatieve dagrecreatie. Kleine streekproductenwinkel waar dagelijks (di t/m do  van 
13.00 – 17.00 en vr. t/m zo. van 10.00 -17.00) kleine streekproductenwinkel worden o.a. jam, mosterd, 
bakmeel en honingproducten verkocht. 

Elke donderdagmorgen inloop: Koe benaderen  

De Belgische witblauwe koeien van de Elsenhof lopen in de zomer lekker buiten. De kalfjes blijven bij 
hun moeder. Koeien zijn nieuwsgierig, maar ook wat schuw. Op de Elsenhof leer je hoe de koeien te 
benaderen. Met een lekkere koek in het vooruitzicht, vinden ze het leuk om bezoekers te ontvangen. 
Elke donderdagmorgen kun je zo bij ons aankomen en onze koeien leren kennen. Ben je erin 
geslaagd, dan krijg je een certificaat. 

Struisvogelboerderij Familie Peters – Didam  07-94 

Rondleidingen op afspraak (voor groepen) op de struisvogelboerderij. Ook zijn er verschillende 
arrangementen mogelijk, zie hiervoor de website. | Adres: Oude Maatsestraat 16, 6941 SC, Didam |  
T. 0316-227 375  | www.struisvogelboerderij.nl   

Hippe koeien – Didam  Nabij fietsknooppunt 20-65 

Als nevenactiviteit van de melkveehouderij, organiseert ‘Hippe koeien’ rondleidingen op de boerderij. 
Maar er is meer mogelijk. Er is een multifunctionele ruimte, waar creatieve workshops gegeven 
worden, maar die ook prima geschikt is als vergaderlocatie. Je maakt jouw bezoek compleet met 
een proeverij, buffet of een uitgebreide barbecue.  

Ook leuk is het boek: Hip de Koe. Lees en beleef de avonturen van Hip de Koe in Montferland. Het 
boek kost €10,- is o.a. te koop bij VVV Montferland in ’s-Heerenberg.  

Adres Hippe Koeien: Heesweg 1, 6942 NG, Didam | T. 06-199 593 88 | www.hippekoeien.nl  

HUIFKARTOCHTEN 

 

Huifkarcentrum Bergh – Loerbeek   75-19 

Het Montferland kunt u met huifkar verkennen! Op afspraak en vanaf verschillende locaties te starten. 
Ook voor rolstoelgebruikers. Kosten: € 6,00 volw. en €5,00 kinderen.  

Zelf mennen over de zandpaden door de prachtige omgeving van het Montferland. Er is een route 
van 2 uur( €50,00), 3 uur (€75,00), en 5 uur(€100,00).  Er kunnen maximaal 8 volwassenen in een 
huifwagen. 0316-531 151 | Adres: Huifkarcentrum Bergh, Doetinchemseweg 9, 7036 AB, Loerbeek | T: 
0316-531151 |  www.huifkarcentrum.nl   

http://www.struisvogelboerderij.nl/
http://www.hippekoeien.nl/
http://www.huifkarcentrum.nl/
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Stalhouderij Belfjor – Didam  Nabij 8 

Stichting Belfjor verzorgd diverse ritten en arrangementen, enkele voorbeelden hiervan, zoals 
brunchriten met een gezelschap-wagen en arrangementen voor kinderfeestjes ,  zijn te vinden op 
de website. Let op:  Vertrekpunt tocht kan afwijken van volgend adres. 

| Adres Belfjor, Doesburgseweg 5, 6941 SJ, Loil, |T. 06- 512 378 98 | info@belfjor.nl| www.belfjor.nl   

 

VOOR DE KINDEREN 

 

HET LAND VAN JAN KLAASSEN – Braamt  45- 46 

Beleef samen met je kinderen een dag plezier Het Land van Jan Klaassen, vlak bij Arnhem. Hier laat 
je jonge kinderen kennismaken met het fenomeen pretpark en het grootste poppentheater van 
Nederland. Een groot buitenspeelpark (30.000m2), een indoorspeeltuin, waterspeeltuin en horeca 
zijn de ingrediënten voor een dag plezier. Klimmen, klauteren, schommelen, een treinreis, de 4-
baans turboglijbaan en een ontmoeting met Jan Klaassen en Katrijn in het poppentheater-museum.  
Vrijuit spelen en ontdekken prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en ontwikkelt de motoriek. | 
Tip: Naast het kinderpretpark heeft Jan Klaassen zijn eigen kindercamping. Slaap op Jan Klaassen 
Dromenland in unieke accommodaties zoals een brandweerauto! | Entree: voor het Land van Jan 
Klaassen: kijk voor de entreeprijs en evt. kortingen op de website van Jan Klaassen | Adres: Het Land 
van Jan Klaassen, Gildeweg 6, 7047 AR, Braamt | T: 0314 – 684777 | info@janklaassen.nl | 
www.janklaassen.nl  

KASTEEL HUIS BERGH – ’s-Heerenberg  80-81 

 

 Spannende Escaperoute door het Kasteel 

In kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg kun je een spannende escape route spelen. Met het 
spelen van deze erfgoedgame voorkom je dat het verhaal van Gelderland gewist wordt door het 
kraken van codes en het oplossen van puzzels. Houd je van raadsels en van het speuren naar 
verborgen aanwijzingen, breng dan snel een bezoek aan Kasteel Huis Bergh! 

mailto:info@belfjor.nl%7C
http://www.belfjor.nl/
http://www.janklaassen.nl/
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Info: De escape route duurt ongeveer anderhalf uur en is geschikt voor twee tot vijf deelnemers 
vanaf acht jaar en ouder. De prijs van de escape route bedraagt €10,- per team/gezin. Daarnaast 
betaalt je de entreeprijs van het kasteel. Je kunt de escape route spelen tijdens openingstijden 
van het kasteel tenzij er bijzondere activiteiten in het kasteel zijn. Tip: Vereist is een smartphone 
met een QR-codescanner en toegang tot het internet. Kijk voor meer informatie op de website 
van Huis Bergh. 

 Ridderslag    

Wil je weten wat je in de middeleeuwen moest doen om ridder of Hofdame te worden? Kom dan 
naar Kasteel Huis Bergh. Je gaat verkleed door het kasteel en voert daar allerlei opdrachten uit 
om vervolgens tot hofdame benoemd te worden of tot ridder geslagen te worden. Vervolgens 
krijg je een oorkonde mee naar huis. | Wanneer: De Ridderslag is iedere zondagmiddag om 
13.00 uur, Je kunt hiervoor net reserveren | Kosten: € 7,- p.p. 

Adres: Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s-Heerenberg | T. 0314-661281| info@huisbergh.nl | 
www.huisbergh.nl  

Zelf Munten Slaan in het Muntgebouw - Kasteel Huis Bergh – ’s-Heerenberg 80–81 

De heren en graven Van den Bergh hebben in het verleden muntbedrijven gehad in of bij hun 
kastelen. Van de voormalige muntplaatsen bestaat alleen de ’s-Heerenbergse nog.  Een bezoek aan 
het imposante kasteel Huis Bergh wordt dan ook vaak gecombineerd met een bezoek aan de Munt. 
Onder leiding van de muntmeester kunnen bezoekers zelf munten slaan. Groepen kunnen het hele 
jaar door op afspraak een bezoek brengen aan de munt eventueel in combinatie met kasteelbezoek. 
Voor individuele bezoekers zijn er openingstijden van munt en kasteel op gezette tijden. 

Entree:  Muntslag voor individuele bezoekers op gezette tijden tijdens openingstijden kasteel: € 2,- 
De kosten per groep van 20-25 personen bedragen € 75,-. Grotere groepen worden gesplitst. Deze 
bedragen zijn exclusief eventuele muntenverkoop. Adres: Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s-Heerenberg | 
T. 0314-661281| info@huisbergh.nl| www.huisbergh.nl 

Water en zandspeeltuin – Beek   75-10 

Water- en zand speeltuin met klimrekken bij het Informatiecentrum van Natuurmonumenten.  
Adres: Uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12, 7037 CH, Beek.  

