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Wat is er allemaal te beleven in 
Montferland? Je vindt het in de 
landelijke VVV app die je overal 
kunt gebruiken. Je downloadt 
de app in de appstore (iOS) of 
 playstore (android).

Van ‘s-Heerenberg tot Maastricht en van 
Didam tot Den Haag en Texel, waar je 
je ook bevindt, met de gratis VVV app 
heb je altijd de leukste tips op zak. De 
leukste musea, de mooiste beziens-
waardigheden, de nieuwste winkels, de 
beste hotels, de gezelligste markten en 
de lekkerste restaurants: met de VVV app 
zijn ze nooit ver weg.
De VVV app bepaalt aan de hand van het 
GPS-signaal waar je bent. Je ziet meteen 
hoe ver je van die ene tentoonstelling of 
dat leuke restaurantje verwijderd bent en 
wat er allemaal in de buurt te beleven is. 
Met de VVV app heb je altijd en overal de 
leukste tips binnen handbereik! 

Beschikbaar voor Android en Apple.

Dow
nload de VVV app
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Pal aan de grens, veel natuur, een rijke 
geschiedenis en twaalf actieve kernen. 
Het is bijna onmogelijk om alles wat 
deze gemeente biedt kort op een rij 
te zetten. In deze brochure geven we 
een im pressie van Montferland met 
alle unieke kenmerken. Om een goed 
overzicht te geven, hebben we deze 
brochure op gesplitst in verschillende 
thema’s:  ‘grenzeloze cultuur’, ‘actief in 
de openlucht’, ‘proeven van het land’ en 
‘bijzonder overnachten’. Wij hopen je te 
inspireren om binnenkort een bezoek te 
brengen aan het mooie Montferland.
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Grenzeloze    
     cultuur

Voor cultuur en geschiedenis ben 
je in Montferland aan het juiste 
adres. De regio ademt cultuur en 
historie. 

Montferland telt twaalf kernen. Met 
 prachtige natuur, historische gebouwen 
en tal van culturele schatten. Montferland 
is in al zijn facetten de moeite waard!
Een parel is kasteelstad ’s-Heerenberg. 
De stad ontdek je met een wandeling 
langs historische en culturele plekken. 
Bij veel van de plekken die je onderweg 
tegenkomt, hangt de nodige informatie. 
Je kunt er met een stadsgids op uit-
trekken of zelf de omgeving verkennen. 
Bij de VVV zijn mooie routes verkrijgbaar. 
Voor heel Montferland. Voor zowel de 
fietser als wandelaar. 
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  Mee met         
    de stadsgids
  Mee met         

Kasteelstad ’s-Heerenberg vormt het decor voor een 
prachtig stuk geschiedenis. Onder de rook van  Kasteel 
Huis Bergh keer je op diverse plekken terug in de tijd. 
Wij duiken in de rol van toerist en laten ons vandaag 
rondleiden langs enkele verrassende plekjes door 
een bijzondere stadsgids: Edwin Zweers van de 
 Heemkundekring Bergh. 

’s-Heerenberg telt meerdere monu-
menten. Kasteel Huis Bergh is met 
haar stadswal ongetwijfeld de grootste 
trekpleister. Huis Bergh behoort tot de 
grootste kastelen van Nederland. “De 
eerste toren - de Donjon - werd al aan 
het begin van de twaalfde eeuw gebouwd 
door de familie Van den Bergh”, vertelt 
Edwin Zweers. “In de eeuwen daarna 
werd het kasteel steeds verder uitge-

breid. De heren Van den Bergh 
zwaaiden hier jaren de scepter. 
Zo is deze stad ook aan zijn 
naam gekomen. Later kocht de 
familie Van Heek het kasteel. 
Wat mensen wel eens vergeten, 
is de Plantage, een prachtig 
18e eeuws park achter het 
kasteel.” 

