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Stokkum en Bergherbos
We starten in het stadscentrum van 's Heerenberg, maar al snel duiken we een
voetpaadje in dat de vestingwal opklimt. We hebben prachtig uitzicht op het
indrukwekkende middeleeuwse kasteel Huis Bergh. De bouwgeschiedenis gaat terug tot
de 13e eeuw. In het kasteel zijn tal van schilderijen van oude Italiaanse meesters te
bezichtigen. De route slingert door een fraai cultuurlandschap met glooiende velden rond
Stokkum, dat aan de flanken van een stuwwal ligt. Dan klimmen we de Hulzenberg op,
met zijn top van 85 meter één van de hoogste punten in het Bergherbos. Dit
heuvelachtige bosgebied is bij de meeste mensen beter bekend als het Montferland. Het
is zo genoemd naar een andere top, waar we verderop ook nog langs zullen komen. We
dalen af in de richting van de randen van het bos en hebben zicht op de golvende akkers
rond Beek. We maken nog een stevige doorsteek door de bossen en komen bij de
heuveltop Montferland met het bovenop gelegen restaurant. Het laatste stuk van de route
lopen we over de lange rechte Montferlandse Laan weer terug naar 's Heerenberg.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte ga je linksaf in de richting van de kerk. Op de driesprong
rechtdoor, winkelstraat in. Weg naar rechts, Zeddamseweg, negeren. Na nummer 35 aan
je linkerhand gaat de Molenpoortstraat over in de Molenstraat, rechtdoor. Nu ga je tussen
het beeld van een kanon aan je rechterhand en eetcaf? Snor in rechtsaf. Je passeert
houten hekken en een bordje 'Opengesteld' en je volgt een grindpaadje omhoog.
Meebuigen naar links en op een kruisinkje rechtdoor, het voetpad over de wal volgen in
de richting van Huis Bergh. Dit pad langs het kasteel blijf je volgen tot je na houten
hekken uitkomt op een breed grindpad. Hier ga je rechtsaf. Je neemt het tweede pad
naar links. Op drie kruisingen rechtdoor. Je loopt dan tussen graslanden door. Met het
pad meebuigen naar rechts, het bos in. Op een driesprong bij grote stenen ga je linksaf.
Kort daarna op een Y-splitsing links aanhouden. Na ca. 200 meter op een driesprong
rechtsaf. Even daarna op een kruising met een breed pad rechtdoor. Je passeert een
houten afsluitboom en aan het eind ga je rechtsaf, Nachtegaalslaantje. Nu neem je het
eerste pad naar links bij een prullenbak en bankje. Je gaat via een klaphekje rechtdoor
en omhoog het bos in.
2. Je gaat weer door een klaphekje en steekt de 's Heerenbergseweg over. Je gaat
rechtdoor over een breed graspad tussen de licht glooiende akkers. Een klinkerweg
oversteken en het graspad tussen de akkers rechtdoor vervolgen. Je komt uit op een
asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf. Waar deze asfaltweg naar rechts afbuigt, ga je
rechtdoor maar kort daarna, na nummer 48 (Vogelweide), ga je linksaf een onverharde
weg in. Direct daarna op een kruising linksaf, een brede onverharde weg, Vossenweg.
Deze weg door het glooiende landschap blijf je krap 1 km volgen en dan ga je op de
kruising linksaf. Op de kruising met de Dennenweg ga je rechtdoor het bos in. Je komt uit
op een asfaltweg. Hier ga je linksaf en even daarna de eerste weg naar rechts. Opnieuw
direct rechtsaf, Lange Heg. Meedraaien met de bocht naar links en dan wordt het de
onverharde Boterweg. Even daarna op een kruising rechtdoor. Deze weg tussen de
velden blijf je volgen tot een vijfsprong bij P-66651/001.
3. Hier neem je de tweede weg linksaf, een zandpad met fietspad van betonplaten in de
richting van huizen. Op de kruising bij die huizen met de Hulzenbergseweg ga je
rechtdoor. Na ruim 350 meter ga je ter hoogte van een camping aan je linkerhand op een
brede kruising rechtsaf, een grassig bospad omhoog langs een houten afsluitboom en
een bordje 'Bergherbos'. Het stijgende pad steeds rechtdoor blijven volgen tot de top.
Boven aangekomen bij de uitkijktoren linksaf, een pad dat weer naar beneden gaat. Op
de eerste kruising rechtdoor. Nu neem je het eerste pad naar links, ook voor ruiters en
aangespannen paarden. Dit pad gaat sterk dalen. Na ruim 100 meter neem je het eerste
paadje naar rechts. Nu neem je weer het eerste pad naar links. Waar het pad met een
bocht naar rechts draait ga je linksaf naar beneden bij een paaltje met een rode pijl. Je
loopt door een bosje met grillig gevormde bomen en verderop over een open stuk met
heide. Je passeert een bankje aan je linkerhand en dan gaat het pad weer dalen.