 

Speelnatuur OERRR – Beek   75-10 

Bouw, klauter, struin en sluip. Speel in en met de natuur in de speelnatuur van OERRR in deze 
vernieuwede speelplek achter ’t Peeske in Beek. OERRR is een initiatief van Natuurmonumenten. Het 

http://www.huisbergh.nl/
http://www.huisbergh.nl/
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biedt kinderen en ouders inspiratie om verbonden te raken met de natuur. | Adres: In het bos, 
gelegen achter Uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12, 7037 CH, Beek | www.eltenberg-
bergherbos.de  

Cool Nature Park – Didam  vlakbij 16 

Een prachtige plek met spannende natuur waar  kinderen kunnen bewegen, leren en spelen. Spelen 
op een avontuurlijke speelplek vol uitdagingen, dat kan in het Cool Nature Park.. Altijd open. 
Adres: Meeuwstraat, 6942 KL, Didam | www.coolnature.nl  

Kinderboerderij - Didam  ten noorden van 20 

Een leuke kinderboerderij met o.a. alpaca's, cavia's, dwerggeitjes, chinchilla's, kippen, konijnen en 
hangbuikzwijntjes. De kinderboerderij is gelegen in het Lockhorstpark, begrensd door de Leliestraat, 
Rozenstraat, Lokhorststraat en Polstraat. Kijk voor de actuele openingstijden op de website van de 
kinderboerderij| Adres: Polstraat 2A, 6942Vj, Didam| T: 0638281920| info@kinderboerderijdidam.nl  | 
www.kinderboerderijdidam.nl   

 

Midgetgolfbaan De Korenbloem – Beek  75 

Midgetgolfbaan met 18 holes. Speeltoestellen, een kiosk met ijs, koffie/thee en drankjes en een 
cafetaria zijn aanwezig. | Openingstijden: Kijk voor de actuele openingstijden op de Facebookpagina 
van de Korenbloem   | Let op: Alleen geopend bij droog weer!  | Adres: Sint Jansgildestraat , 7037 CA 
Beek | T: 0316-531 790 / 06- 12848697   

Fungolf – Wehl  
 
Het nieuwe midgetgolf! Golfplezier voor alle leeftijden. De baan is gemaakt van kunstgras, heeft 
diverse hindernissen en ligt in een parkachtige setting met hoogte verschillen tot 3 meter. 
Adres: Broekhuizerstraat 1A, 7031GZ, Wehl. T. 0314-364698 | www.pitch-putt-doetinchem.nl 
 
Films & Theater  
Kijk voor meer informatie over kinder- en familiefilms, en voorstellingen,  onder het kopje: Film & 
Theater. 

Huifkartochten  
Kijk voor meer informatie over huifkartochten onder het kopje:  Huifkartochten  
 
Eltenberg-Bergherbos  
Kijk voor de highlights onder het kopje: Eltenberg-Bergherbos 

http://www.eltenberg-bergherbos.de/
http://www.eltenberg-bergherbos.de/
http://www.coolnature.nl/
http://www.kinderboerderijdidam.nl/
tel:0314364698
file://montferland.local/dfsroot/Afdelingen/CenT/5.%20VVV%20Montferland/5.%20EVENEMENTEN/2.%20KALENDER/2018/10/Boekje%20Tips%20voor%20een%20leuk%20dagje%20uit%20in%20en%20rondom%20Montferland/www.pitch-putt-doetinchem.nl%20%20%20%20%20
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KINDERROUTES  

Dieren ABC Wandelroute - Braamt  bij 46 

De Dieren-ABC-Route is een uitdagende en leerzame wandelroute van 2 km voor kinderen van 4 tot 
11 jaar. De wandelroute loopt door het recreatiegebied van Stroombroek en kan gevolgd worden aan 
de hand van 26 routepaaltjes. Op de routepaaltjes staat een letter van het alfabet en een dier, 
bijvoorbeeld de A van Adder, de B van Bij, de C van Cavia, enzovoorts. In een boekje dat bij de route 
hoort, staan leuke verhaaltjes over de betreffende dieren afgewisseld met kleine opdrachten, 
spelletjes en enkele weetjes voor volwassenen. De Dieren-ABC-Route is in 2004 ontwikkeld door 
Leisurelands in samenwerking met de Kunstacademie in Arnhem. 

De boekjes (met stickervel) zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden bij Landal Stroombroek op 
recreatiegebied Stroombroek en via de webshop van VVV Montferland 
www.vvvmontferlandwebshop.nl  

Berend en het Onkruyt - Fietsroute- Braamt  79 

Pages, ridders én roofridders. En jonkvrouwen natuurlijk. Daar gaat het over in het verhaal van 
Berend en de jacht op het Onkruyt. Berend, een jongen van bijna 9 jaar oud, komt uit een heel deftig 
gezin en woont een tijdje bij een andere ridder. Daar leert hij van alles, zoals het gebruiken van 
wapens. Maar het is wel wennen in een vreemde omgeving. En dan ligt er ook nog een roofridder 
op de loer….. Ga je met hem mee op avontuur? | Lengte route: 20,6 km | 

Startpunten: TOP bij Landal Stroombroek, Landweerswal 2, Braamt of TOP Zeddam, Beekseweg 1, 
7038 EA, Zeddam | Download deze digitale route gratis via de Routabel app 

Interactieve speurtochten met je Smartphone  

Met deze leuke interactieve online speurtochten en games van de Westernboerderij, ga je op 
avontuur met je hele gezin. Gezellig, actief en educatief!  Weten jullie het antwoord op de leuke en 
afwisselende vragen? Herkennen jullie de geluidsfragmenten? Maak de leukste foto’s en video’s 
onderweg bij de opdrachten! Een leuke alternatieve vorm voor geocaching. Meld je nu aan en je 
bepaald zelf wanneer je op pad gaat.   

• Vrijheidtocht bij Stokkum 
Ga op avontuur met je gezin in het bos en zoek al wandelend naar de soldaten. Navigeer 
met je eigen smartphone. Bij het vinden van de soldaat verschijnt er directe een vraag op je 
scherm. Leuke, educatieve vragen en opdrachten allemaal in het teken van 75 jaar vrijheid. 
Beklim onderweg de uitkijktoren, maak kennis met de loopgraven en de natuurlijke bron; 
De Spreng waar de kinderen kunnen spelen. Zo wordt een gewone wandeling wel heel erg 
leuk. 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
https://www.routabel.nl/
https://www.westernboerderij.nl/arrangementen/vrijheidstocht-voor-gezinnen/
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• Muntenjacht bij Didam  
Zoek al wandelend naar de potten met gouden munten, Gebruik je eigen smartphone 
onderweg. Bij het vinden van de pot verschijnt de vraag of opdracht direct op je scherm. 
Ook zijn er sportieve elementen op de survivalbaan mogelijk. Bepaal je eigen route vanaf 
het startpunt, want er staan potten genoeg.  

• Auto Tour Montferland 
Met de interactieve game navigeer je met je smartphone een mooie route door 
Montferland. Je parkeert telkens bij de pitstops en gaat ter plaatse op zoek naar de diverse 
symbolen op jouw scherm. Automatisch verschijnen de interessante vragen en opdrachten.  
Maak kennis met de historie van Montferland tijdens de route van ong. 40 km en geniet 
van de bijzondere bezienswaardigheden. Tijdens iedere stop zijn er afwisselende open- en 
meerkeuzevragen én leuke doe-opdrachten voor de kinderen. Gezellig én actief! 
De tocht leidt je langs de vele horeca gelegenheden en picknick plaatsen. Genoeg 
mogelijkheden voor een versnapering onderweg (afhankelijk van de maatregelen) of een 
gezellige picknick.  

Meer informatie over de interactieve speurtochten en de spelregels vind je op de website van de 
Westernboerderij | Aanvragen: telefonisch of per e-mail |  info@westernboerderij.nl | T:  0316 200 
200 | www.westernboerderij.nl  

RONDLEIDINGEN & ROUTES 

©Robin Sommers – Stadsmuseum Bergh 

Stadswandeling o.l.v. een gids – ‘s-Heerenberg 

Een gids neemt je mee op een wandeling van ongeveer een uur door en rondom het oude centrum 
van ’s-Heerenberg. De route hangt af van de gekozen wandeling. VVV Montferland heeft naast de 
Historische stadwandeling, een Mechteld ten Ham wandeling en een Smokkeltocht.  

Historische stadswandeling: de geschiedenis wordt verteld aan de hand van de bijzondere 
historische panden die u tegen komt op de wandeling. Voorbeelden daarvan zijn het kasteel Huis 
Bergh en het voormalige klooster Gouden Handen. Hierbij gaat het niet alleen om de buitenkant, de 
bouwstijlen, maar ook om te laten zien waar de meest markante inwoners van het stadje ’s-
Heerenberg hebben gewoond en geleefd. 

Mechteld ten Ham wandeling: Mechteld ten Ham was een van de laatste heksen in Nederland die 
de dood vond op de brandstapel. De gids brengt u met deze wandeling langs de plaatsen die in de 
laatste weken vooraf gaand aan haar vonnis een belangrijke rol hebben gespeeld. Een boeiende 
wandeling vol van verhalen en vooroordelen.  

https://www.westernboerderij.nl/arrangementen/muntenjachtvoorgezinnen/
https://www.westernboerderij.nl/arrangementen/interactieve-auto-tour-montferland/
http://www.westernboerderij.nl/
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Smokkeltocht: Zo lang er grenzen en belastingen zijn is er smokkel. Hier in de grensstreek is het 
woord smokkel een begrip. De gids neemt u tijdens de wandeling mee langs het grenskanaal, de 
voormalige douane, het smokkelcafé  en het boterkruis. U hoort over de vele manieren waarop de 
smokkelaars de douane te slim af waren en niet te vergeten de Butternacht. Sterke verhalen met een 
kern van waarheid.  Stevige schoenen worden voor deze wandeling aanbevolen. 