Grenzeloze Cultuur
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Edwin Zweers neemt ons mee naar de 
begraafplaats vlak bij het kasteel. Daar 
ontdekken we de historische graven 
van bijvoorbeeld de familie Van Heek, 
lange tijd eigenaar van het kasteel. Een 
bijzondere stap terug in de tijd! Die oude, 
historische graven geven je het gevoel 
alsof je je in een film waant.
In de binnenstad wijst onze gids op de 
contouren waar ooit de stadsmuur liep. 
“Op enkele plekken vind je daar nog stuk-
ken van, maar op de grond zie je precies 
hoe deze daadwerkelijk was vormge-
geven. Hier aan de Molenpoortstraat 
stond een van de twee stadspoorten die 
’s-Heerenberg kende. Deze werd ook de 
Zeddamsche Poort genoemd. Hier staat 
nu een oorlogsmonument.”

Stadsmuseum
Het Stadsmuseum Bergh laat de ge-
schiedenis van ’s-Heerenberg mooi zien. 
Daar kun je bijvoorbeeld het verhaal 
 lezen over het vroegere Gasthuis Sint 
Gertrudis, dat we aan de Marktstraat 
 vinden. Hier werden vroeger  zieken, 
ouderen en wezen opgevangen. 
 Tegenwoordig is het in gebruik als woon-
zorgcentrum annex verpleeghuis.

We komen bij het prachtig gerenoveerde 
Gouden Handen oftewel het oude 
Sint Bonifatius klooster en wandelen 
door de voormalige kloostertuin. Veel 
openheid, een vijver, mooie  graspartijen 
en veel groen. “Het park was vroeger 
 exclusief voor kloosterlingen, tegen-

woordig is iedereen hier welkom. 
 Bijzonder zijn de veertien staties van 
de kruisweg. Deze zijn in 1910 door de 
Jezuïeten gesticht. Lange tijd stonden 
ze verborgen in het gesloten park, maar 
tegenwoordig kan iedereen ze bekijken.”
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 Over 
de grens

Nederland en Duitsland zijn op deze plek nauw met elkaar 
verbonden. De steden Emmerich en ’s-Heerenberg grenzen aan 
elkaar. Opvallend zijn de ‘groene’ grensovergangen, bedoeld 
voor fietsers en wandelaars. 

De inwoners van Montferland hebben de 
grens nooit zo gevoeld. Vroeger niet, nu 
niet. Er werd over en weer gewerkt en 
gewinkeld. De grens werd door de jaren 
heen zelfs een paar keer verlegd. 
Bijvoorbeeld bij het dorp Elten, ooit 
Nederlands grondbezit. Je rijdt binnen 
enkele minuten de Elterberg op. Vanaf 
dit hoge punt kijk je prachtig in het mooie 
Rijndal bij Emmerich. Ook die stad kun je 
met een bezoek vereren. Emmerich ligt 
langs de Rijn en een wandeling over de 
nieuwe promenade met vele restaurants 
is een aanrader.

Spannend gebied
Het Bergherbos was in de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog een spannend ge-
bied. Je vindt hier nog steeds de sporen 
uit deze periode, zoals de loopgraven 
waar soldaten zich verscholen. 

Ze zijn te vinden aan de kant van 
Beek, nabij de Duitse grens en op de 
 Hettenheuvel tussen Kilder en Braamt. 
Als je vanaf de Beekse kant het bos 
in wandelt, kom je al snel loopgraven 
uit de Eerste Wereldoorlog tegen. Het 
 Bergherbos vormde lange tijd ook een 
mooie smokkelroute.

12
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 Kasteel 
Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh neemt een centrale plek in, in het centrum 
van Montferland. Toeristen kunnen een kijkje nemen in het 
 middeleeuwse kasteel. Huis Bergh was van de 12e tot 
en met de 20e eeuw bewoond. 

