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Nieuwe “oude natuur” in het 
Bergherbos
Het Bergherbos in Gelderland is een uitgestrekt bos op de stuwwal van Montferland. 
Een glooiende groene gordel, omringd door golvende graanvelden. De heuvels dankt 
het Bergherbos aan de gigantische ijsmassa’s die hier ruim 200.000 jaar geleden 
bergen grond en stenen voor zich uit hebben gestuwd. Het ijs smolt later weg en de 
stuwwallen bleven achter. Die zitten nog boordevol met sporen uit het verleden. Er 
is gewoond en geploegd, er is ijzererts gewonnen, er is gevochten, er is gekapt en 
geplant. Tijdens ons bezoek komen we veel van die sporen tegen. 

Vrijwilligers, een onmisbare groep in 
natuurbeheer 
Rondom het kantoor van Beheereenheid Ach-
terhoek in Loerbeek wordt druk gemaaid door 
twee vrijwilligers. Prachtige toortsen waren tot 
aan het gebouw opgerukt. Terwijl we wachten 
op boswachter Erwin Grob, vertellen ze dat het 
hier prettig werken is. “Natuurmonumenten zorgt 
dat we goed gereedschap en andere faciliteiten 
hebben, zoals een prettige schaftplek en de moge-
lijkheid voor een opleiding ‘Omgaan met gereed-
schap’”. 
Even later komt Erwin aangereden. Hij is bos-
wachter en coördinator natuurbeheer. Erwin zelf 
is geen boa, maar hij werkt uiteraard wel nauw 
samen met de boa’s in de clusters Winterswijk, de 
Graafschap en Montferland; in dat laatste gebied 
ligt het Bergherbos. Al met al werken er 18 vaste 
medewerkers en ruim 250 vrijwilligers in de 
beheereenheid Achterhoek. Marcel Dellink coördi-
neert het vrijwilligerswerk in de Achterhoek.  
De vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het 
natuurbeheer in de gebieden van Natuurmonu-
menten. Er zijn onder meer vrijwilligers actief in 
het beheer, onderhoud van materieel en er zijn er 
die flora en fauna in het gebied inventariseren.

In de beheereenheid zijn ook 
surveillanten en vrijwillige boa’s 
actief. De surveillanten vertellen 
de bezoekers over het werk van 
Natuurmonumenten. Ze rijden rond 
op fietsen of in auto’s. 
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Bosbouw en notarieel recht 
Erwin deed de Hogere Bosbouw-
school en studeerde Nederlands en 
Notarieel recht. Die rechtenstudie 
komt goed van pas bij adviezen 

Boswachter Erwin Grob

rondom pachtzaken. Hij heeft eerder 
bij een rentmeester gewerkt, dus 
hij kent het klappen van de zweep. 
Veel juridische zaken kan hij zelf 
afhandelen. Erwin is 10 jaar in 
dienst van Natuurmonumenten, 
met als hoofdtaak het beheer van 
het Bergherbos en de bijbeho-
rende akkers. Maar hij houdt zich 
ook bezig met het verkrijgen van 
subsidies voor verschillende natuur-
herstelprojecten.  

Natuurmonumenten beheert het 
Bergherbos sinds 1985. De unieke 
stuwwal verbindt het Bergherbos 
met de in Duitsland gelegen 
Eltenberg. Een groot deel van het 
Bergherbos bestaat uit naaldbossen, 
aangeplant voor de houtoogst. Een 
deel van de naaldbossen wordt 
langzaam omgevormd tot meer 
inheemse (loof)bossen, maar men 
 streeft hier niet een actieve 
omvorming na omdat er in deze 
delen zoveel exoten staan dat dit 
niet realistisch is. Eveneens laten 
deze delen van het bos de bos-
bouwgeschiedenis zien én komen 
kenmerkende soorten voor die 
samenhangen met donker naaldbos 
zoals bijvoorbeeld de kruisbek. Ook 
veel roofvogels vinden nestgelegen-
heid in naaldbomen. 
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De oudste delen van het bos zijn in 1880 aange-
plant. In deze delen staan redelijk veel oudere 
inheemse bomen, waaronder ook wintereiken. 
Daar zijn ze zuinig op bij Natuurmonumenten. Ze 
krijgen door het toegepaste beheer meer ruimte. 
In het Bergherbos leven onder meer boom-
marters, dassen en wespendieven. Dieren die je 
niet snel ziet, maar die hier in alle rust kunnen 
leven. Momenteel voert Natuurmonumenten een 
onderzoek uit naar het voorkomen van de gladde 
slang in de reptielencorridor, ook een lastig waar 
te nemen soort. 

Gouden randen  
Erwin is tevens verantwoordelijk voor het beheer 
van de akkers rondom het Bergherbos; in totaal 
160 ha. De combinatie bosbeheer en landbouw 
is best uniek. De vaak kleinschalige biologische 
akkers van het Bergerbos doen aan vroeger 
denken. De akkers vormen een fraaie gouden rand 
rondom het bos.
De akkers worden met zorg door Natuurmonu-
menten zelf biologisch beheerd. Er wordt haver, 
rogge en zomergerst verbouwd. Het graan gaat 
grotendeels naar biologische boeren als veevoer. 
De overgangen van bos naar heide, weide en 
akkers worden meer vloeiend en natuurlijker 
gemaakt. De term mantel-zoom-vegetatie valt. 
Dat betekent feitelijk: in hoogte en soortensa-
menstelling variërende bosrand, uitlopend in veld, 
heide of akker. Deze overgangen zijn erg waar-
devol voor onder meer kenmerkende akkervogels, 
zoals geelgors en patrijs. 