Vooraf aanmelden via VVV Montferland | Kosten: €3,00 p.p. bij een min. deelname van 10 personen.  
Informatie en reserveren: vvv@montferland.info  | www.vvvmontferland.nl  

Rondleiding door Historische Buitenplaats  "De Kemnade" – Wijnbergen  

De middeleeuwse Havezate "De Kemnade" is zeer schilderachtig gelegen bij de monding van het 
Waalse Water in de Oude IJssel. De Kemnade wordt particulier bewoond, maar de tuin en de oude 
gewelven zijn door groepen op afspraak te bezichtigen, waarbij je persoonlijk wordt rondgeleid door 
de eigenaar. 

| Vooraf aanmelden verplicht | Duur: ca. één uur | Kosten: €5,-, minimaal 8 personen | Contact: 06 
51449804 of:  wbeelaerts@hotmail.com | Adres: De Kemnade 1, 7048 AC Wijnbergen | Tip: Draag 
wandelschoenen / laarzen. 

FIETSEN IN MONTFERLAND 

Mountainbikeroute Montferland - Bergherbos 

 

VERNIEUWD ! De MTB route van Montferland is in 2020 vernieuwd. De vernieuwde route stond 
meteen al op 5 in de top 10 van MTBroutes.nl 

In het Bergherbos ligt een uitdagende mountainbikeroute van 26 km. De route is prima 
bewegwijzerd, kent zeer veel onverharde paden, heeft pittige beklimmingen en lekkere afdalingen. 
Via een verkorte route kun je ook ongeveer de helft rijden.  

Startlocaties:  

• Parkeerplaats Markant Outdoor, Gildeweg 7, 7047 AR in Braamt 
• 't Peeske, Peeskesweg 12, 7037 CH in Beek 
• Parkeerterrein Hettenheuvel, Zeddamseweg 5, 7035 DC in Kilder 

 
Vergunning: Om de route te mogen rijden is een vergunning nodig. Een jaarvergunning voor 
mountainbikers kost € 12,-.  De vergunning is  te koop in de webshop van VVV Montferland. 

Mountainbike huren? Zie ‘Verhuur’.  

mailto:vvv@montferland.info
http://www.vvvmontferland.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
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Oranje Route - In het spoor van de Oranjes 

 

De Oranjefietsroutes van Lingen naar Apeldoorn en van Apeldoorn naar Moers zijn een ideale 
leidraad om op sportieve wijze meer te weten te komen over de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau. Terwijl je door een fraai en afwisselend landschap fietst, duik je steeds dieper in de 
geschiedenis van het Nederlandse koningshuis. Dat staat met Koning Willem-Alexander en Koningin 
Máxima aan het begin van een nieuw hoofdstuk van een eeuwenoud boek. Op alle routes kom je 
kastelen vol pracht en praal en prachtige historische gebouwen tegen – ideaal voor spannende 
ontdekkingstochten. Maak gebruik van de mogelijkheid om de EUREGIO – met diverse gemeenten 
aan beide zijden van de Nederlandse en Duitse grens – op een nieuwe, interessante manier te 
ontdekken. 

Oranjefietsroute 
De fietsroute is deel van de Oranjeroute Nederland-Duitsland, waar je grensoverschrijdend 
kennismaakt met het wel en wee van het Nederlandse koningshuis Oranje-Nassau. In het 
indrukwekkende landschap van de Nederlands-Duitse grensstreek zie je de geschiedenis van de 
Oranjes overal om je heen. 

Via een goed aangegeven route kun je twee trajecten fietsten: 

• Van Lingen, Bad Bentheim, Diepenheim naar Apeldoorn  
• Van Apeldoorn via ’s-Heerenberg naar Kleve en Moers.  

Beide trajecten zijn weer onderverdeeld in etappes. Je kunt de fietstocht dus altijd onderbreken waar 
en wanneer je wilt. De totale lengte van beide trajecten bedraagt 455 km. 

Traject Apeldoorn - Moers 

De Oranjefietsroute voert je via een goed aangegeven route door een schilderachtig landschap van 
Apeldoorn naar het Duitse Moers. Onderweg is er gelegenheid voor talrijke tussenstops: in 
Brummen, Rheden, Doesburg, Doetinchem, Zevenaar en ’s-Heerenberg aan Nederlandse zijde en 
in Emmerich am Rhein, Kleve, Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten en Rheinberg aan de Duitse kant van de 
grens. Kijk op de website www.oranjefietsroute.nl/route-apeldoorn-moers/  voor meer informatie 
over het traject Apeldoorn-Moers en de verschillende etappes. 

Afstand: Het gehele traject van Apeldoorn tot Moers heeft een afstand van 225 km. 

Hoe het werkt: De route maakt gebruik van het fietsknooppuntensysteem, en kan in twee richtingen 
worden afgelegd. Bovendien zijn op gezette plaatsen speciale routebordjes geplaatst met het logo 
van de Oranjefietsroute. Langs de route vindt je informatieborden met interessante verhalen over het 
Nederlandse koningshuis. En uiteraard zijn er langs de route meer dan genoeg rustpunten te vinden 
waar je even kunt pauzeren of kunt picknicken. 

http://www.oranjefietsroute.nl/route-apeldoorn-moers/
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Verkoop Oranjefietsroute: De Oranjefietsroute is te koop via de webshop van VVV Montferland 
www.vvvmontferlandwebshop.nl  

Montferland een Cultuurhistorische Fietstocht  

 

Deze rijk geïllustreerde gids met een cultuurhistorische fietstocht (40 km) door Montferland laat je 
kennis maken met de schoonheid van het landschap en leidt langs indrukwekkende 
cultuurhistorische hoogtepunten. 

De erfgoedroute heeft als vertrekpunt het kasteel Huis Bergh in het historische stadje ’s-Heerenberg. 
De route leidt je langs vele plaatsen die doen herinneren aan de adellijke familie Van den Bergh 
waaronder verschillende landhuizen en verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog. Niet alleen 
de middeleeuwse geschiedenis krijgt de aandacht in deze erfgoedroute, ook is er aandacht voor de 
invloed van de twee wereldoorlogen in dit grensgebied. Onder andere restanten van loopgraven 
vormen een tastbaar overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog. Naast geschiedenis is er ook ruimte 
voor het prachtige landschap van Montferland: een flink deel van de route gaat door en langs het 
Bergherbos. Zo bereikt deze route verschillende zowel natuurlijke als door mensen aangelegde 
hoogtes. Het routeboekje is te koop via onze webshop www.vvvmontferlandwebshop.nl . 

Digitale Fietsroutes  

Deze belevingsvolle routes van RoutAbel hebben routenavigatie op een gedetailleerde kaart en 
geven onderweg allerlei tips, weetjes en informatie over bezienswaardigheden in de vorm van 
video, audio, foto’s en teksten.  

• Hertogdom Gelreroute – Via Ulft,Terborg,Zeddam,’s Heerenberg,Anholt,Sinderen – 68 km 
• Langs vier wijngaarden – Via Zeddam, ’s Heerenberg, Doetinchem, Azewijn – 68,1 km 
• Wijnroute Montferland – Via  ’s Heerenberg, Azewijn, Gendringen – 35,2 km 
• Montferlandse Molens – Via Zeddam, ’s Heerenberg, Beek, Kilder, Loerbeek – 47,4 km 
• Namen die Blijven – Via Zeddam, ’s Heerenberg, Beek – 33, 3 km 
• Verliefd in de oorlog – Via Zeddam, Doetinchem, Doesburg, Wehl, Didam – 54,6 km 
• Heren van Bergh – Via Zeddam, ’s Heerenberg, Didam – 50,5 km 
• Kruizen en kapellen – Via Zeddam, Braamt, Beek, Kilder, Didam – 43,1 km 
• Onder de kurk – Via Zeddam, ’s Heerenberg – 36,2 km 
• Berend en het Onkruyt – Via Braamt, Zeddam, ’s-Heerenberg, Stokkum – 20,6 km 

De bovenstaande digitale routes zijn gratis te downloaden via de RoutAbel App. | Hoe werkt het:  Ga 
op je smartphone naar de App Store of Google Play Store -> Zoek op: RoutAbel -> Installeer de 
RoutAbel App -> Open de app en ga naar ‘Zoek een route’ ->  Download de route(s) 

