Wandelroute – Gelderland – DR 2018.05
Deze Op Verkenning beschrijft een 13,4 km lange wandeling langs het Duitse Hochelten en
door het zuidelijk deel van het Montferland. De tocht begint in Elten, halte Markt en eindigt
bij het busstation van ’s-Heerenberg. Net ten noorden van de autoweg A3 steken we ongemerkt de landsgrens over.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Wandelroute DR 2018.05 Elten - Motte - 'sHeerenberg.
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 10/90%.
OV naar Elten, halte Markt en vanaf ‘s-Heerenberg, halte Busstation Raadpleeg hiervoor
www.9292.nl of de website van NS:
• www.9292.nl of www.ns.nl voor de trein naar Zevenaar, station Zevenaar en vanaf Doetinchem, station Doetinchem. Tussen Arnhem CS – Zevenaar – Doetinchem v.v. rijden
stoptreinen van Arriva en Breng, respectievelijk www.arriva.nl en www.breng.nl.
• Reis in het weekeinde vanaf Arnhem naar Emmerich Bahnhof met de stoptrein van Abellio Rail NRW richting Düsseldorf Hbf (https://nl.abellio.de/noordrijn-westfalen) en neem
aldaar de bus naar Elten, halte Markt.
• www.9292.nl voor buurtbus 566 (maandag t/m vrijdag) vanaf Zevenaar, station Zevenaar
naar Elten, halte Markt en voor bus 24 vanaf ’s-Heerenberg, busstation naar Doetinchem.
• In het weekeinde rijdt de buurtbus niet. Reis op deze dagen vanaf Emmerich Bahnhof
naar Elten, Markt met de Duitse bus 94 NIAG. Op zaterdag vanaf Emmerich Bahnhof elk
uur vanaf 08.53 uur. Op zondag elke twee uur vanaf 08.53 uur. Zie de aangehechte pdfbijlage lijn 94 voor de gehele dienstregeling.
• Op maandag tot en met zaterdag verbindt bus 91 NIAG ’s-Heerenberg, busstation met
Emmerich Bahnhof. Zie de aangehechte pdf-bijlage lijn 91 voor de gehele dienstregeling.
• De dienstregeling voor de bussen 94 en 91 kunt ook inzien via www.niag-online.de/busund-bahn/fahrplaene-und-mehr/linienplaene.
Wandelroute
1. Stap in Elten uit bij halte Markt en wandel enkele tientallen meters in zuidwestelijke rich-

ting naar de Eltener Markt (horecavoorzieningen rondom het plein). Ga naar links over
het plein en aan de overkant RA richting St.-Martinuskirche. Op de T-splitsing voor de
kerk LA en in de bocht bij Zum Stern links aanhouden, Bergstraße. RD waar de verkeersweg naar rechts buigt; ook Bergstraße. Op de kruising opnieuw RD, Lindenallee. Bij de
eerste straat RA, Im Mühlenfeld. Aan het eind maakt de straat een haakse bocht naar
rechts; wandel via smal pad RD.
2. Voorbij huisnr. 29 op T-splitsing van paden LA, Am Englischen Hügel. Het mooie pad

komt uit op een T-splitsing, RA, Drususallee en op de Y-splitsing links aanhouden, Freiheit. RA op het voetpad na huisnr. 2 en een smalle boomsingel met halverwege een monumentje – zie wandelbeschrijving. Op de splitsing voor een gebouw LA en op de volgende RA; volg de routeaanwijzing ‘Blick in das Rheinthal’. Wandel terug en koers af op
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de St.-Vituskirche, ga voor de kerk naar rechts, houd links aan en steek het parkeerterrein bij de kerk diagonaal over. Terug op Freiheit op de T-splitsing RA, Lindenallee. Volg
nu geruime tijd de wit-rode markering van zowel het Noaberpad als het Pieterpad.
3. Bij een wegwijzer na het kruisen van de Autobahn (A3) en het oversteken van de lands-

grens LA. Het Noaberpad gaat hier RD; volg de wit-rode markering van het Pieterpad tot
op een vijfsprong. Het Pieterpad gaat RA, wandel RD. Even voorbij een zijpad naar links
dat naar een spreng voert, takt een smal bospad af naar rechtsvoor. Volg dit paadje en
ga op de viersprong RA, bredere bosweg. Links een mix van loofbos met dennen en
rechts uitsluitend naaldhout. Negeer in een bocht naar links het naar rechts gaand en gemarkeerde pad en houd even voor een viersprong (wknp T83) rechts aan. Neem direct
daarna het eerste pad dat naar links aftakt. Negeer aftakkingen en kruisingen, blijf op het
hoofdpad wandelen; het komt samen met andere paden (waaronder het Pieterpad) bij
wknp T89 uit op de Boterweg; steek deze over. Houd op de eerstvolgende aftakking
rechts aan (Pieterpad gaat RD). Na ca. 1.100 meter ligt de laatste viersprong vóór de geasfalteerde Peeskesweg, RA. Op de derde viersprong LA. Steek de Peeskesweg over, volg
het pad over een akker en ga op de eerste viersprong RA, bospad. Pad komt bij wknp T57
uit op de Oude Eltense Weg, LA. Houd rechts aan op de daarop onmiddellijk volgende Ysplitsing. Negeer alle splitsingen en kruisingen tot op de geasfalteerde weg voorlangs de
Motte Montferland.
4. RA op deze asfaltweg met daarachter de Motte en ga meteen daarna naar rechtsvoor de

brede, dalende zandweg op. Bovenop de Motte bevindt zich het onlangs heropende Hotel-restaurant Het Montferland. Zowel de lange trap als de smalle asfaltweg met toegangslicht voor auto’s voeren over de linkerflank naar het fraai gelegen terras. Volg over
ca. 1.500 meter de brede zandweg (steeds RD), negeer alle aftakkingen en kruisingen.
Wandel op de vijfsprong bij wknp R49 via de Montferlandsestraat ’s-Heerenberg binnen;
de huizen staan links van de straat, op de viersprong RD en op de Stokkumseweg een
paar meter naar links en meteen RA, Villersgengske. In de bocht naar links via een voetpad tussen winkels en parkeerterrein RD. Op de T-splitsing met de Molenpoortstraat: ga
voor het busstation LA. Het kleine busstation ligt tussen de beide straten van de eerstvolgende Y-splitsing. Ga voor de horeca en kasteel Huis Bergh RA. Wandel voor een bezoek
aan het kasteel of een ommetje langs de slotgracht RD bij de St.-Pancratiuskerk, Hofstraat. Deze gaat even verder over in Hof van Bergh. Op de voorburcht tussen kasteel en
koetshuis: RA voor kassa en café en RD om via de iets oplopende toegangsbrug op de
Wal rondom de slotgracht te komen. Wandel linksom.
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, wknp = wandelknooppunt.
Horeca
In Elten, onderweg alleen Hotel-restaurant Montferland en in ‘s-Heerenberg.
2018.08.21

Voor bus NIAG 94 en 91: zie de tabellen hierna
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Bus NIAG 94 Emmerich – Elten
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Bus NIAG 91 ’s-Heerenberg – Emmerich
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