
NS-wandeling Montferland  

 

In de loop van de jaren zijn er NS-wandeltochten bijgekomen, maar ook (geruisloos) verdwenen. 
Een regelmaat die niet altijd afgedwongen werd door de asfaltering van het landschap. De 
afgedankte wandelingen zijn vaak nog prima te lopen. Ze hebben dan ook een plek gevonden op 
de Wandelzoekpagina.  
 
De routebeschrijving is niet altijd meer kloppend: de markering wordt niet meer onderhouden en 
herkenbare punten zijn wellicht verdwenen. Ook de informatie over bus en trein, openingstijden 
van horeca en adressen van organisaties kloppen wellicht niet meer. De beschrijving is namelijk 
letterlijk overgenomen.  
 
De Wandelzoekpagina, het Wandelplatform noch de NS zijn verantwoordelijk voor de juistheid 
van de routebeschrijving.  
 
Veel wandelplezier.  
 
 

Inleiding 

In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen heeft de Stichting Lange-Afstand-Wandelpad 
(LAW) een serie wandeltochten van station naar station samengesteld. Deze Rail Idee 
Wandeltochten volgen een gedeelte van een Lang-Afstand-Wandelpad (LAW). De wandeltocht 
Montferland is 17 km lang en maakt onderdeel uit van een viertal nieuwe wandeltochten die door 
gebieden voeren van de Vereniging Natuurmonumenten. De route voert voor een groot deel door 
't Bergherbos (1833 ha) en volgt een deel het Pieterpad (LAW 9) en het Noaberpad (LAW 10). U 
wandelt door het heuvelachtige Bergherbos. Het uitzicht is op sommige punten prachtig. 

In het oosten het vlakke land van Duitsland en in het westen stroomt de IJssel. Tegen inlevering 
vaan de talon aan uw Rail Idee kunt u bij Stadshotel Brasserie De Graafschap (Simonsplein 12, 
Doetichem) een handig rugzakje met informatie over het gebied afhalen en een gratis tweede 
kopje koffie krijgen. Laat geen afval achter en houdt honden aan de lijn! 

Routebeschrijving 

De beschrijving van de route is in kleinere stukken opgedeeld. Deze stukjes worden met wit-rode 
blokjes aangegeven. Tussen de routebeschrijving door leest u extra informatie over 
bezienswaardigheden, natuur en landschap. Deze informatie is cursief gedrukt en wordt met 
nummers aangegeven. De nummers inde tekst vindt u terug op het kaartje. 

Markering van de route 

U treft de wit-rode markeringen ( 9 x 7 cm) aan op hekwerken, verkeersborden, (markeer)paaltjes 
en soms bomen. De stukken waar u niet een LAW volgt, zijn wit-rood met NS-logo gemarkeerd. 
Er is met name op die punten gemarkeerd waar twijfel over de juiste route zou kunnen ontstaan. 
Waar routebeschrijving en markering verschillen, blijft u zoveel mogelijk de markering volgen. 
Veranderingen in het terrein worden op deze manier ondervangen. 

 

 

OV-informatie 



De markering is op de volgende wijze aangebracht: 

 

 

De markering van de route wordt onderhouden door vrijwilligers van het Nivon. 

Horeca onderweg 

In Doetinchem zijn voldoende horecagelegenheden, zoals Brasserie De Graafschap 
(Simonsplein 12, ieder dag geopend vanaf 9.00 uur). Na 6 km komt u langs een 
horecagelegenheid bij recreatieterrein Stroombeek (iedere dag geopend vanaf 9.30 uur). In 's-
Heerenberg zijn meerdere horecagelegenheden. 

Na het verlaten van het station gaat u rechtsaf en bij de stoplichten linksaf, Terborgseweg. 
Deze weg helemaal aflopen, een verkeersweg oversteken en rechtdoor een winkelstraat 
in, Hamburgstraat. Aan het eind van deze straat linksaf het Simonsplein op. Het plein 
schuin oversteken - kerk aan uw rechterhand houden - naar Stadshotel Brasserie De 
Graafschap. Komende uit de Graafschap linksaf de Waterstraat in. Aan het eind van deze 
straat bij de stoplichten een drukke verkeersweg oversteken. 

(1) Alhoewel Doetichem al in 1236 stadsrechten kreeg en ook verder alle karakteristieken 
vertoonde van een echte stad zoals een stadsmuur en een officiële jaarmarkt, is deze plaats toch 
altijd klein gebleven. Met de aanleg van een spoorwegnet tussen 1875 en 1885 kreeg 
Doetinchem een centrale streekfunctie. 