 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
https://achterhoek.nl/Hertogdom-Gelreroute
https://achterhoek.nl/Langs-vier-wijngaarden
https://achterhoek.nl/Wijnroute-Montferland
https://achterhoek.nl/Montferlandse-Molens
https://achterhoek.nl/Namen-die-Blijven
https://achterhoek.nl/Verliefd-in-de-oorlog
https://achterhoek.nl/Heren-van-Bergh
https://achterhoek.nl/Kruizen-en-kapellen
https://achterhoek.nl/Onder-de-kurk
https://achterhoek.nl/Berend-het-onkruyt
https://www.routabel.nl/
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Fiets knooppuntenkaart nr.10 Achterhoek 

Fietsen is één van de populairste vrijetijdsbestedingen in Nederland. Het geeft voldoening en is 
gezond. Op deze knooppuntenkaart staan ook alle fietsknooppunten in Montferland en beschikt over 
o.a. alle straatnamen en LF-routes, thematische fietsroutes  en horeca in het buitengebied. 
De kaart is te koop via onze webshop www.vvvmontferlandwebshop.nl  

RUITER- EN MENROUTES IN MONTFERLAND 

 

Ruiter- en men Knooppuntennetwerk 

In Montferland kun je heerlijk buitenrijden op je eigen samengestelde route via de mooiste ruiter- 
en menpaden. Je route bepaal je eenvoudig zelf. Noteer de nummers van de knooppunten waar je 
langs wilt rijden en volg de wit-bruine bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt. Het 
knooppuntennetwerk is in beide richtingen bewegwijzerd en geschikt voor zowel ruiters als 
menners.  De Ruiter- en Men Knooppuntenkaart is gratis verkrijgbaar via onze webshop 
www.vvvmontferlandwebshop.nl  

Tip: Om gebruik te kunnen maken van de ruiter- en manpaden in het Bergherbos heb je een je een 
vergunning van Natuurmonumenten nodig. Deze vergunning bestaat uit een label dat wordt 
bevestigd aan hoofdstel of rijtuig. Het ruiterlabel is te koop via de webshop.  

Bosrit Montferland - Beek 

Voor de gevorderde ruiter is er elke zondag een pittige bosrit van ongeveer 3 uur met pauze. Om 
10.30 uur verzamelen  op de veranda onder het genot van een kopje koffie. Daarna worden de 
paarden ingedeeld en ga je op pad. Bosritten op ieder ander tijdstip is op afspraak ook mogelijk. 
|Adres: Stal Kroes, Zuider Markweg 15, 7037 CV, Beek. www.stalkroes.nl | stalkroes@gmail.com | 
 T. 06-537 754 83 / 06-228 628 33  Bel van te voren of er nog plek is.  

Zelfkoetsieren - Loerbeek 

Ga nu zelfkoetsieren over de zandpaden door de prachtige omgeving van het Montferland. Er ligt 
een prachtig bosgebied voor je klaar met veilige wegen en leuke picknickplekjes, zomaar in het 
groen. Het lijkt moeilijk, maar toch valt het reuze mee. Het paard is gewend om naar je te luisteren 
en zal je graag van dienst zijn. De enige voorwaarde is dat je niet bang bent voor het paard. Natuurlijk 
legt de koetsier je eerst even wat dingen uit en de koetsier helpt je tevens op weg.  

Er is een route van 2 uur, 3 uur, en 5 uur. In de route van 3 uur en 5 uur is er onderweg tijd voor een 
picknick of pauze. Er kunnen maximaal 8 volwassenen in een huifwagen.  Kijk op de website voor 
meer informatie | Locatie: Huifkarcentrum Bergh, Doetinchemseweg 9, 7036 AB Loerbeek | T: 0316-
531151 | www.huifkarcentrum.nl  

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/diversen.php
http://www.stalkroes.nl/
mailto:stalkroes@gmail.com
http://www.huifkarcentrum.nl/
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WANDELEN IN MONTFERLAND 

 

De paden op de lanen in. Kom ook een frisse neus halen in Montferland het is hier adembenemend 
mooi. Met het uitgebreide en gevarieerde wandelaanbod dat Montferland rijk is kan er volop 
genoten worden de omgeving. Van een korte boswandeling tot uitdagende lange- afstand- 
wandelingen voor de fanatieke wandelaar.  

Montferlandse Toppen Wandelroute  

 

De Montferlandse Toppen Wandelroute is een unieke, 42,2 kilometer lange, grensoverstijgende 
knooppuntenroute, die achttien heuvels in het Bergherbos (NL) en de Eltenberg (DE) met elkaar 
verbindt. Bossen, heuvels, slingerende paadjes, diversiteit aan flora, fauna, prachtige vergezichten: 
de route is een paradijs voor wandelaars. Elke top heeft een naam en een verhaal. Wie de 
wandelschoenen aantrekt en onderweg met de smartphone de QR-codes op de toppen scant krijgt 
leuke wetenswaardigheden over de omgeving te zien. Door haar lengte is de wandelroute geschikt 
voor de lange afstandswandelaar, maar insteken voor een kortere route kan ook op elk knooppunt! 

De Montferlandse Toppen Wandelroute is te koop via www.vvvmontferlandwebshop.nl.  

Stappen in het Verleden 

In de gids ' Stappen in het verleden'  zijn drie bijzondere historische wandelingen gebundeld. De 
routes nemen je mee op ontdekkingstocht door Didam, ’s-Heerenberg en Zeddam.  

• Didam - De dorpswandeling Didam is 3 km lang en neemt je mee door de dorpskern van 
Didam met als bijzonderheid een bezoek aan de oude begraafplaats en de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk. | Start- en eindpunt: Gasterij de Harmonie, Didam  | Afstand: 3 km 

• ’s-Heerenberg - Deze stadswandeling van 4 km leidt je via het oude historische centrum van 
de stad door de tuinen van het voormalig klooster Gouden Handen en naar het kasteel Huis 
Bergh. | Startpunt: Stadsplein in ’s-Heerenberg | Afstand: 4 km. 

• Zeddam - Deze wandeling van 6,8 km neemt je mee over de heuvels van Montferland. Eerst 
langs de oudste Torenmolen van Europa, met daarna op het hoogste punt het dorp om door 
het bos je weg te vervolgen naar de Galgenberg. |Start- en eindpunt: TOP Tolhuis, hoek 
Beekseweg en Drieheuvelenweg, Zeddam | Afstand: 6,8 km. 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
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| Bewegwijzering: De routes zijn niet bewegwijzerd, volg de routebeschrijving in de gids. | Kosten: € 
2,- | De gids is te koop via de webshop van VVV Montferland. www.vvvmontferlandwebshop.nl . 

Dieren ABC Wandelroute - Braamt  bij 46 
 
De Dieren-ABC-Route is een uitdagende en leerzame wandelroute van 2 km voor kinderen van 4 
tot 11 jaar. De wandelroute loopt door het recreatiegebied van Stroombroek en kan gevolgd worden 
aan de hand van 26 routepaaltjes. Kijk voor meer informatie onder het kopje: Voor de kinderen -> 
Dieren ABC Wandelroute. 

Langs de Nevelhorst en door het Baerlebos 

Waterplas de Nevelhorst is ontstaan tijdens de 2e wereldoorlog. Het zand werd in 1941 uitgegraven 
voor de aanleg van de autosnelweg A-12 van Emmerich naar Utrecht. Vanaf 1946 werd deze plas 
gebruikt als natuurzwembad. De huidige eigenaar Leisurelands heeft in 2017 de zwemfunctie 
opgeheven. Op en om de plas kan men ijsvogels, ransuilen, zwaluwen, vleermuizen en veel soorten 
watervogels aantreffen. Door het overgangsgebied van zandgrond naar klei is er een grote variatie 
van flora en fauna aanwezig. Het waterschap heeft de originele waterlopen en waterpoelen in ere 
hersteld. Daarnaast weten ook zoogdieren dit prachtige gebied te vinden. Zij zoeken de beschutting 
van het bos en de verleiding van het water. Voor mensen is er rust die je in harmonie brengt met de 
natuur. Die harmonie maakt het mogelijk om reeën, hazen, vossen en marters te zien. In dit recreatie- 
en natuurgebied van de Greffelkamp is Stichting Vrienden van de Nevelhorst actief. Dit zijn vrijwilligers 
die het wandelgebied samen met Staatsbosbeheer onderhouden. Er zijn twee wandelroutes 
uitgezet, het Laarzenpad en het Nevelhorstpad. Beide wandelroutes zijn ook opgenomen in het 
Achterhoekse Wandelnetwerk.  