Het kasteel werd in de 12e eeuw ge-
bouwd door de heren Van den Bergh en 
kende een bewogen bouw geschiedenis. 
Het kasteel veranderde meerdere malen 
van uiterlijk en werd telkens weer uitge-
breid. In de beginfase van de Tachtigjarige 
Oorlog had Huis Bergh veel te lijden. In 
die tijd leefden hier Maria van Nassau, de 
zus van  Willem van Oranje en echtgenote 
van Willem van den Bergh. Huis Bergh  
behoort vandaag de dag tot de grootste 
kastelen van Nederland en is geliefd bij 
jong en oud. Ieder weekend en in de 
schoolvakanties zijn er speciaal voor 
kinderen rondleidingen. Ze kunnen dan 
verkleed door het kasteel en worden tot 
hofdame benoemd of tot ridder geslagen.
De tuin van het kasteel is de oudst 
bekende, gedocumenteerde tuin van 
Nederland en zeker een bezoek waard. 

14
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Mechteld 
ten Ham
Mechteld ten Ham was een weduwe, die 

in de zestiende eeuw een teruggetrokken 

bestaan leidde in ’s-Heerenberg. Ze stond 

er om bekend dat ze uitspraken deed over 

de toekomst. Omdat ze er ook van werd 

beschuldigd dat ze oogsten liet mislukken, 

werd ze gezien als een heks. Mechteld 

ten Ham maakt tegenwoordig deel uit van 

de rijke geschiedenis van Montferland. 

Er is zelfs een speciaal Mechteld ten Ham 

weekend met allerlei festiviteiten.  

Muntgebouw
De graven Van den Bergh woonden op 

diverse kastelen. Overal hadden ze eigen 

muntbedrijven. De muntslag bloeide vooral 

in de zestiende eeuw. In ’s-Heerenberg 

zijn tot in deze eeuw munten geslagen. 

Tot de overheid besloot dat particuliere 

munt bedrijven er mee moesten stoppen. 

Het Muntgebouw ligt bij het kasteel en is 

tegenwoordig in gebruik als huisvesting 

voor het archief en de bibliotheek. Tijdens 

een bezoek aan Kasteel Huis Bergh kun je 

je eigen munt slaan onder leiding van de 

muntmeester.



Bruisend   
 Montferland

Montferland telt twaalf dynamische kernen met een 
 gemoedelijk karakter en een bruisend verenigingsleven.

numentale St. Martinusmolen, terwijl in 
 Zeddam de fraaie Torenmolen tot ver 
in de regio te zien is. De Torenmolen 
behoort tot de oudste gemetselde molens 
van West- Europa. Op een steenworp af-
stand van de Torenmolen staat museum-
boerderij de Gildekoat. Daar word je 
meegenomen naar grootmoeders tijd.

Evenementen
Montferland bruist van evenementen. 
Natuurlijk vieren alle kernen volop carna-
val. De ene optocht is nog mooier dan de 
ander. In de zomer staat het Mechteld ten 
Ham weekeinde op het programma. Met 
allerlei activiteiten rond de weduwe die 
begin zeventiende eeuw als vermeende 
heks op de brandstapel terechtkwam. 
Didam op Stelten is een manifestatie in de 
kern Didam, met allerlei festiviteiten rond 
steltloopwedstrijden, een echte traditie. In 
Zeddam wordt jaarlijks het festival Kunst 
en Kunstig georganiseerd. Met cultuur, 
kunst en culinaire verrassingen voor jong 
en oud. Zeddam is sowieso een dorp van 
kunstenaars, getuige de kunstwandelroute 
die tijdens de Pinksterdagen gelopen kan 
worden! 

In Beek zie je bijvoorbeeld Schotse 
Hooglanders grazen en een bezoek aan 
 recreatiegebied De Nevelhorst in Didam 
is de  moeite zeker waard. Of je geniet 
van de monumentale boerderijen. Aan de 
Luynhorststraat staan een krukhuisboer-
derij uit 1794 en Havezate Luynhorst uit 
1340. Didam is niet alleen een dorp van 
havezaten, maar ook van schutterijen. De 
folkloristische schutterijen zijn ontstaan 
uit de historische schutterijen, die als taak 
hadden de orde en veiligheid van de bur-
gers te bewaken. Tegenwoordig hebben 
ze een sociale, culturele en toeristische 
functie.
Molens heeft Montferland in overvloed. 
In Didam vind je bijvoorbeeld de mo-

Grenzeloze Cultuur
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Actief in 
   de openlucht

Groen, historie, cultuur. 
 Montferland heeft het allemaal. 
Maar Montferland biedt meer. 

