
Willem II van denBergh (1404 - 1465) stond bekend als de 'Vreedzame' en de 'Rĳke'.

Tĳdens de stadswandeling maken we kennis met deze bĳzondere heer.

Hĳ heeft heel veel laten bouwen in ‘s-Heerenberg. Wist je dat zĳn Torenmolen in

Zeddam de oudste molen van ons land is? Hĳ haalde deMunt naar ’s-Heerenberg en

bouwde o.a. vestingwerken rond de stad. En nog veel meer...

Het Stadsmuseum koppelt de wandeling aan de expositie in Huis Bergh:

‘Kracht vanKronieken: het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis’

waarvoorWillem II de opdracht heeft gegeven. Zie www.huisbergh.nl

Dewandelingen starten elke zondag vanaf 22 aug. t/m 14 nov. om 13.00 u. en 15.00

u. bĳ het Stadsmuseum. Ook groepen op aanvraag na reservering via 06 19 98 14 57.

Vertrekpunt: StadsmuseumBergh,Marktstraat 3, ’s-Heerenberg

www.stadsmuseumbergh.nl - tel. 06 19 98 14 57

22-08 t/m 14-11, ELKE ZONDAG OM 13.00 UUR EN 15.00 UUR

HeerWillem II van den Bergh
Stadswandeling



Vertrekpunt: StadsmuseumBergh,Marktstraat 3, ’s-Heerenberg
Reserveren noodzakelĳk: tel. 06 19 98 14 57
www.stadsmuseumbergh.nl

Stadswandelingen door
middeleeuws ‘s-Heerenberg

De kosten voor groepen bedragen minimaal € 30,-. Bĳ meer dan 6 deelnemers bedragen de
kosten € 5,- per persoon. U kunt voorafgaand aan de stadswandeling ook een rondleiding
reserveren door Stadsmuseum Bergh. U betaalt daarvoor € 3,- p.p. extra.
Kinderen tot 12 jaar zĳn altĳd gratis.

Stadswandelingen voor groepen o.l.v. een gids

Groepen kunnen het hele jaar door de volgende stadswandelingen reserveren
o.l.v. een gids op een door hen zelf gekozen moment:

• Smokkeltocht
Tot in de vorige eeuw werd er flink gesmokkeld in de grensstreek tussen
Nederland en Duitsland. Heeft u al eens gehoord over het z.g. ‘Botterkruus’?
(Trek stevige schoenen aan.)

• Historische stadswandeling
Langs alle monumenten enmooie plekken in ‘s-Heerenberg hoort u de
mooie verhalen over de rĳke geschiedenis van de stad.

• Mechteld tenHamwandeling
Een uitgebreide wandeling door de stad langs plekken die een relatie
hebbenmet Mechteld ten Ham, de laatste vrouw die in ’s-Heerenberg als
heks is veroordeeld en verbrand.

• De culturele erfenis van heerWillem II van denBergh
Historische stadswandeling met speciale aandacht voor de bouwwerken die
HeerWillem II van den Bergh in de 15e eeuw in ‘s-Heerenberg heeft laten
bouwen.