• Laarzenpad : Groene pijlen, 6 kilometer https://achterhoek.nl/Laarzenpad      

• Nevelhorstpad : Blauwe pijlen, 5 kilometer https://achterhoek.nl/Nevelhorstpad   

|Startpunt van het Laarzen- en Nevelhorstpad: De Nevelhorst, Nevelhorstpad 2, 6941 RG, Didam | Paal 
Achterhoekse Wandelnetwerk : Keuzepunt Q10  

Wandelroutes van Natuurmonumenten - Door het Bergherbos 

 

Al van een afstand kun je het Bergherbos, gelegen op een stuwwal tussen 's-Heerenberg, 
Doetinchem en Didam, zien oprijzen vanuit een vlak landschap van weilanden, akkers en dorpen. 
Het ruim 1800 ha grote natuurgebied van Natuurmonumenten en de stichting Huis Bergh heeft vele 
hoogteverschillen die het wandelen hier en daar wat zwaar maken, maar de prachtige vergezichten 
maken de inspanning meer dan goed. Met haar kleine heidevelden en natuurlijke waterbronnen is 
het Bergherbos bijzonder en in elk seizoen de moeite waard om te bezoeken. Er zijn meerdere 
uitzichtpunten en vele gemarkeerde wandelroutes, in lengte variërend van 2 tot 7 km. 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
https://achterhoek.nl/Laarzenpad
https://achterhoek.nl/Nevelhorstpad
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• Hettenheuvelroute              5 km   
De Hettenheuvelroute is een pittige, maar mooie boswandeling met forse hoogteverschillen. 
Op de top van de 93 meter hoge Hettenheuvel, de hoogste heuvel van Oost-Gelderland en 
dus de hoogste in het Bergherbos, wordt de moeite beloond met een prachtig uitzicht. De 
rondwandeling maak je in ongeveer 1,5 uur. 
Bezienswaardigheden op de route:  
- De Hettenheuvel: 93 meter NAP  
- Uitkijkpunt: Uitkijkpunt op de 75 m hoge Kale Jacob Uitzichtpunt ‘Kale Jacob’ op 75 meter 

hoogte, ten noorden van de top van de Hettenheuvel.  Hier geniet je van prachtige uitzicht 
over het rivierdal van de Nederrijn naar de heuvels van Veluwezoom, met zicht op Didam 
en Doesburg. 

- Reptielencorridor 
- Militaire relicten: Kochbunkers uit WO II 

Verlenging: 
- Overstappen op de Klein Beekermarkt route (wit) van 7 km.  
- Over te stappen op de Zeddammerbosroute (groen) van 5 km.  

 Startpunt: Parkeerplaats  Hettenheuvel van Natuurmonumenten,  Kruising Hooglandseweg/ 
Zeddamseweg, Kilder / GPS N 51 55.475, E 6 14.741 | Bewegwijzering: Volg vanaf de 
parkeerplaats de gele bewegwijzering | Afstand: 5 km 

• Vogelkijkpunt route            
Lees meer over het vogeluitkijkpunt onder het kopje: Eltenberg-Bergherbos.  
 Startpunt: Parkeerplaats Kustersland van Natuurmonumenten, kruising Beekseweg/ Oude 
Eltenseweg, Zeddam | Bewegwijzering: Volg vanaf de parkeerplaats de lichtroze 
bewegwijzering. 

 
 

• Klein Beekermark route             7 km   
De klein Beekermarkroute is een 7 km lange boswandeling. Je maakt de rondwandeling in 
ongeveer 2 uur. 
Bezienswaardigheden op de route: 
- Ingezaaide akkerranden 
- Hettenheuvel  (Hoogste punt Bergherbos - Let op: geen uitzicht)  

Verlenging: 

- Overstappen op de Hettenheuvelroute (geel) van 5 km. 
- Overstappen op de Zeddammerbosroute (groen) van 5 km.  
- Overstappen op de Zonderbosroute (paars) van 6,5 km.  
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| Startpunt: Parkeerplaats Klein Beekermark van Natuurmonumenten,  Berkenlaan, Loerbeek 
/ GPS N 51 54.965, E 6 12.359| Bewegwijzering: Volg vanaf de parkeerplaats de witte 
bewegwijzering | Afstand: 7 km 

• ’t Peeske route                7 km  
De ’t Peeskeroute is een afwisselende wandeling langs akkers, bronnen, enkele heideveldjes 
en veel bos van 7 km. In het Korterbos en de Keulse Slagen is goed te zien dat er hard gewerkt 
is om het bos natuurlijker te maken. Je maakt de rondwandeling in ongeveer 2 uur en kunt 
starten bij Uitspanning 't Peeske, in Beek. 
Bezienswaardigheden op de route:  
- Uitkijkpunt: Uitkijktoren op de Hulzenberg 
- Reptielencorridor 
- Vogelvriendelijke akkerranden rondom het bos 

Verlenging: 
De route kan verlengd worden door over te stappen op de Hulzenberg route (bruin) van 5,5 
km.  

 Startpunt: Parkeerplaats ’t Peeske van Natuurmonumenten , Peeskesweg 12, 7037 CH, Beek 
/ GPS N 51 54.137, E 6 11.893 |Bewegwijzering: Volg vanaf 't Peeske de rode bewegwijzering 
| Afstand: 7 km 

• Zonderbos route               7 km  
De Zonderbosroute is een wandeling vanuit 't Peeske langs de rand van het Beekermark.  Je 
maakt de rondwandeling in ongeveer 1 uur en 40 min. 
Bezienswaardigheden op de route: 
- Middeleeuwse IJzerkuilen  
- Vogelvriendelijke akkerranden rondom het bos.  

Verlenging:  
De route kan verlengd worden door over te stappen op de Klein Beekermark (witte) route van 
7 km.  

Startpunt: Parkeerplaats ’t Peeske van Natuurmonumenten , Peeskesweg 12, 7037 CH, Beek 
/ GPS N 51 54.137, E 6 11.893 | Bewegwijzering: Volg vanaf 't Peeske de paarse 
bewegwijzering | Afstand: 7 km 

• De Korterbos route              4 km   
De Korterbosroute is 4 km lang en een ingekorte versie van de 't Peeskeroute. De beklimming 
van de Hulzenberg is in deze route weggelaten. De rondwandeling maak je in ongeveer een 
uur. 
Bezienswaardigheden op de route: 
- Reptielencorridor 
- Vogelvriendelijke akkerranden rondom het bos 

 
Startpunt: Parkeerplaats ’t Peeske van Natuurmonumenten , Peeskesweg 12, 7037 CH, Beek 
/ GPS N 51 54.137, E 6 11.893 | Bewegwijzering: Volg vanaf 't Peeske de lichtblauwe 
bewegwijzering | Afstand: 4 km 
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• De Bosweg route              2 km   
De Boswegroute is een korte wandeling van 2 km langs kruidenrijke akkers en afwisselende 
bossen.  
Bezienswaardigheden op de route: 
- Ingezaaide akkerranden  

 
Verlenging: 
De route kan verlengd worden door over te stappen op de Zeddammerbos (groene) route 
van 5 km.  
 
Startpunt: Parkeerplaats Kustersland van Natuurmonumenten, kruising Beekseweg/ Oude 
Eltenseweg, Zeddam | Bewegwijzering: De route start aan de bosweg. Volg de blauwe 
bewegwijzering | Afstand: 2 km 
 

 
• De Zeddammerbos route             5 km   

De Zeddammer route is een 5 km lange fraaie boswandeling langs de flanken van de 
Hettenheuvel, met een fraai uitzicht richting Braamt.  
Bezienswaardigheden op de route: 
- Vogelvriendelijke ingezaaide akkerranden 
- Uitzicht over Braamt 
 
Verlenging: 
De route kan verlengd worden door: 
- Over te stappen op de Klein Beekermarkt (witte) route van 7 km.  
- Over te stappen op de Hettenheuvelroute (gele)  route van 5 km.  

Startpunt: Parkeerplaats Kustersland van Natuurmonumenten, kruising Beekseweg/ Oude 
Eltenseweg, Zeddam | Bewegwijzering: De route start aan de bosweg. Volg de groene 
bewegwijzering | Afstand: 5 km 

• Hulzenberg route           5,5 km   
De Hulzenberg route, voorheen de Loopgraven route, is een rustige boswandeling die over 
de weinige stukjes heide die het Bergherbos rijk is voert en langs de Sprung een natuurlijke 
bron. Ook bezoek je de uitkijktoren vanaf waar je hoog boven de boomtoppen een 
fenomenaal uitzicht hebt over Montferland, de Duitse dorpjes Elten en Hoch-Elten, Kalkar de 
Veluwezoom en de Rijnvallei. Je maakt de rondwandeling in ongeveer 1 uur en 50 min. 
Bezienswaardigheden op de route: 
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- Uitkijkpunt: Uitkijktoren op de Hulzenberg  
- Reptielencorridor  
- Militaire relicten w.o.: Duitse loopgraven uit WO I op Nederlands grondgebied.  
- De Sprung: Een natuurlijke bron waar grondwater aan de oppervlakte wordt gebracht. 