Wat te denken van de  mogelijkheden 
om er in de open lucht actief op 
uit te  trekken. Wandelen, fietsen, 
 mountainbiken, kanovaren, een rit met 
een ezel of huifkar. Of maak kennis met 
de langste water skibaan van Nederland. 
Het is hier allemaal mogelijk. De kant-en- 
klare routes liggen op je te wachten. Zelfs 
bekende wandelroutes als het Pieterpad 
en het Noaberpad kruisen Montferland. 
Voor ruiters en menners zijn er ook veel 
mogelijkheden. Op speciale ruiterpaden 
mogen ze met hun paard de omgeving 
verkennen. Dat er in Montferland veel 
gebeurt, blijkt overigens ook uit de 
evenementen die de agenda maandelijks 
vullen.18
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Bijzondere heuveltoppen, talloze vogelsoorten en  prachtige 
wandelroutes. Een bezoek aan Montferland betekent een 
 kennismaking met het Bergherbos. Een groene oase, die wordt 
omzoomd door biologische akkers en pittoreske dorpjes.  Omdat 
het Bergherbos op een stuwwal ligt, vormt het voor de hele 
 omgeving een fraai panorama.

Boswachter Janine Pelgrum van 
 Natuurmonumenten is voor de 
 gelegenheid onze ‘bosgids’. Zij vertelt dat 
in het Bergherbos de  geschiedenis ‘op de 
loer’ ligt. “Hier werd in de  Middeleeuwen 
al ijzer gewonnen uit zogenaamde 
klapper stenen. Deze stenen werden 
op niet al te grote diepte in de bodem 
 ge vonden. Op de plek waar ze zijn 
uitgegraven, zie je nog steeds van die 

 typische langwerpige ijzerkuilen in 
het bos.”
We wandelen met de boswachter richting 
de uitkijktoren op de bijna 85 meter hoge 
Hulzenberg. Op de top verbazen we 
ons over het prachtige uitzicht. Aan de 
ene kant ontdekken we de  Veluwezoom, 
 terwijl aan de andere kant Elten 
 (Duitsland) voor een pittoresk plaatje 
zorgt. 

21

Actief in de openlucht

Genieten van vergezichten

20



Oorlog
Het Bergherbos ligt vlak bij de grens en 
speelde in de oorlog een opvallende 
rol. “Het Duitse leger legde in de Eerste 
 Wereldoorlog op Duits grondgebied loop-
graven en bunkers aan. Omdat de grens 
is verplaatst, liggen diezelfde loopgraven 
nu aan Nederlandse zijde. Aan de kant 
van Beek, nabij de Duitse grens.”
Wij nemen de proef op de som en ont-
dekken inderdaad loopgraven. Begroeid 
en diep genoeg om de vijand in het 
geheim te kunnen bespieden. Een klein 
stukje loopgraaf werd in 2013 hersteld en 
is nu toegankelijk voor bezoekers.

Voor een laatste tip van de bos-
wachter moeten we naar een ander 
gedeelte van het Bergherbos, bij 
het dorp Braamt. Daar vinden we 
op de Hettenheuvel de Kale Ja-
cob, een open top in het Bergher-
bos. “Dit punt is nog niet zo lang 
geleden opgeknapt met hulp van 
onze vrijwilligers. Vanaf deze plek 
heb je een schitterend uitzicht 
over de boomtoppen heen richting 
Veluwezoom, Doetinchem, Didam, 
Duiven en Wehl.”

22

“Je kunt hier in alle jaargetijden genieten. 
De golvende graanvelden in de zomer, 
het groen in het voorjaar, de herfst-
kleuren in het najaar en de vergezichten 
in de winter. Het is hier altijd mooi. 
Daarbij zijn er in de uitgestrekte 
bossen en op de biologische 
akkers veel dieren te zien. Van 
reptielen en insecten tot reeën en 
roofvogels.”

23
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Voor meer informatie en activiteiten kijk op: www.natuurmonumenten.nl. 



