MACHTIG
En dan opeens doemt daar in ’s-Heerenberg het imposante,
dertiende eeuwse Kasteel Huis Bergh op. Omgeven door een
gracht en half omsloten door een oude vestingwal straalt de
waterburcht nog steeds de macht uit van de heren en graven
Van den Bergh. Volg een audiotour over de rijke historie, de bijzondere kunstverzameling en de tuinen. Daarin kun je overigens
heerlijk wandelen. huisbergh.nl

Veel te veel voor één dag

Mooi Achterhoek!
Dwaal door historische stadjes, over boerenerven en stijlvolle landgoederen, langs statige
landhuizen en buitenverblijven. Wandel door prachtig heuvellandschap en geniet van de
vergezichten. Ontdek waar Abraham de mosterd vandaan haalt, proef smakelijke asperges
en bezoek één van de vele wijngaarden. Wil je de Achterhoek goed leren kennen? Doe dan
van 24 tot en met 27 mei mee met de Achterhoekse Wandel4daagse.
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Smartphone mee!

Tip

Met tekst, film- en geluid
sfragmenten
onderweg beleef je routes
in de Achterhoek
via de AbelLife-app nog
meer. abellife.nl
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Zoek je het avontuur…

In de Achterhoek wandel je nog urenlang door heuvelachtige bossen,
langs weilanden, over glooiende heideterreinen met jeneverbessen en
vennetjes. Zonder dat je iemand tegenkomt. Op mooi-achterhoek.nl
staan avontuurlijke wandelingen buiten de bestaande en gemarkeerde
routes. Ontdek verborgen paadjes, ga van gebaande paden af en struin
door ‘onbekend’ terrein. Mooi Achterhoek Wandelingen zijn er in
verschillende afstanden. En door verschillende landschappen. mooiachterhoek.nl

…of liever gebaande paden?

In de hele Achterhoek ligt een compleet wandelnetwerk.
Knooppunten verbinden ruim drieduizend kilometer aan wandelroutes. Of je nu wilt wandelen door pittoreske dorpjes, het coulisselandschap of over beboste heuvels, op achterhoek.nl stippel je op een
interactieve kaart eenvoudig je route uit. Je bepaalt zelf waar
en welke afstand.
Er zijn honderdvijftig startpunten. Vanaf de startpunten kun je ook kant-en-klaarroutes volgen.
Bij ieder knooppunt kun je overstappen op
een andere themaroute. achterhoek.nl

Vier wandelkaarten

De knooppuntroutes staan ook
op vier wandelkaarten (NW,
NO, ZW en ZO). Te koop
bij VVV’s en Toeristische
Informatiepunten. Daar
koop je ook wandelbundels met bijzondere wandelroutes. Bijvoorbeeld
langs cultuurhistorische
trekpleisters.

HISTORISCH DECOR
In het coulisselandschap bij Lievelde ligt Openluchtmuseum Erve
Kots. In een decor van historische boerderijen, een rosoliemolen, een
houtzagerij en oude werktuigen zie je hoe de boeren en ambachtslieden er vroeger woonden en werkten. Vanuit het museum maak je
ook mooie wandelingen. Op 6 september organiseert het museum
Rondje Erve Kots: zes rondwandelingen. museumervekots.nl
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FRISSE AFDRONK
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De Achterhoek is een wijnstreek. Laat je rondleiden door één van de pakweg twintig (!) romantische wijndomeinen. Doe mee met een wijnproeverij
en proef een glaasje rode of witte wijn, rosé of
‘Achterhoekse champagne’. Lekker met stokbrood
en boerenkaas. Kijk voor te bezoeken wijngaarden
op achterhoeksewijnbouwers.nl.

RIVIERDUINEN
Ontdek in de Oude IJsselstreek de historie van het rivierenlandschap met
duinen, bossen en landerijen. Er lopen
zo’n twintig wandelroutes. vvvoudeijsselstreek.nl

DWALEN DOOR DE TIJD
Door de middeleeuwse gängeskes die door
Aalten slingeren, wandel je zo terug in de tijd.
De paadjes zijn net breed genoeg voor twee
kruiwagens. Start: VVV Aaltense Musea aan
de Markt.

GEDENKBOS
Over kerkenpaden naar het Gedenkbos Neede.
Hier planten mensen bomen bij een gebeurtenis of
om een herinnering levend te houden. Een bos vol
verhalen. Kijk op vvvneede.nl.

MEER ROUTES
Deze en meer routes vind je op achterhoekseroutes.nl, achterhoek.nl, vvvhartjeachterhoek.nl en
mooi-achterhoek.nl.
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ALTIJD LEUK:
THEMAROUTES!
Dwaal door het verleden, door coulisselandschappen, langs wijngaarden, langs kruisen; leer alles over
de volharding van de 99 schoenmakers uit Lichtenvoorde en de jam in
Neede. Themaroutes genoeg in de
Achterhoek.

Tip

De Achterhoek telt tientallen musea!
En vele kastelen.
Kijk op musea-achterhoek.nl.

ONVERWACHT SLOTAKKOORD
De koopmanswoningen, sfeervolle winkelpanden en monumentale
kerk van Doetinchem pronken in de voorjaarszon van 1945. Dan
bombarderen de geallieerden de stad. Noodlot of strategie? Start:
Stadsmuseum.

LEKKER, MOSTERDSOEP
Een bezoek aan de Achterhoek is pas compleet als je de echte Doesburgse
mosterdsoep hebt geproefd. En neem dan ook een kijkje in de eeuwenoude
Doesburghse Mosterd- en Azijnfabriek (doesburgschemosterd.nl). Je komt er langs
tijdens een stadswandeling door middeleeuwse, kronkelende straatjes vol winkeltjes en terrasjes. Vergaap je aan de monumentale panden in het beschermd stadsgezicht. Alles gezien? Dan is het tijd lekker te chillen aan de IJssel. Wil je met een
gids op pad? Kijk op bezoek-doesburg.nl.

WIE DE
SCHOEN PAST…

PRE-BOOGIE WOOGIE
Iedereen kent zijn schilderijen met de rechte hoeken en de felle
kleurvlakken. Maar wist je dat Piet Mondriaan in Winterswijk
zijn jeugd doorbracht? Daar raakte hij in de ban van het tekenen en schilderen. In zijn oude woonhuis zit nu Villa Mondriaan.
Het museum laat je het gezinsleven zien en toont belangrijk
(vroeg) werk van de kunstenaar. villamondriaan.nl

In Lichtenvoorde loop je
langs de sporen van de
bloeiende leer- en schoenindustrie uit vroeger tijden.
Start: VVV aan de Markt.

DOOR DE OGEN VAN
KOMRIJ
Loop in Winterswijk door ‘het leven’
van de schrijver Gerrit Komrij, langs
de leeszaal, de scholen, de oude
blekerij en zijn geboortehuis.

KIKKERCONCERT
Afwisseling genoeg in de Achterhoek. Van het 22.000 hectare
grote Nationaal Landschap Winterswijk tot het kleine natuurpareltje Het Kienveen bij Lochem. Daar moet je in mei en juni zijn voor
een kikkerconcert. Het natuurgebiedje op landgoed Velhorst is een
kwetsbaar, moerasachtig terrein met zeldzame planten als melkviooltje, vetblad en dwergzegge. En er zitten heel veel kikkers. Je
loopt er via een vlonderpad doorheen.
Kijk op natuurmonumenten.nl bij Velhorst voor wandelroutes.
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