Met behulp van veel vrijwilligers en subsidie 
vanuit het Interreg-project (zie kader) worden ook 
heideveldjes weer hersteld en zijn weide en heide 
met elkaar verbonden. Zo is er bijvoorbeeld een 
goed functionerende reptielencorridor ontstaan, 
waardoor zandhagedis, hazelworm en ook de 
gladde slang weer kunnen trekken en er grotere 
populaties ontstaan. 

Europese subsidieregeling Interreg  
Interreg is een Europese subsidieregeling voor 
ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de 
projecten die onder Interreg vallen werken 
partijen uit verschillende landen samen.
De officiële naam van Interreg is: Europese 
Territoriale Samenwerking.
Er zijn 3 verschillende Interreg-programma's. 
Deze richten zich o.a. op samenwerking in de 
grensregio's. 

Nederland ontving voor de periode 2014-2020 
van de EU ! 309 miljoen voor de program-
ma's in de grensregio's. Voorwaarde was dat 
overheden en betrokken partijen moesten 
meebetalen.

Klapperstenen en 
Middeleeuwse ijzerwinning 
Erwin: “Dit gebied is eigenlijk altijd 
gebruikt. In de Middeleeuwen 
werd het toenmalige bos hele-
maal gekapt en vergraven (met de 
hand), omdat men op zoek was 
naar zogenaamde klapperstenen. 
In de kern van zo’n steen - die 
inderdaad klapperde als je er aan 
rammelde - zat ijzererts. In zelf-
gebouwde lemen ovens werd het 
ijzer er uit gewonnen. Erwin stuurt 
me later een YouTube filmpje toe. 
Daarop is te zien hoe een Brabantse 
toneelgroep de Middeleeuwse ijzer-
winning in Montferland naspeelt. 
Zie https://www.youtube.com/
watch?v=HsTueGN0drM

Na de ijzerwinning in de middel-
eeuwen is bos herplant. Een deel is 
gebruikt als eikenhakhout: een cul-
tuur waarbij om de tien jaar eiken 
werden afgezet om bast te winnen. 
De bast werd als grondstof gebruikt 
in de leerlooierij. Het Bergherbos 
was lange tijd in eigendom van de 
familie Hohenzollern-Sigmaringen. 
In deze periode is veel (gemengd) 
bos aangeplant volgens een strakke 
verkaveling (denk aan een dam-
bord). In de Eerste Wereldoorlog 
groeven de Duitsers op de grens 
een enorm loopgravenstelsel, 
waarvan de resten tot op de dag 
van vandaag te zien zijn. Ook zijn 
er nog bunkers uit de Tweede 

Deze historische loopgraven van de Eerste 

Wereldoorlog zijn “beleefbaar” met de app 

“Beleefpad Bergherbos”.

De motte 
Ook een veelbewogen plek in 
het gebied is de motte, een 
kunstmatige heuvel die rond 
het jaar 1000 is opgeworpen. 
Vanaf dit punt had je strategisch 
zicht op de hele omgeving. De 
middeleeuwers maakten er werk 
van. Ze verhoogden de heuvel met 
minimaal zeven meter, groeven 
een gracht en legden een dubbele 
aarden wal aan. De vesting 
verdween in de loop der tijd, maar 
kreeg een keur aan opvolgers. 
Tegenwoordig staat er op deze plek 
een hotel-restaurant. De uitkijktoren 
verderop op de Hulzenberg is een 
knipoog naar een motte-toren. De 
uitkijktoren gaan we zeker bezoeken 
vandaag. 

De familie Van Heek was lange 
tijd eigenaar van het Bergherbos. 
Vandaag de dag is het gebied 
gedeeltelijk eigendom van Natuur-
monumenten en Stichting Huis 
Bergh. Die stichting is nu eigenaar 
van de Motte. Ik begrijp van Erwin 
dat er een goede samenwerking is 
met de Stichting Huis Bergh.

Drinklepels en een kwartel  
Het is de hoogste tijd om er op 
uit te trekken. Jannes, de grappige 
hond van Erwin gaat gehoorzaam 
terug het kantoor in. Als we de 
Beekseweg opdraaien zegt Erwin 
terloops, wijzend op de beuken-
aanplant aan weerszijden van de 
weg: “Hier hebben we een paar 
jaar geleden oude beuken moeten 
kappen. We moesten elders tamelijk 
grote jonge beuken verplaatsen en 
die hebben we hier herplant”. Dat is 
prachtig gelukt zo te zien. 

