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Ga voor Gelderland,
kom naar Montferland
Het Montferland is een uniek
stukje van de Achterhoek met
uitgestrekte bossen, heuvels, dalen, meren, velden en weilanden. Maar ook met gezellige
stadjes, rustieke dorpjes en vele
bezienswaardigheden.
Ondernemers uit de regio hebben de handen
ineengeslagen onder de naam Montferlandse
Vereniging voor Toerisme (MVT) en willen
de regio weer onder de aandacht brengen.
Het Bergherbos is natuurlijk bekend in de
regio vanwege de vele mooie wandelroutes
en een flinke mountainbikeroute. Maar wist
u dat Natuurmonumenten de 26 kilometer
lange route heeft uitgezet en deze bij de Nederlandse top vijf hoort? In 2006 was het
zelfs een van de locaties tijdens het WK
Parcours. Via diverse ondernemers in de regio is het mogelijk om zowel privé als zakelijk een mountainbikeclinic te regelen.

Montferlandse specialiteiten
Wat veel mensen misschien nog niet weten
is dat er tegen de Montferlandse heuvels
sinds vorig jaar asperges worden verbouwd.
Dit streekproduct groeit alleen in een geschikte zandgrond. De bodem aan de
Beekseweg bij Didam is ideaal voor deze
groente. Wat past er beter bij Montferlandse
asperges dan Montferlandse wijn? Sinds
2004 wordt op boerderij ’t Oerlegoed in
Gendringen en op het landgoed van kasteel
Huis Bergh lokale wijn geproduceerd. De
wijn is sinds 2007 in productie en heeft
sinds die tijd al diverse prijzen in de wacht
weten te slepen. Begin juni zal het MVT samen met Natuurmonumenten en Arthur
Zweers iets verrassends specifiek voor
Montferland presenteren.
Het groene hart van de Achterhoek biedt dus
vertier voor elk wat wils.
Meer informatie: www.vvvmonfterland.nl
en www.montferlandtoerisme.nl of bezoek
de website van een van de MVT-leden.

Camping de Slangebult, Stokkum
De Lange Waard, Zeddam
Familiehotel Engelbarts, Zeddam
Gastenverblijf de Korenhorst, Lengel
Restaurant de Provence, Beek
Grand café de Snor, ’s-Heerenberg
Havezathe Carpe Diem, Vethuizen
HCR ’t Heuveltje, Beek
Het Tolhuis, Zeddam
Hieltjes Achterhoek, ’s-Heerenberg
Hotel de Uitkijk, Zeddam
Hotel Montferland, Zeddam
Hotel Ruimzicht, Zeddam
Huis Bergh, ’s-Heerenberg
Kampioensbakker Paul Berntsen, Didam
Land van Jan Klaassen, Braamt
Landal Stroombroek, Braamt
Minicamping de Hartjens, Azewijn
Partycentrum de Plok, Didam
Rabobank Graafschap Zuid, ’s-Heerenberg
Stichting Kunst en Kunstig, Zeddam
Uitspanning ’t Peeske, Beek
Huifcarcentrum Bergh, Loerbeek
Restaurant de Lengel, Lengel
Partycentrum de Deel, Beek
Markant Outdoor Centrum, Braamt
Palm Motors Rudy, Zeddam
Pension Kock, Zeddam
Hotel de Zonneheuvel, Beek
Mezzo, Braamt
Camping de Byvanck, Beek
Camping Brockhausen, Stokkum
Brinks Pannenkoeken, Zeddam
Laco Zwembad, ‘s-Heerenberg
De Gracht, ‘s-Heerenberg
Snackbar Litjes, ‘s-Heerenberg
IJssalon Macellaio, ’s-Heerenberg
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