U loopt over de brug, die over de Oude Ijssel gaat. Daarna rechtdoor, Dichterseweg. 
Neem de linkerstoep. Aan het einde iets naar links via een voetgangerstunneltje de 
spoorlijn passeren. Aan de andere kant gekomen rechtsaf en na enige meters met linkse 
haakse bocht de Vancouverstraat in. Deze straat volgen tot 100 meter voor de rotonde. 
Hier linksaf (wit rode markering) de Oude Doetinchemseweg nemen. Deze loopt u geheel 
uit.U dient twee bermstroken in de buurt van een rotonde en een aantal blokkades te 
passeren.  

Aan het eind op een T-splitsing voor het talud van een viaduct even naar links gaan en 
dan rechtsaf het viaduct over. Deze weg, Doetinchemseweg, volgen over het 
rechterrijwielpad. Bij een rotonde de drukke verkeersweg oversteken naar het 
dagrecreatieterrein Stroombroek.  

Direct aan de overkant recht het terrein van recreatiegebied stroombroek oplopen, de 
geasfalteerde weg naar rechts volgen. Even later ziet u rechts een slagboom. Deze 
slagboom passeren naar het erachter gelegen grindpad. Dit pad langs het water naar 
links volgen. Het eindigt bij een kiosk. Nu langs de rand van gras en strand verder gaan 
en kort na een plek met speltoestellen naar links via een voetgangerssluis het water de 
rug toekeren. Rechtdoor gaan langs het parkeerterrein, u verlaat het recreatieterrein en 
komt u uit op een asfaltweg. Linksaf gaan en 50 meter verder, tegenover het bordje 
Gildeweg, naar rechts een veldweg opgaan. Neem het linkerpad van de twee paden. Aan 
het eind komt u op een kruising van zandwegen. Op de kruising rechtdoor gaan, Loolaan. 
Deze laan komt uit op een asfaltweg, Zeddamseweg. Schuin naar rechts oversteken en 
een pad opgaan met bordje 'opengesteld' en 'Bergherbos'. 



 

 (2) Gelderland is de grootste provincie van Nederland en wordt verdeeld in vierstreken die 
overeenkomst vertomen, maar tegelijkertijd een eigen karakter hebben: de Veluwe, het Gelderse 
Rivierengebied, Rijk van Nijmegen en de Achterhoek. Net als de Veluwe en het Rijk van 
Nijmegen stond de Achterhoek ongeveer 150.000 tot 200.000 jaar geleden onder invloed van het 
ijs van de voorlaatste ijstijd. Het ijs stuwde de grond omhoog en vormde zo het licht golvende 
landschap met een paar hogere heuvels ertussen. Het heuvelachtige Montferland, gelegen 
tussen Beek, 's-Heerenberg en Zeddam, is één van de stuwwalresten die Nederland rijk is. 

U passeert een parkeerterrein. Hier rechts aanhouden en via een slagboom rechtdoor 
een holle weg opgaan. Deze voorlopig aanhouden, zijwegen negeren.  

Bij een haakse bocht naar rechts rechtdoor gaan over een veel smaller en sterk stijgend 
pad. Rechts ligt dan een bosperceel. Het pad geheel aflopen tot op een T-splitsing met 
rechts een bank. Rechtsaf gaan en nauwelijks 50 meter verder weer naar links, een 
dalend pad. Onderaan, op de kruising, rechtdoor. Het pad gaat nu weer stijgen. Een geel-
witte wandeling voegt zich bij de route. Boven passeert u rechts een paar schitterende 
kolossale beuken. Hierna gaat het pad weer dalen en opnieuw moet u op een kruising 
rechtdoor. De geel-witte wandeling gaat hier naar links. Na dit punt op de tweede kruising 
linksaf gaan. Er staat links een beuk met wit-rode markering. 

3) Het Bergherbos is een groot aaneengesloten heuvelachtig bosgebied met daaromheen akkers 
en weiland. Het gebied is van verre te zien en heeft als hoogste punten de Hettenheuvel (86 m), 
de Rijsberg (77 m) en de Hulzenberg (85 m), Vanaf de Middeleeuwen tot 1912 was het 
Bergherbos en het nabijgelegen Huis Bergh eigendom van de heren, later graven Van den Bergh 
en de Zuid-Duitse vorsten Van Hohenzollern. In 1912 werden het huis en delen van het 
Bergherbos aangekocht door de textielfabrikant Van Heek. Hij richt een N.V. op dat later overgaat 
in de Stichting Huis Bergh en koopt in de loop van de tijd ook de overige delen van het 
Bergherbos op. Vanaf 1985 zijn het Huis Bergh en het natuurgebied gesplitst. Sinds die tijd wordt 
het Bergherbos, dat behoort tot de oudste in stand gehouden natuurgebieden in Nederland, 
beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. 