  Volop 
fietsplezier
Vrijwel nergens is de afwisseling in het landschap zo groot als in 
Montferland. Montferland heeft fietsliefhebbers veel te  bieden: 
 cultuur, natuur en gezellige dorpjes. Al die mooie  plekjes kun je heel 
goed met de fiets ontdekken. 

schrijdend is én aansluit op het Duitse 
fietsknooppuntennetwerk. Zo sla je twee 
vliegen in één klap.
Bij VVV Montferland koop je een fiets-
knooppuntenkaart, waarna je zelf de 
route en het aantal kilometers bepaalt. 
Ook zijn er diverse thematische en smart-
phoneroutes te verkrijgen. 

Het is leuk om er op de bonnefooi op uit 
te trekken. Maar er zijn ook complete 
fietsroutes beschikbaar. Montferland 
maakt deel uit van een uitgebreid fiets-

knooppuntennetwerk. De routes zijn aan-
gegeven door middel van nummers op 
duidelijke groenwitte bordjes. Uniek is dat 
het fietsknooppuntennetwerk grensover-

Oranjefietsroute 

Met de Oranjefietsroute fiets je door 

het indrukwekkende landschap van de 

Nederlands-Duitse grensstreek en duik je 

steeds dieper in de geschiedenis van het 

Nederlandse koningshuis. Onderweg kom 

je kastelen vol pracht en praal en prachtige 

historische gebouwen tegen die een relatie 

hebben met de Oranjes. Wist je bijvoor-

beeld dat Maria van Nassau, de zus van 

Willem van Oranje, op Kasteel Huis Bergh 

heeft gewoond?

De route loopt van Apeldoorn via 

‘ s-Heerenberg naar het Duitse Kleve 

en Moers en is op te delen in etappes. 

Het routeboek is verkrijgbaar bij 

VVV Montferland.

Kijk voor meer informatie op 

www.oranjefietsroute.nl

24 25
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De mooiste  
wandelingen 
Wandelaars kunnen hun hart 
ophalen in Montferland. Het 
aanbod van wandelroutes 
is groot en gevarieerd. Van 
een korte boswandeling tot 
 uitdagende lange afstand-
wandelingen. 

Zo ontdek je bijvoorbeeld dat de Hulzen-
berg op 85 meter hoogte vroeger vaak 
werd gebruikt als wintersportattractie en 
er kinderen, met gevaar voor eigen leven, 
van afgleden. 
Nog een aanrader is landgoed De 
 Bijvanck. In dit oude eikenbos kun je 
heerlijk wandelen en ontdek je bosvogels, 
zoals uilen en spechten.Je kunt gaan voor een korte afstand zo-

als de Peeskeroute van 7 kilometer langs 
akkers, bronnen, bossen en heideveldjes. 
Ben je een geoefend wandelaar dan zijn 
de ruim 42 kilometer die de Montferland-
se Toppen Wandelroute telt, een uit-

daging. Wees gerust. Zelfs een geoefend 
wandelaar legt die niet op één dag af. 
Waarom zou je ook. Het is veel leuker om 
meerdere dagen te genieten van de acht-
tien toppen van Montferland, met  ieder 
zijn eigen naam en verhaal. Het 
is een prachtige tocht door 
de mooie natuur. De handige 
bewegwijzering stuurt je de 
juiste richting op en op de top 
krijg je wetenswaardigheden 
te zien, wanneer je met de 
smartphone de QR-codes 
op de bordjes scant. 

Rolstoelpad
Heel bijzonder is het rolstoelpad. Dit is 

een twee kilometer lang half verhard 

pad, speciaal geschikt voor rolstoelen en 

 kinderwagens. Je begint de  wandeling 

bij TOP ‘t Peeske in Beek. Op de  website 

VVVMontferland.nl zijn de mooiste 

 wandelingen terug te vinden.
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Alle routes maken onderdeel uit van het wandelnetwerk Achterhoek. Dit  wandelnetwerk 
geeft je de mogelijkheid om vele kilometers aan elkaar te knopen en eindeloos te 
 variëren. Een kaart van dit netwerk is verkrijgbaar bij VVV Montferland.