 
Verlenging: 
De route kan verlengd worden door over te stappen op de 't Peeske (rode) route van 7 km.  
 
Startpunt: Parkeerplaats Hulzenberg van Natuurmonumenten, Eltenseweg Stokkum / GPS N 
51 52.738, E 6 12.797 | Bewegwijzering: Volg vanaf de parkeerplaats de bruine 
bewegwijzering | Afstand: 5,5 km  
 

 
©Gelderdrone - Olaf Kroezen 

 
• Uitkijktoren route          2,5 km   

Wil je geen lange wandeling maken, maar direct de Uitkijktoren op de Hulzenberg 
bezoeken? Dan is dit de snelste en kortste route. Meer over de Uitkijktoren lees je onder het 
kopje: Eltenberg – Bergherbos. 
 
Startpunt: Parkeerplaats Hulzenberg van Natuurmonumenten, Eltenseweg Stokkum / GPS N 
51 52.738, E 6 12.797 | Bewegwijzering: Volg vanaf de parkeerplaats de zilveren/grijze 
bewegwijzering | Afstand: 2,5 km heen en terug 
 

• De Galgenberg route          6,6 km   
De Galgenbergroute is een prachtige wandeling van 6,6 km, door vrij, open, gemengd bos 
met vele doorkijkjes op het omringende landschap. De Galgenberg is een heuvel tussen ‘s-
Heerenberg en Zeddam. Volgens oude tekeningen en kaarten stond hier een wipgalg, een 
galg die met een contragewicht werkte. Men heeft lang verondersteld dat de wipgalg als 
symbool diende van het recht der criminele justitie van de heren en graven van Bergh en 
vooral bedoeld zou zijn geweest voor intimidatie van eigen inwoners en bezoekers. Uit 
onderzoek door streekhistoricus John Thoben blijkt er echter wel terdege gebruik van 
gemaakt te zijn. 
 
Startpunt: Parkeerplaats Kustersland van Natuurmonumenten, kruising Beekseweg/ Oude 
Eltenseweg, Zeddam | Bewegwijzering: Volg vanaf de parkeerplaats de zwarte 
bewegwijzering | Afstand: 6,6 km  
 

• De Montferland route           3,5 km   
De Montferlandroute is een afwisselende wandeling langs de Motte Montferland naar de 
Galgenberg. Motte Montferland is een rond het jaar 1000 na Chr. door mensen opgehoogde 
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heuvel waarop duizend jaar geleden een zogenaamde motteburcht heeft gestaan. De motte 
meet zestig bij negentig meter en is daarmee de grootste van Nederland. 
 
Startpunt: Parkeerplaats Kustersland van Natuurmonumenten, kruising Beekseweg/ Oude 
Eltenseweg, Zeddam | Bewegwijzering: Volg vanaf de parkeerplaats de oranje 
bewegwijzering | Afstand: 3,5 km 
 

 
 

• 't Ommetje              2 km ♿  
Ontdek het heuvelachtige Bergherbos en verwonder je over de kleurrijke akkers vol 
graansoorten, korenbloemen en klaprozen. Uitrusten en genieten kan op de vele bankjes 
langs de route en bij Uitspanning ’t Peeske onder het genot van een hapje en drankje. Door 
de halfverharde paden is deze route geschikt voor mensen in een rolstoel en wandelaars 
met rollators of buggy's. De licht hellende route wordt gemarkeerd met lichtgroene pijltjes. 
Begin- en eindpunt Uitspanning ’t Peeske is rolstoeltoegankelijk. Achter Uitspanning ‘t Peeske 
en in het bos vind je Speelnatuur van OERRR, waar kinderen met en zonder beperking samen 
kunnen spelen. 

Startpunt: Parkeerplaats ’t Peeske van Natuurmonumenten , Peeskesweg 12, 7037 CH, Beek 
/ GPS N 51 54.137, E 6 11.893 |Bewegwijzering: Volg vanaf 't Peeske de lichtgroene 
bewegwijzering | Afstand: 2 km  

Eltenberg een Cultuurhistorische Wandeling  

Op de grens van Nederland en Duitsland ligt een bosrijk heuvelgebied met aan Duitse zijde van de 
grens de Eltenberg en aan Nederlandse zijde het Bergherbos. Deze rijk geïllustreerde 
cultuurhistorische wandeling in de omgeving van de Eltenberg laat je kennis maken met het rijke 
verleden van dit interessante gebied. De Sint-Vituskerk en het landhuis Alt Voorthuysen bestaan 
inmiddels al meer dan duizend jaar, maar je wandelt ook langs loopgraven uit de Tweede 
Wereldoorlog en indrukkwekkende gebouwen uit de negentiende eeuw. | Afstand: 13,5 km |  Het 
routeboekje is voor €9,95  te koop via onze webshop www.vvvmontferlandwebshop.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
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Bergherbos een Cultuurhistorische Wandeling  

 

Deze erfgoedroute voert je mee langs de geschiedenis en het natuurschoon van de Berghse bossen. 
Deze rijk geïllustreerde cultuurhistorische wandeling door het Bergherbos laat je kennis maken met 
de rijke historie van dit prachtige bosgebied. De complete route omsluit een gebied waarin opvallend 
veel interessante bijzonderheden liggen: bosbronnen, ijzerkuilen, de oude Boterweg, historische 
grenspalen, bunkers en loopgraven uit beide wereldoorlogen, een boswal, een markenscheiding 
(Laakweg), drinklepels voor het wild, oude lanen, een holle weg (de Diepe Zonderweg). De route start 
bij de waterpartijen van ’t Peeske, die al sinds lange tijd een toeristische trekpleister zijn in de 
omgeving van het Bergherbos. | Afstand: 13,5 km km |  Het routeboekje is voor €9,95 te koop via onze 
webshop www.vvvmontferlandwebshop.nl  

Achterhoekse Wandelnetwerk               

In de Achterhoek zijn circa 150 startpunten gerealiseerd, van waar je je wandeling via het netwerk 
kunt beginnen. De startpunten herken je aan de infopanelen met daarop een kaart met route-
informatie. Vanaf het startpunt kun je een kant en klare route volgen. Je volgt hiervoor de gekleurde 
themabordjes van de door jou gekozen route. Je kunt ook zelf routes combineren, ze zijn namelijk 
onderling verbonden met (grijze) aanlooproutes. Zo raak je nooit uitgewandeld in de Achterhoek!  De 
wandelroutes kun je vinden op de Wandelnetwerkkaarten, deel 1, 2, 3 en 4.  Op de 
Wandelnetwerkkaart 3 Zuidwest Achterhoek staan o.a. de wandelroutes en startpunten van het 
netwerk in Montferland. Dit zijn de volgende routes: 

• Nevelhorstpad - 5 km -  Blauw 
• Laarzenpad - 6 km - Groen 
• Stille Waldroute - 11 km - Rood 
• Bansprongroute - 5km - Paars 
• Beekermarkroute - 7,6 km - Zwart 
• Looroute - 10 km - Groen 
• Loilroute - 10 km - Oranje 
• Keulse Slagen route - 14 km - Groen 
• Sydeheimroute - 12 km - Geel 
• Diem-Diekroute - 14 km - Paars 
• De Kemnaderoute - 12 km - Oranje 
• Smokkelpad - 5 km -  Paars 
• Rafelderroute -  11km - Blauw 
• Mengelenbergroute - 7 km -  Blauw 

 

De Wandelkaart zuid-west Achterhoek is te koop via www.vvvmontferlandwebshop.nl . 