Na 100 meter op een kruising rechtdoor. Er begint dan links een perceel lariksen. Op de 
volgende kruising, aan het eind van dit perceel, rechtsaf gaan en nu verder rechtdoor tot 
u uitkomt op een vrij grote geasfalteerde verkeersweg. De verkeersweg oversteken en uw 
weg via een slagboom rechtdoor vervolgen. Na een kruising met slagboom het vierde pad 
(Let op het kleine houten paaltje in het bos bij dit paatje) linksaf, een smal bospaadje in. 
LET OP, het Pieterpad gaat op dit punt rechtdoor(niet gezien)! Aan het eind linksaf en op 
een T-splitsing rechtsaf, een breed bospad in. Het pad komt uit op een royaal bospad. 
Hier linksaf. 

Na een kruising met aan de linker kant een geel betonnen paaltje, eerste weg rechtsaf. 
Tweemaal op een T-splitsing rechtsaf en met het pad mee naar links. Op de volgende T-
spliting weer rechtsaf en even daarna de eerste weg linksaf. Na een slagboom rechtsaf 
over een breed bospad. Even verder op een kruising linksaf over een landbouwweg, 
Vossenweg. Deze weg eindigt via een driesprong met perk op een asfaltweg. Hier 
rechtsaf en direct daarna weer rechtsaf, Peeskesweg. U gaat 10 meter na het bord 
Stokkum linksaf over een grasweg. 

 

 

 



U kruist een klinkerweg en een asfaltweg. De klaphekken sluiten svp.Daarna rechtdoor 
lopen over een bospad dat uitkomt op een onverharde weg. Ga hier rechtsaf en even 
verder linksaf. Weg rechts negeren en rechtdoor lopen langs een slagboom. Vanaf dit 
punt volgt u de wit-rode markering van het Noaberpad, LAW 10. Vervolgens het eerste 
pad linksaf. Tussen palen, een heg en twee stenen zuilen door schuin rechtsaf een steil 
pad op. Op de stadswal van 's-Heerenberg links af, Huis Bergh recht van u houden. Bij 
een kruising met trappen, rechts af naar beneden. Onder aan de trappen links. 

 



 (4) De kleinschaligheid in de Achterhoek is voor een groot deel te danken aan de adel, die hier 
goed vertegenwoordigd was. Zij beheerden de gronden en verpachtten die aan de boeren. In ruil 
voor het gebruik van het land, ontving de adel een groot deel van de oogst. Al in de 11de en 12de 
eeuw lieten de landeigenaren stevige woontorens of donjons bouwen. Deze werden in de loop 
van eeuwen uitgebreid, verbeterd en gaandeweg veranderd in versterkte huizen. De toren bleef 
echter altijd het woongedeelte. Huis Bergh. Later uitgebouwd als kasteel, is hier een goed 
voorbeeld van. Naast het kasteel staat de Oude Munt. Vroeger lieten hier de graven Van den 
Bergh munten slaan. Het gebouw is nu ingericht als theeschenkerij. De Oude Munt is geopend in 
het hoogseizoen en op bijzondere dagen. 

Op de T splitsing voor het marktplein gaat u links af. U loopt nu op de molenstraat. 
Restaurant De Molenhoek passeert u aan de linke zijde. De éénrichtingsstraat in lopen. 
Aan het einde van de straat ziet u twee grote platanen en een monument. Daarachter 
bevindt zich de bushalte. 

De stichting LAW 

Op deze wandeling maakt u kennis met een stukje Lange-Afstand-Wandelpad (LAW). Alle 
activiteiten op het gebied van LAW's in Nederland worden gecoördineerd door de Stichting 
Lange-Afstand-Wandelpaden. Binnen deze stichting werken acht organisaties samen, waaronder 
het Nivon, verantwoordelijk voor het Pieterpad en het Noaberpad. Het Nivon is een culturele 
stichting, werkzaam op allerlei terreinen van de samenleving, zoals recreatie en milieu. Een 
informatiefolder is verkrijgbaar bij Centraal Bureau Nivon, Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB 
Amsterdam. Wilt u meer informatie over LAW's. Of heeft u opmerkingen over deze wandeltocht, 
schrijf dan naar De vereniging Natuurmonumenten informeert u graag over haar uitgebreide werk. 
Behouden, beheren en ontwikkelen van natuur in Nederland, daar gaat het om. 
Natuurmonumenten bezit meer dan 300 gebieden, beschreven in de complete gids van natuur- 
en wandelterreinen. Schrijf of bel voor meer informatie 

Rail Idee Wandeltochten 

De serie Rail Idee wandeltochten bestaat uit ruim 45 wandelingen verspreidt over heel Nederland, 
waaronder ook een aantal tweedaagse wandeltochten. De onderstaande lijst geeft een indruk 
van de mogelijkheden in het oosten van het land, wijzigingen voorbehouden. Meer informatie 
over deze en andere wandelingen vindt u in 'Er-op-uit!'. 

Eendaagse wandeltochten beginstation afstand 

Holterberg Nijverdal 14 km 

Veluwezoom Dieren 14 km 

Tweedaagse wandeltochten beginstation afstand 

Leuvenumse Beek Ermelo 21 + 14 km 

Uitgave 1999 

 