Het paard 
  is welkom 

Wandelen kun je hier prima, maar in Montferland 
is ook aan ruiters en menliefhebbers gedacht. 
Door het Bergherbos lopen gemarkeerde ruiter- en 
 menpaden. 

In het prachtige Bergherbos bevinden 
zich aan de knooppunttrajecten ook zes 
verschillende men- en  ruiterproeven. 
Deze hindernissen zijn zowel voor 
 beginners als gevorderden geschikt.
Het is met paarden prachtig rijden door 
de bossen of langs de kruidenrijke, 
door houtwallen omzoomde akkers. De 
paarden vinden het net als de ruiters 
geweldig omdat het terrein heuvelachtig 
is en vooral zandwegen heeft. Daar-
naast kom je hier bijna geen verkeer 
tegen. Kortom uniek!

Paardentoeristen weten Montferland 
de laatste jaren steeds beter te  vinden. 
Je moet dan ook niet gek opkijken 
 wanneer je in of rond de bossen ruiters of 
 mencombinaties tegenkomt. Sinds 2016 
kent het gebied een handig netwerk van 

men- en ruiterpaden met een lengte van 
maar liefst negentig kilometer. Iedere dag 
kun je een nieuwe route kiezen. Bijzonder 
is dat een deel van de ruiter- en men-
paden door Duitsland loopt. 

Overnachten
Op steeds meer locaties langs de routes kunnen mencombinaties en paarden gestald  worden. 

Montferland telt een groeiend aantal hotels, bed & breakfast locaties en campings die de 

 paardentoerist met open armen ontvangen. De routekaart is bij de VVV te verkrijgen. 

Let op: Ruiters en menners hebben een vergunning nodig van Natuurmonumenten. 
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Mountainbiken door het bos

In het Bergherbos ligt een bijzonder mountainbiketraject met een 
lengte van 26 kilometer. De route kent veel onverharde paden, pittige 
beklimmingen en mooie afdalingen. Je kunt op diverse plekken van 
start gaan. 

In Beek, Zeddam, Kilder en Braamt vind 
je mooie startpunten. De route is ge-
heel gemarkeerd met houten palen met 
daarop het internationale MTB-teken. 
Via een verkorte route kun je ook een 
halve route rijden. Je passeert onderweg 
bijzondere locaties. Zoals bij Kilder waar 
je een prachtig uitzicht hebt richting de 
stad Doetinchem. Hier wordt het contrast 
 tussen de heuvels van Montferland en 
het vlakke land er omheen goed zicht-
baar.
De Motte van Zeddam is ook zo´n 
 markant punt. Je passeert hier de 
 grootste motteheuvel van Nederland. 
Rond het jaar 1000 werd de top van 
de heuvel handmatig opgehoogd met 
 minstens zeven meter, zodat er een 
 plateau werd gevormd. 

Om de route te mogen rijden, 

heb je een vergunning nodig van 

Natuurmonumenten. Informatie is 

te vinden op de website van 

VVV Montferland. 30 31
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Didam op Stelten
Didam op Stelten staat al zo’n veertig jaar 
op de kalender. Het evenement trekt niet 
alleen inwoners uit Didam, maar vanuit 
de hele regio. De steltloopwedstrijden 
worden in diverse categorieën gehouden 
en zorgen voor een prachtig plaatje in de 
dorpskern. De omlijstende festiviteiten 
zijn zeker zo gezellig. Een echte traditie.

Mechteld ten Ham 
weekend
In Montferland is Mechteld een begrip. 
Zij was een weduwe, die in de 16e eeuw 
een teruggetrokken bestaan leidde in 
’s-Heerenberg. Als een van de laatste 
van hekserij beschuldigde vrouwen 
in Nederland, werd zij veroordeeld tot 
brandstapel. Nu herdenken we deze 
gebeurtenis met een prachtig cultureel- 
historisch weekeinde in het thema van de 
Middeleeuwen en sprookjes. De plantage 
in het bos achter Kasteel Huis Bergh 
wordt op zaterdag voor kinderen omge-
toverd tot een magische sprookjeswereld. 
Op zondag is er muziek, struinen over 
de historische markt, geniet je van de 
lekkernijen, bezoek je een middeleeuwse 
kerkdienst en bekijk je de diverse acts. 