4. Op een vijfsprong neem je het eerste pad naar rechts bij een wit-rood kruis en A9 op
de boom. Dat pad gaat weer stijgen. Het eerste pad naar links negeren. Even daarna op
een Y-splitsing links aanhouden. Op een kruising waar de A9 naar rechts gaat, ga je
rechtdoor verder omhoog. Nu alle zijpaden negeren, je passeert verderop een open veld
aan je rechterhand en doorlopen tot je uitkomt bij de bosrand aan je linkerhand. Hier ga je
even naar rechts langs een houten afsluitboom en direct weer linksaf. Zijpaden negeren.
Dit pad ruim 700 meter blijven volgen tot het eind. Je passeert ondertussen twee
grenspalen aan je linkerhand en je loopt de open velden in. Aan het eind ga je rechtsaf.
Op een splitsing aan de bosrand rechtdoor, het brede bospad blijven volgen. Op een Ysplitsing links aanhouden. Met het pad meebuigen naar links langs de bosrand. Met de
bocht mee naar rechts. Een pad naar links negeren. Verder rechtdoor in de richting van
de bosrand.
5. Op een vijfsprong aan de rand van het bos ga je rechtdoor, een bospad omhoog bij
een paaltje met een bordje voor ruiters. Aan het eind van dit pad rechtsaf. Zijpaden
negeren en op de eerste kruising na ca. 600 meter ga je linksaf. Nu op een kruising bij
een paal met een blauwe pijl rechtdoor. Op de eerste kruising linksaf. Dit pad ruim 800
meter steeds rechtdoor volgen. Ruim 100 meter voor de asfaltweg ga je op een kruising
rechtsaf, een grassig bospad (dit is de laatste kruising v??r de asfaltweg). Nu weer na ca.
200 meter op een kruising linksaf in de richting van een asfaltweg.
6. Asfaltweg oversteken en rechtdoor een graspad tussen de velden in de richting van
de bosrand. Rechtdoor het bos in, bospad. Je komt uit op een breed pad. Hier ga je even
naar rechts en direct weer links, een smaller paadje dat weer breder wordt. Je komt
verderop bij een open stuk in het bos en hier ga je op de kruising rechtdoor. Aan het eind
van het pad ga je rechtsaf, een brede bosweg. Een pad naar links negeren. Je passeert
een houten afsluitboom en je komt uit op een brede zandweg met fietspad. Hier ga je
rechtsaf. Kort daarna neem je het eerste pad naar links langs een bordje 'Landgoed Huis
Bergh'. Op een eerste ongelijke kruising rechtdoor. Op de tweede kruising kort daarna
linksaf, een halfverhard bospad dat licht stijgt. Pad naar rechts negeren en verder
omhoog. Je passeert een afsluitboom en komt uit op een asfaltweg met voor je op de
heuveltop restaurant Montferland.
7. Hier ga je rechtsaf en direct daarna weer rechts aanhouden het bos in langs een
bordje 'Landgoed Huis Bergh'. Eerst een smaller pad dat naar beneden gaat en dan een
lange rechte brede boslaan. Na ongeveer 1,5 km kom je bij een brede vijfsprong. Hier ga
je verder rechtdoor naar beneden. Je komt uit op een asfaltweg in de bebouwing van 's
Heerenberg. Hier ga je rechtdoor. Op een Y-splitsing links aanhouden langs een bankje.
Aan het eind meebuigen naar rechts. Aan het eind linksaf. Zeddamseweg oversteken en
de Willem van den Berghstraat in. Nu neem je de eerste weg rechtsaf, Montestraat.
Manciastraat naar links negeren. Montestraat gaat aan het eind over in een smaller
klinkerpad. Aan het eind op het Kruisstuk even naar links en direct weer rechtsaf, Oude
Doetinchemseweg. Even verder heb je aan je linkerhand het busstation.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
's Heerenberg, busstation Molenpoort
Parkeren
in het centrum van 's Heerenberg dichtbij het busstation zijn diverse parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer
busstation Molenpoort, lijn 24 van/naar station Doetinchem en buurtbus 197 vanaf/naar
station Terborg, in het weekend belbus.
Lengte van de wandeling
17 km
Horeca onderweg
in 's Heerenberg diverse horecagelegenheden, onderweg restaurant Montferland.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-s-heerenberg/14249/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

