
Vakmensen

KASTEEL HUIS BERGH IN ‘S-HEERENBERG 
Hof van Bergh 8
7041 AD ’s-Heerenberg 

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ 

Op dinsdag 2 mei verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie.

Bereikbaarheid
Het kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg is met OV zeer slecht bereikbaar. Wij vragen dan ook bij 
aanmelding aan de autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij Treinstation 
Didam. En hopen die te koppelen aan degenen die met de trein  komen. Zie www.9292ov.nl voor de 
dienstregeling.

Met de auto komend over de A12 (Arnhem Oberhausen) rijdt u door over de grens en u rijdt dan op de 
A3 in Duitsland. Nu neemt u afslag 3 richting ’s-Heerenberg naar de 220. Bij de eerste weg naar links 
gaat u deze weg in. In Nederland is dit dan de Emmerikseweg. De weg blijven volgen. Deze gaat over 
in de Oudste Poortstraat. Nadat u de 220 verlaten heeft gaat u de 5e weg links in. Dat is de Hofstraat 
en als u die uitrijdt komt u op de parkeerplaats van het Kasteel.

Komt u over de A18 (Groenlo-Arnhem) dan neemt u de afslag 3 richting ’s-Heerenberg naar de N316. U 
blijft deze weg volgen tot de rotonde met de N335. U slaat op de rotonde rechtsaf richting 
’s-Heerenberg. Nu blijft u de N335 volgen tot de volgende rotonde, dan slaat u linksaf de 
Drieheuvelenweg in. Aangekomen in ’s-Heerenberg gaat u op het eerste kruispunt rechtsaf naar de 
Zeddamseweg. Deze weg is verderop eenrichtingsverkeer. Dan gaat u naar links en gelijk weer naar 
rechts. U bent nu in de Nieuwstraat. U gaat bij de  derde weg rechtsaf de Oude Doetinchemweg in. 
Deze weg verandert wel van naam maar u blijft hem volgen en komt nu bij de parkeerplaats van Huis 
Bergh uit.

Op de parkeerplaats voor het museum kunt u gratis uw auto parkeren 

Het Kasteel Huis Bergh
Kasteel Huis Bergh is een van de grootste kastelen van Nederland.
Huis Bergh is van de 12e eeuw tot en met de 20e eeuw bewoond geweest. De verschillende heren 
en graven Van den Bergh hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het gebied 
en sommigen hebben zelfs op landelijk niveau geschiedenis geschreven. In de Tachtigjarige Oorlog 
werd een belangrijke stempel gedrukt op de Berghse geschiedenis door Willem IV graaf Van den 
Bergh.
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Het kasteel Huis Bergh kent een bewogen bouwgeschiedenis. Sinds de 12e eeuw is het kasteel al vele 
malen van uiterlijk veranderd en er zijn talloze aanbouwen geweest. Ook is het twee keer afgebrand, 
waarvan de laatste keer nog vrij recent: in 1939.
Over de vroegste geschiedenis is helaas niets bekend. Waarschijnlijk is rond het jaar 1100 op een 
eilandje in een moeras een kustmatige heuvel opgeworpen waarop een houten woontoren is gezet. 
Later, mogelijk rond het jaar 1200, is deze houten woontoren vervangen door een ronde tufstenen 
toren. Hiervan zijn nog resten te zien in een muur in de hoofdburcht. Waarschijnlijk is rond 1300 de 
eerste verdieping van het kasteel gebouwd omdat men meer behoefte kreeg aan comfort. De 
tufstenen toren werd hiervoor afgebroken. Rond die tijd is ook de hoofdburcht vergroot en nieuwe 
ringmuur gebouwd.

Tachtigjarige oorlog 
In de Tachtigjarige Oorlog is Huis Bergh ernstig verwoest. Omstreeks 1600 begon het herstel van het 
kasteel. Toen kreeg het ook het aanzien kreeg dat het nu nog steeds heeft. Het hoofdgebouw van 
het kasteel werd met één verdieping verhoogd. Aan de noordoostkant werd het kasteel uitgebouwd 
waardoor de regelmatige achtkantige vorm verloren ging. Op de voorburcht verrees het huidige 
Rentmeestershuis. In die tijd stonden er meer gebouwen op de voorburcht dan tegenwoordig. Tussen 
1680 en 1700 werd het kasteel verfraaid met de omlijstingen van de toegang tot de hoofdburcht en 
de ingang van de grote zaal.

Brand
In 1735 brandde de hoofdburcht van het kasteel volledig af. Het herstel werd direct ter hand 
genomen. Er kwam een rondlopend dak en de ramen werden vervangen door schuifvensters voor 
meer lichtopbrengst. Het kasteel werd na de brand niet meer bewoond maar voor meerdere 
doeleinden gebruikt. Zo was er tussen 1798 en 1840 een seminarie in het kasteel gevestigd.

In 1912 kocht Jan Herman van Heek het kasteel van de vorst van Hohenzollern-Sigmaringen. Het 
kasteel verkeerde in een desolate staat en werd geleidelijk door Van Heek hersteld. In 1939 was er 
opnieuw brand in de hoofdburcht, die volledig uitbrandde. Het herstel werd door Van Heek 
onmiddellijk ter hand genomen. Hij herstelde de ramen van het kasteel door er de oude kruisvensters 
in te plaatsen. Ook werd een klein stukje van de vroegere ringmuur opnieuw opgebouwd. In 1946 
droeg hij zijn eigendom over aan de Stichting Huis Bergh.

Gratis Audiotour App Kasteel Huis Bergh
Kasteel Huis Bergh is enorm rijk aan verhalen. Of het nu gaat over de kunst of de historie. Er is in de 
800 jaar dat Kasteel Huis Bergh oud is veel gebeurd en te vertellen. Verhalen over die rijke historie 
van Huis Bergh zijn te beluisteren in het kasteel met een audiotour.

Meld je hier aan

KASTEEL HUIS BERGH IN ‘S-HEERENBERG 

https://p.easydus.com/project/30ca0473-c932-43ca-8a40-ecf9f9a961c9/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