Pfixx Solar 
Montferland Run
Een evenement met landelijke exposure 
is de Pfixx Solar Montferland Run. Dit is 
een aantrekkelijke en sfeervolle hard-
loopwedstrijd over diverse afstanden, 

voor jong en oud. Niet alleen de recrea-
tieve  loper geniet van deze sportieve 
inspanning; de wedstrijdloop trekt zelfs 
topatleten vanuit de hele wereld. De 
start en finish zijn in ’s-Heerenberg. De 
deelnemers lopen door het heuvelachtige 
en bosrijke landschap van Montferland 
en doen onderweg de dorpen Stokkum, 
Beek en Zeddam aan. Het parcours 
heeft uitdagende klimmetjes én wordt 
beschouwd als één van de mooiste 
 wedstrijden van Nederland.

Achterhoekse 
Wandel4daagse
De Achterhoekse Wandel4daagse 
ontstond ooit om wandelaars die in 
Apeldoorn of Nijmegen niet mee konden 
lopen, een kans te geven kilometers 
te maken. Inmiddels is dit evenement 
uitgegroeid tot een fenomeen op wandel-
gebied in Nederland. Mede doordat de 
route de schoonheid van Montferland laat 
zien is het evenement een blijvertje op de 
agenda van veel wandelaars. 

Voor de actuele data en een compleet 

overzicht van alle evenementen: 

www.vvvmontferland.nl.
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Actief in de openlucht

Altijd 
wat te 
doen

Natuurlijk kennen we de carnavals-
optochten en schuttersfeesten. Stoeten 
door de dorpen die veel bekijks trekken. 
Met carnaval werken Montferlanders 
maandenlang aan hun praalwagens en 
kostuums om tijdens het carnavalsfeest 
het resultaat aan duizenden mensen te 
laten zien. Tijdens de schuttersfeesten 
brengen schutters de traditionele folklore 
tot leven. Met als hoogtepunt het  moment 
waarop de ‘schutterskoning’ wordt 
 geschoten. 

Montferland is een bruisende gemeente. Jaarlijks vult de 
 activiteitenkalender van Montferland zich met evenementen 
waar bezoekers vanuit heel Nederland op afkomen. 



  Proeven 
van het land

Montferland is een  bourgondische 
gemeente met heerlijke streek-
producten. 

Het is hier genieten van  zelfgemaakte 
wijnen, vers gemalen broodmeel 
of  verrassende bakkersproducten. 
 Montferland heeft molens waar meel 
gemalen wordt, wijngaarden die de basis 
vormen voor topwijnen en bakkers die 
specifieke Montferlandse producten uit 
de oven toveren!
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Fiets bijvoorbeeld eens langs de molens 
waar graan wordt gemalen. Hier maken 
de plaatselijke bakkers heerlijke lekker-
nijen van. Dat bewijzen Kampioens bakker 
Paul Berntsen en Bakkerij Braam, beiden 
gevestigd in Didam. Zij laten je kennis 
maken met het ‘Rondje  Montferland’, een 
muesli bol met Zwitserse room en kersen 
en de heerlijke ‘Montferlandse crackers’. 
Of je smult, met een knipoog naar het 
verleden, van de ‘Smokkelkoek’. Heb je 
nog niet genoeg gehad, dan liggen De 
Kale Jacob Bol, De Didamse Torenkoek 
en de Didamse Slof te wachten.  Genieten 
en reden genoeg om daarna weer in 
beweging te komen. Op de fiets naar 
’s-Heerenberg.