 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/


VVV Montferland 

Klompenpaden - Rijnweidepad 

Wandelen door oude stroomgeulen, langs tichelgaten en industrieel erfgoed in het verrassende 
buitengebied van Spijk. Deze route is 11 km. lang. | Kosten: € 2,- | Bestel de route via  
www.vvvmontferlandwebshop.nl  

Lange Afstands Wandelpaden (LAW) 

 

• Noaberpad   
De Duits Nederlandse grens is 567 kilometer lang. Tientallen jaren streng bewaakt en is 
vroeger een waar smokkelparadijs voor koffie, thee, sigaretten en vlees geweest. Het 
grensverleden biedt ons echter vandaag de dag veel rustige, relatief ongerepte stukken 
natuur. Langs de grens slingert het Noaberpad, noaber betekent buur in dialect en slaat op 
de twee buurlanden. Het noordelijkste punt is het kleine kuuroord Bad Nieuwenschans 
oftewel Bad Neuschanz vlakbij de kust in de Nederlandse provincie Groningen. De route gaat 
verder voorbij Kleef (DE) , een oud hertogdom met zijn al van verre waarneembare 
Schwanenburg (de Zwanenburcht), vroegere zetel van de Heren van Kleve en eindigt in 
Milsbeek in Limburg. Het Noaberpad is opgesplitst in 22 trajecten, waarvan traject 21 
Montferland aandoet. |Begin- en eindpunt:  Bad Nieuweschans – Kleve  | Totale lengte:  450 
km  |Aantal trajecten: 22 | https://nivon.nl/wandelpaden/noaberpad/  

• Pieterpad  
Het zuidelijk deel van het bekendste wandelpad van Nederland, waarvan elke Nederlander 
ooit een stuk moet hebben gelopen. Jij dus ook, want wandelen is gezond voor lichaam en 
geest. Het Pieterpad maakt het bovendien extra aantrekkelijk. Vanaf Vorden gaat de tocht 
door de Liemers, een houtrijk landschap met verspreide boerderijen en beken. Verrassend 
is de abrupte overgang van de heuvels in Montferland naar het dal van de Rijn. Daarna gaat 
het weer omhoog richting Rijk van Nijmegen. Vanaf daar treed je in de voetsporen van de 
bedevaartgangers en wandel je langs de Maas en de grens van Nederland naar het 
heuvellandschap van Zuid-Limburg waar de route eindigt op de Pietersberg. | Begin- en 
eindpunt:  Vorden – Maastricht | Totale lengte: 257 KM | Totaal aantal etappes: 26 | 
www.pieterpad.nl  

www.vvvmontferland.nl. Goed voorbereid op pad? Kijk ook eens in onze webshop 
www.vvvmontferlandwebshop.nl. 

 

 

 

http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
https://nivon.nl/wandelpaden/noaberpad/
http://www.pieterpad.nl/
http://www.vvvmontferland.nl/
http://www.vvvmontferlandwebshop.nl/
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HIGHLIGHTS ELTENBERG –BERGHERBOS  

 

Het Eltenberg – Bergherbos biedt volop mooie bezienswaardigheden. Je kunt de geschiedenis 
proeven bij de loopgraven of bij Motte Montferland, je kunt op adembenemende hoogtes van het 
uitzicht genieten op o.a.  de uitkijktoren op de Hulzenberg en Kale Jakob of één van de vele andere 
highlights bezoeken. In combinatie met een wandelroute of als dagje uit, het Eltenberg – Bergherbos 
biedt voor ieder wat wils. Een compleet overzocht van de highlights is terug te vinden op 
www.eltenberg-bergherbos.eu  

Uitkijktoren Hulzenberg 

Kom naar de uitkijktoren op de Hulzenberg, in het Bergherbos bij Stokkum. De toren is door iedereen 
te beklimmen. Na de pittige klim kun je genieten van een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. 
De Hulzenberg heeft een hoogte van 82,4 m boven NAP en de toren zelf is 21 meter hoog. Je kijkt 
dus op een hoogte van 103,4 meter helemaal uit over Montferland, van de Veluwezoom tot Elten en 
verder !  

De uitkijktoren is in opdracht van de gemeente Montferland gebouwd, in samenwerking met 
Natuurmonumenten. Al het hout komt uit het Bergherbos zelf. De toren is gebouwd door een lokale 
aannemer, bouwbedrijf van der Heijden. 

 
©Gelderdrone - Olaf Kroezen 

Natuurmonumenten beschikt over een aantal routes waarin de uitkijktoren is opgenomen: 

Erfgoedroute Bergherbos: 't Peeske, loopgraven en andere geschiedenis: Deze route is 9 km lang en 
start bij Uitspanning 't Peeske. De uitkijktoren bevindt zich ongeveer halverwege de route. Parkeren 
kan op parkeerplaats van Natuurmonumenten bij 't Peeske te Beek. De erfgoed route is te 
downloaden via de website van Natuurmonumenten.  

De 't Peeske-route (rode route): Deze route is 7 km lang en start bij Uitspanning 't Peeske. De 
uitkijktoren bevindt zich halverwege de route. Parkeren kan op parkeerplaats 't Peeske te Beek. Vanaf 
hier volg je de rode pijlen. 

De Hulzenbergroute/ Loopgravenroute (bruine route): Deze route is 5,5 km lang. De uitkijktoren 
bevindt zich op ongeveer 3 km in de route. Je kunt parkeren aan de parkeerplaats Uitkijktoren aan 

http://www.eltenberg-bergherbos.eu/
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de Eltenseweg in Stokkum (volg de borden),  net voor het viaduct. Vanaf hier volg je de bruine pijlen 
van de wandelroute. 

De directe route: Voor de directe route naar de toren start je met wandelen vanaf de parkeerplaats 
aan de Eltenseweg in Stokkum (volg de borden), net voor het viaduct, en volg je de zilveren pijlen. De 
directe route is van de parkeerplaats t/m de toren 1,2 km lang. 

Ook in de Toppenroute is de uitkijktoren opgenomen. De Toppenroute is ook verkrijgbaar via de 
webshop van VVV Montferland en bij verschillende ondernemers. 

Uitkijkpunt De Kale Jacob 

De Kale Jacob is de naam van een 80 meter hoge heuvel in het Bergherbos ten noorden van de 
Hettenheuvel. Een flank van de heuvel is ‘kaal’, vrij van bomen, en begroeid met heide. Het wordt 
dan ook nog wel eens vergeleken met een kaal hoofd. Hier heeft de heuvel dan ook zijn naam aan 
te danken. Het uitkijkpunt op de Kale Jacob biedt je met helder weer een prachtig uitzicht. Je kunt 
dan zelfs de Veluwezoom/Posbank en de kerktoren van Doesburg zien liggen. Neem plaats op de 
bankjes, rust uit en geniet! De Kale Jacob is zo’n 100.000 jaar geleden ontstaan toen er tijdens de 
voorlaatste ijstijd enorme gletsjers over ons land schoven. De ijsmassa duwde grind, zand en keien 
voor zich uit en vormde zo een heuvelrug. Je vindt de Kale Jacob in het Bergherbos van Montferland 
en bereikt het uitkijkpunt door te parkeren op de parkeerplaats Hettenheuvel van 
Natuurmonumenten.  Vanaf hier volg je de gele pijlen van de 5 km lange Hettenheuvelroute. Aan het 
wandelpad aan de noordoostelijk kant van de heuvel bevinden zich ook nog enkele Kochbunkers uit 
WOII waarvan er één toegankelijk is gemaakt. 

Natuurmonumenten beschikt over een wandelroute langs de Kale Jacob: 

Hettenheuvelroute: Deze route is 5km lang – Volg de gele pijlen vanaf de parkeerplaats. Parkeren 
kan op Parkeerplaats Hettenheuvel van Natuurmonumenten aan de Zeddamseweg (N815) in Kilder.  

Vogelspotplaats 

 
Vanaf deze plek in het Bergherbos kan je erg goed vogels spotten. In de afwisselende omgeving met 
een open veld met bremstruiken, een oeverzwaluwwand en de bosrand voelen veel vogelsoorten 
zich thuis. Raaf, klapeksters, geelgors, houtsnip, oeverzwaluwen en zanglijster; met wat geluk en 
geduld zie of hoor je ze vanaf dit punt. | Locatie: Parkeer de auto op de parkeerplaats ‘Kusterland’ 
van Natuurmonumenten aan de Beekseweg/ Oude Eltenseweg. Volg vanaf hier de roze route van 1 
km naar de vogelspotplaats  

Panorama Hoog Elten 

De Promenade rondweg rond de St. Vituskerk voert langs verschillende uitkijkpunten. Geniet van zicht 
tot wel 60 km op de vlaktes van de Nederrijn. Het historische uitzichtpunt Hochelten - Kleve biedt 
uitzicht op de Rijn tot de baroktuinen van de voormalige gouverneur van Kleve, Prins Moritz van 
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Nassau.| Locatie: Parkeer de auto op de parkeerplaats aan het Freiheit 2, 46446 Elten (Emmerich am 
Rhein), Duitsland.  

De Drususbron - Hoog Elten 

Op de Eltenberg ligt de Drususbron die vernoemd is naar de Romeinse veldheer Drusus, omdat 
men dacht dat hij op de Eltenberg een legerplaats had. De 57 meter diepe bron stamt echter uit 
(ongeveer) het jaar 967 n.C.  Hij voorzag o.a. de naastgelegen burcht en later het Stift van graaf 
Wichman van Water. Elten was destijds het bestuurscentrum van het ZW-deel van Hamaland. Tot 
1931 was dit ook de watervoorziening voor de bevolking op de Eltenberg. Na de tweede 
wereldoorlog werd het in 1945 tijdelijk opnieuw gebruikt. Het waterniveau ligt 21,5 meter boven 
zeeniveau. Kom meer over Graaf Wichman en zijn dochter Adela te weten in het Stadsmuseum 
Bergh. 

| Locatie: Parkeer de auto op de parkeerplaats aan het Freiheit , 46446 Elten (Emmerich am Rhein), 
Duitsland.  