Voor ons ligt het Bergherbos. Overal 
goudkleurige akkers tegen het 
diepgroen van het bos. Het leuke 
van het redactiewerk voor PDM 
zijn deze ritten met de boswachter. 
Je mag zomaar door een hek of 
slagboom, over half dichtgegroeide 
paden rijden en ondertussen van 
schitterende natuur genieten. 
We passeren een pompstation van 
waterbedrijf Vitens. Dat pompt hier 
water op vanonder de stuwwal. Met 
water dat bij de winning vrijkomt is 
een prachtige poel ontstaan; ideaal 
voor wild en vogels.  
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Bij de poel is een vogelkijkhut van waaruit bezoe-
kers kunnen genieten van deze mooie plek. Verder 
rijdend langs kruidenrijke bospaden wijst Erwin me 
op zogenaamde ”drinklepels”, betonnen poeltjes 
waar het water van de weg in loopt. Er zijn er in 
dit bos die meer dan 100 jaar oud zijn.
We stappen even uit boven aan een heuvel. Van 
hier heb je een fraai uitzicht over het gebied. 
Overal zijn de gele akkers te zien. Het beroemde 
Pieterpad loopt over deze heuvel. Op een bankje 
vermoeide, maar opgetogen wandelaars. Op een 
boomstronk ligt een met keien verzwaard briefje 
“Eus was hier”. Opeens horen we een kwartel, 
hoe bijzonder is dat!

Het beroemde Pieterpad loopt over deze heuvel. Op een boomstronk ligt een met keien ver-
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Uitkijktoren de Hulzenberg  
Natuurlijk moeten we de grote uitkijktoren op de 
Hulzenberg in Stokkum beklimmen. Die is in 2015 
neergezet. De toren staat op een hoogte van 82.4 
meter boven NAP. Na de pittige klim (104 treden) 
kunnen we genieten van een prachtig uitzicht over 
de wijde omgeving. Vanaf hier kijk je met een 
beetje geluk helemaal uit van de Veluwezoom tot 
Elten en verder in het noorden naar Zutphen, in 
het westen naar Nijmegen en in het zuiden naar 
Kleef. Het uitzicht is de klim méér dan waard, 
ook al is het vandaag helaas een bewolkte dag. 
De uitkijktoren is gebouwd in opdracht van de 
gemeente Montferland. Het is een formidabele 
toren, gebouwd van planken uit het Bergherbos 
zelf. De aannemer komt een keer per jaar alle 
bouten aandraaien, aldus Erwin. 

Als we terugrijden passeren we de loopgraven 
uit de Eerste Wereldoorlog. Ze bevinden zich nu 
op Nederlands grondgebied, precies langs de 
grens. De grensweg wordt ook wel de Boterweg 
genoemd. Leerden we niet lang geleden over 
botersmokkelaars? De A12 is er dwars doorheen 
gelegd zoals je op de afbeelding op het informa-
tiebord kunt zien. Daar noemen ze het in twee 
talen: Verdedigingslinie tussen Elten en Beek, met 
drie rijen loopgraven en vele bunkers”.  

Deze historische loopgraven 
zijn “beleefbaar” met de app 
“Beleefpad Bergherbos”. Ze gaan 
wel met hun tijd mee hier in Mont-
ferland. Ook hier zijn vrijwilligers 
actief bij het onderhoud. Helaas is 
er door de corona wat achterstand 
opgelopen.

Tot slot stopt Erwin nog één keer 
en wel bij de Sprung. Een klein 
stroompje, ontstaan vanuit een hel-
dere bron in het bos. Hier groeit o.a. 
paarbladig goudveil en er komen 
heel bijzondere kokerjuffers (zo 
groot als een garnaaltje) voor.  
Erwin vertelt dat ze de beek-

loop weer ondiep en vrij hebben 
gemaakt met steun van het 
Interreg-project én de inzet van 
vrijwilligers.  
De samenwerking met de ooster-
buren heeft in de afgelopen jaren 
veel opgeleverd. In het heuvelach-
tige grensoverschrijdend natuur-
gebied Eltenberg-Bergherbos is 
gewerkt aan herstel van natuur én 
cultuurhistorische elementen. Een 
van de gezamenlijke doelen was 
ook om mensen nóg meer te laten 
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Overal goudkleurige akkers tegen het diepgroen van het bos.

De beekloop van de Sprung, een klein stroompje ontstaan vanuit een heldere bron in het bos is 

weer ondiep en vrij gemaakt.

S�Dank voor een mooie morgen Erwin

Uitkijktoren De Hulzenberg is een formidabele toren, gebouwd 

van planken uit het Bergherbos zelf.  

(foto: Janine Pelgrum (Natuurmonumenten)

genieten op gebied van natuur en cultuur. Zie de 
daarvoor speciaal in het leven geroepen website 
www.eltenberg-bergherbos.eu 
Terug naar Loerbeek waar Jannes al ongeduldig 
voor het raam staat de wachten. Hij mag er uit 
en daar maakt hij enthousiast gebruik van. Dank 
voor een mooie morgen Erwin, we hebben zeer 
genoten.
 
Tekst: Wil Kroon
Foto’s Henk Breman
 
Voor meer informatie over het Bergherbos in 
Nederland: www.natuurmonumenten.nl/berg-
herbos