Wijngaard

Natuurlijk mag een goede wijn niet ont-
breken. Montferland is de laatste tien jaar 
een echt wijngebied  geworden.  Achter 
Kasteel Huis Bergh ligt de wijngaard 
van Wijngoed Montferland. Het bedrijf 
ontving al diverse prijzen tijdens natio-
nale en internationale wijnkeuringen. Bij 
Wijngoed Montferland worden de druiven 
op biologische wijze geteeld en jaarlijks 
verwerkt tot zo’n vijftienduizend flessen 
rode, witte en rosé wijnen per jaar van 
een hoog niveau! Wijngoed Montferland 
organiseert rondleidingen en proeverijen 
door de bijzondere wijngaard bij Huis 
Bergh. 
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In Montferland trek je er op uit om culinair te genieten. Op 
 ambachtelijke wijze proef je van zelfgemaakte wijnen en snoep je 
van heerlijke streekproducten. Een rondje Montferland is één grote 
 culinaire verrassing.



Weckcake
Heb je tenslotte wel 
eens van  weck cake
gehoord? Dan moet 
je koers zetten  richting 
Kilder. Bij ‘De  Elsenhof’ 
weten ze alles van weckcake.
Een lekkernij, die in de ‘weckfles’ 
tot zes maanden houdbaar is. Maar wees gerust: 
de cake is zo lekker dat deze waarschijnlijk al veel eerder op is.
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Natuurlijk is deze wijn bij de plaatse-
lijke slijterij te koop. Daar vind je ook 
andere producten. Slijterij Bosch in 
 ’s-Heerenberg brouwt bijvoorbeeld een 
eigen bier: Bargs Pracht. Een stevig en 
vol donkerblond biertje met een pittig 
karakter. Heel lekker! Ben je niet zo’n 

bierdrinker, dan staan het Bargs Neut-
je, de Kale Jacob en het Montferlands 
Koffielikeurtje klaar. Respectievelijk een 
kruidenborrel, een likeur met een vleugje 
kaneel en een zacht Montferlands kof-
fielikeurtje. Het Montferlandse gevoel in 
een fles.

Proeven van het land
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De grens over
Genoeg gedronken! Op fietsafstand kun 
je ‘Spargel vom Eltenberg’ ontdekken. 
Daarvoor moet je de grens even over. 
Deze lekkernij is zeker de moeite waard. 
Deze asperges van de Eltenberg worden 
geteeld op de onderste flanken van de 
berg en krijgen door de speciale samen-
stelling van mineralen een aantrekkelijke 
smaak. Een heerlijke traktatie in het 
voorjaar...
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Hotels vind je hier volop, net als sfeer-
volle bed & breakfast locaties en 
 campings. Zoek je iets bijzonders en 
heb je kinderen dan kun je  overnachten 
bij Jan Klaassen Dromenland. Daar 
 komen kinderdromen uit. Je slaapt in een 
helikopter, brandweer wagen, schoolbus, 
pipocaravan, indianentipi of boomhut. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of het is 
mogelijk. En de verkleedkleding ontbreekt 
niet! Leuk en vermakelijk! 

Ben je meer van de historie, dan ga je 
terug in de tijd door in het imposante 
 Kasteel Huis Bergh te verblijven. Sinds 
2008 zijn er twee verdedigingstorens op 
de ‘voorburcht’ ingericht als luxueuze 
 suites. Beide torens lenen zich prima 
voor een romantisch weekendje weg. 
Terug in de tijd, met alle luxe van nu. 
Hoe bijzonder wil je het hebben!

Landgoed Montferland is ook al zo’n 
 bijzondere locatie. Een kleinschalig hotel 
in Zeddam met acht hotelkamers en 
een à la carte restaurant vernoemd naar 
Graaf van den Bergh. Vanaf het terras 
heb je een prachtig uitzicht over Duits-
land. Het pand heeft historische waarde. 
De oudste zaal op het landgoed dateert 
zelfs uit 1699. 

Bijzonder 
overnachten
Montferland heeft zoveel moois te bieden, dat je aan één dag eigenlijk 
niet genoeg hebt. Om de fraaie omgeving in alle rust te  verkennen, 
kun je kiezen voor een meerdaags verblijf. Daar zijn voldoende 
 verrassende mogelijkheden voor in Montferland.
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