 

Bunkers en Loopgraven 

In het Bergherbos zijn bunkers en loopgraven terug te vinden. Nederland was neutraal in de Eerste 
Wereldoorlog. Toch brachten de Duitsers in 1916 en 1917 op verschillende plaatsen langs de grens 
verdedigingswerken aan. Dat gebeurde in een gebied dat toen Duits grondgebied was, maar na de 
oorlog door grondruil op Nederlands grondgebied kwam te liggen. Vooral het stelsel van loopgraven 
uit die tijd is nog goed zichtbaar in het landschap. 

Een deel van de loopgraaf is gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Ook is er 
een app waarmee gezinnen met kinderen heden en verleden rondom de loopgraven kunnen 
beleven. 

Directe route: Parkeer achter het Star tankstation, Beeker Str. 250, 46446 Elten (Emmerich am Rhein), 
Duitsland  en wandel een paar honderd meter naar de loopgraven 

Erfgoedroute Bergherbos: 't Peeske, loopgraven en andere geschiedenis: Deze route is 9 km lang en 
start bij Uitspanning 't Peeske. De geconstrueerde loopgraaf bevindt zich ongeveer halverwege de 
route. Parkeren kan op parkeerplaats van Natuurmonumenten bij 't Peeske te Beek. De erfgoed route 
is te downloaden via de website van Natuurmonumenten.  

De Hulzenbergroute/ Loopgravenroute (bruine route): Deze route is 5,5 km lang. Je kunt parkeren 
aan de parkeerplaats aan de Eltenseweg in Stokkum (volg de borden),  net voor het viaduct. Vanaf 
hier volg je de bruine pijlen van de wandelroute. 
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Motte Montferland 

Een motte is een door mensenhanden opgehoogde natuurlijke heuvel. Motte Montferland is rond 
het jaar 1000 opgeworpen en is de grootste motte van Nederland en één van de grootste van West-
Europa. Op het plateau zijn resten gevonden van 5,5 meter dikke muren van een mogelijk nooit 
voltooide tufstenen toren.  

De oudst bekende bewoners waren Adela, een nicht van de Otto II keizer van het Heilige Roomse 
Rijk, en Balderik,  haar man.  De toen zo gehete Motteburcht Upladen vervulde een belangrijke 
strategische rol. Hun vermeende wandaden leiden in 1016 tot een beleg en verwoesting van de 
burcht. Anderen nemen kort daarna de strategische plek opnieuw in gebruik, getuige de resten van 
een imposante toren. Met zijn 5,5 meter dikke muren, opgebouwd uit resten van Romeinse ruïnes, 
de dikste muren van Nederland. Begin 15de eeuw komt de ‘berg’ in bezit van de Heren van den 
Bergh die er hun verzameling exotische dieren huisvesten. De graven van den Bergh lieten op deze 
plek in 1565 een jachthuis bouwen. Tegenwoordig vind je er terras/restaurant/hotel Het Montferland, 
maar nog steeds is de jachtkamer van de heren van Bergh zichtbaar.  

Tip: 

• In het Stadsmuseum Bergh kom je o.a. meer te weten over het illustere duo Adela  en 
Balderik.  (zie het kopje: Musea -> Stadsmuseum Bergh) 

• In Kasteel Huis Bergh kom je o.a. meer te weten over de Heren van den Bergh  (zie het kopje: 
Musea -> Kasteel Huis Bergh) 

Natuurmonumenten beschikt over een wandelroute langs Motte Montferland: 

Erfgoedroute Bergherbos – Motte: Deze route is 9 km lang en start bij Uitspanning 't Peeske. 
Parkeren kan op parkeerplaats van Natuurmonumenten bij 't Peeske te Beek. De erfgoed route is te 
downloaden via de website van Natuurmonumenten. 
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/bergherbos 

VERHUUR 

 

Scooterverhuur  

 De Westernboerderij -  Retro scooters huren zonder helm. Adres: Baarleweg 4, 6941 RD, 
Didam | www.westernboerderij.nl  | T. 0316-341 495 

 Scooter verhuur Gelderland  - Verhuur van  scooters, oldtimer bromfietsen en elektrische 
fietsen. 
Adres: Tatelaarweg 21 A, 6941 RB,  Didam | www.scooterverhuurgelderland.nl | 0316-294 
322 

 Huifkarcentrum Bergh in Loerbeek - Op pad met een Scootz! (Elektrisch)  

http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/bergherbos
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Op pad met een Scootz ( elektrisch) zonder helmplicht en geruisloos door het bos en over 
de paden. €35,00 halve dag en € 40,00 voor een hele dag. 
Adres: Doetinchemseweg 9, 7036 AB, Loerbeek. www.huifkarcentrum.nl | T.  0316-531 151. 

 
Fietsverhuur 
 
 Nijland Tweewielers  - Verhuur van dames- en herenfietsen, elektrische fietsen, ATB's, 

tandems en kinderfietsen. Adres: Klinkerstraat 36-38, 7041 BA,  ’s-Heerenberg.  
www.nijlandtweewielers.nl | T. 0314-661 405  

 Wielershop Bike-Emotions - Rijwielshop voor mountainbikes, race-, trekking-, hybride- en 
sportfietsen. Ook verhuur. Adres: Sint Jansgildestraat 63 a, 7037 AW, Beek. | T. 0316 533 
060 

 Markant Outdoorcentrum - Mountainbike en stepverhuur. Adres: Gildeweg 7, 7047 AR, 
Braamt | www.markant-outdoorcentrum.nl | T. 0314-335 449  

 NS Treinstation - OV-fietsbox  
Er zijn 10 OV-fietsen beschikbaar in de OV-fietsbox. | Openingstijden: maandag - zondag: 
24 uur per dag | Zelfservice huurlocatie | U vindt de OV-fietsbox op het plein voor het 
station. Hier wordt u geïdentificeerd aan de hand van de chip in uw OV-chipkaart. U heeft 
hier alleen uw OV-chipkaart nodig.| Adres: Stationslaan, Didam 

 Huifkarcentrum Bergh – Quattrocycle. Deze 4-persoons fiets maakt een fietstocht 
vernieuwend en ontspannend! Adres: Doetinchemseweg 9, 7036 AB, Loerbeek. 
www.huifkarcentrum.nl | T.  0316-531 151. 

Overige verhuur 

 

 Kanoverhuur - bij Markant Outdoorcentrum  
Adres: Gildeweg 7, 7047 AR Braamt | www.markant-outdoorcentrum.nl  | T.0314-335 449.  

 Quatrrocycle – Bij Huikarcentrum Bergh.  
Deze 4-persoons fiets maakt een fietstocht vernieuwend en ontspannend! Door de 
versnellingen en het gewicht trapt de quattrocycle erg licht. Daarnaast heeft de quattrocycle 
ook een elektrische trapondersteuning, die de bestuurder kan aanzetten, waardoor je nog 
meer van Montferland en van elkaar kunt genieten. De quattrocycle is apart van elkaar 
geschakeld, waardoor je niet synchroon hoeft te fietsen. Iedereen kan in zijn/haar eigen 
tempo fietsen. Er is één persoon die de quattrocycle bestuurd.  
Adres: Doetinchemseweg 9, 7036 AB, Loerbeek. www.huifkarcentrum.nl | T.  0316-531 151. 

 E-chopper- Bij huifkarcentrum Bergh 
Montferland en omgeving verkennen op een unieke en relaxte manier? Met deze 
milieuvriendelijke en geruisloze chopper cruise je samen met jouw 
vrienden/collega’s/familie door de natuur.| Adres: Doetinchemseweg 9, 7036 AB, Loerbeek. 
www.huifkarcentrum.nl | T.  0316-531 151. 
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VVV Montferland 

Montferland 
 

Wat is er allemaal te beleven 

in Montferland? Wil je op de hoogte blijven van 
onze tips, nieuws, leuke weetjes en meer?? 

 

Volg Ons 

 

@vvvmontferland 

 

 

@vvvmontferland 

 
  

 

 

https://www.facebook.com/VVVMontferland/
https://www.instagram.com/vvvmontferland/?hl=nl
https://www.facebook.com/VVVMontferland/
https://www.instagram.com/vvvmontferland/?hl=nl

	Entree Films:
	 Normaal:  € 7,-  | Donateur: €6,-
	 Ladies Night: € 10,- incl. filmticket, pauzedrankje en hapje
	 Kinderfilms: € 5,50 inclusief zakje chips en pakje drinken.

