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Museumkaart 
Het jaar 2015 werd afgesloten met 26.500 bezoekers. 
Per 1 januari 2016 hanteert Huis Bergh de Museumkaart. 
Van ieder gescande kaart ontvangt het museum ca.60 % van de reguliere 
entreeprijs van de Museumvereniging.  
De entreeprijs is in 2016 verhoogd van € 10,-- zonder toren en € 12,50 met 
toren naar € 13,50 per persoon. 
In de eerste drie maanden van het jaar werden 1500 museumkaarten gescand en het 
bezoekersaantal was ca.10% meer 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

Dinsdag 5 januari was de Nieuwjaarsbijeenkomst waarbij ook Goderd en 
Louise van Heek aanwezig waren.  De voorzitter luidde het nieuwe Huis 
Bergh jaar in. 
 

Opening tuinen, tentoonstelling en publicatie 

In het eerste kwartaal is hard gewerkt aan de totstandkoming van de tentoonstelling en de 
bijbehorende publicatie. Met name door Melina Reintjens, die als gastconservator verbonden was 
aan dit project, is met grote inzet gewerkt.  
 
Brandbeveiliging 
De brandmeldcentrale is meer dan 20 jaar oud en heeft zijn tijd gehad en 
moet worden vervangen. Er zijn drie offertes aangevraagd bij bedrijven. 
Om ons te begeleiden in deze ingewikkelde problematiek hebben we advies 
gevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  
Nog net een week voor zijn pensioen heeft adviseur Bram van der Lynden 



ons van informatie voorzien. Zijn functie als onafhankelijk deskundige wordt bij de Rijksdienst 
niet meer ingevuld. Hij heeft ons een onafhankelijk betaald adviseur aangeraden. Daar zijn we 
momenteel in overleg. Er is een Programma van eisen door hem opgesteld dat inmiddels door de 
brandweer is goedgekeurd. Afgezien van de meldcentrale zijn er ook praktische problemen. O.a. 
of de brug sterk genoeg is voor de nieuwe brandweerauto. De stijgleidingen bij o.a. de 
logeervleugel (de meeste kwetsbare plek in het kasteel) functioneren niet meer. In overleg met de 
adviseur zoeken we naar oplossingen. 
 
Schatgraven TV Gelderland 
Op zondag 31 januari werd voor de vierde keer opnamen gemaakt 
voor het programma Schatgraven van TV Gederland. 400 Bezoekers 
kwamen met “spullen” om te laten bekijken. 
 
Berghse borrel 
De ondernemersvereniging Bergh had op 18 februari een bijeenkomst op Huis Bergh met het 
thema (brand)beveiliging. Alle ondernemers hebben entreekaarten meegekregen van Huis Bergh 
voor een terugkombezoek.   
 
Bezoekers van de Rijn 

We doen mee met het Reeserpersonenschiffahrt Stap op - Stap af -Cultuurtocht met de Stadt Rees. 
Ze leggen aan in Emmerik en sturen mensen op de fiets naar Huis Bergh.  
In 2016 van juni t/m september gaan elke woensdag toeristische pendelboten vaartochten maken 
over de Rijn, Waal, Pannerdensch kanaal en IJssel.  
De opstapplaatsen liggen aan de rivieren tussen Rees (D), Nijmegen, Arnhem en Zutphen. Er 
zijn speciale fietsroutes gemaakt voor de pendelboot vanaf Tolkamer en Emmerik. Bezoek Huis 
Bergh behoort tot de keuze.  
 
 
Trouwlustigen 

Op 17 april was er de landelijke Open Trouwdaglocatie. Huis Bergh deed 
ook weer mee. Bruidsparen en de familie bezochten het kasteel en 6 
bruidsparen hebben ook daadwerkelijk Huis Bergh als trouwlocatie 
geboekt. 
 

 



Eucharistieviering in de open lucht 
Op 5 mei, Hemelvaartsdag, werd op initiatief van de Gabriëlparochie van de Gemeente 
Montferland een Eucharistie gevierd op de hoofdburcht van Huis Bergh. Vanuit alle windstreken 
kwamen mensen de viering bijwonen. In totaal zo’n 200 personen. Na afloop werd er in de tuin 
van de Pastorie van de RK kerk koffie gedronken. 
 
Halfjaarlijks overleg monumenten op 24 mei 

In de bijeenkomst waarbij o.a. aanwezig waren afgevaardigden van RCE, de 
Provincie Gelderland en de Gemeente zijn de volgende zaken aan de orde 
geweest. Voor 2016 geplande activiteiten zijn: funderingsherstel Munt en 
herstel gevolgschade, groot onderhoud aan de ’s-Heerenbergse en 
Zeddammer molen, tuinmuur Boetselaersborg, stadsmuur walsteeg 
(gemeentelijk monument), schilderwerk woningen Muntwal en Hofstraat, 
voortgang werkzaamheden Motte. 

 
Welkom in de Middeleeuwen 
In het weekend van 30 april en 1 mei was Huis 
Bergh het decor van ridders en jonkvrouwen. 
Het kasteel en omgeving veranderden in een 
middeleeuwse omgeving. Er stond een 
schandpaal, een smid aan het werk, de kerker, 
een markt, muziek en nog veel meer. De tocht 
begon in de kelder waar de kok aan het werk 
was en duidelijk maakte wat de Graaf allemaal 
verwachtte. Er waren allerlei opdrachten voor 
kinderen. Uiteindelijk, als alle opdrachten met goed gevolg waren afgesloten, kreeg men een 
persoonlijke oorkonde. 1500 Ouders en kinderen namen deel aan de activiteiten. 
 
Afscheid Angelica Hooft Graafland van het bestuur van Huis Bergh 
Op 2 juni 2016 werd afscheid genomen van Angelica Hooft Graafland als bestuurslid van Huis 
Bergh. Ze had 11 jaar zitting in het bestuur. ’s Avonds was er in het kasteel een diner waarbij het 
bestuur en familie van Angelica Hooft Graafland aanwezig waren en waar zij o.a. werd 
toegesproken door de voorzitter van het bestuur, Jan Cees van Hasselt. 
Angelica wordt opgevolgd door haar zoon Folef Hooft Graafland. Daarmee is de afvaardiging van 
de familie Van Heek in het bestuur zeker gesteld. 
 
Ridderbijeenkomst 

Op 14 juni zijn we met de ridders en partners naar het 
Rijksmuseum te Amsterdam geweest. Henk van Os heeft het 
gezelschap rondgeleid. Het gezelschap heeft zeer genoten van 
de uitleg en vonden het unaniem een heel bijzondere middag.  
 
 

 
 



Studiedag op Singraven 15 juni 
De dag werd georganiseerd door het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en sKBL (stichting 
Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen).  
Het symposium ging over allerlei vragen die 
betrekking hebben op het behoud van historisch 
groen en interieurs. Een zestal inleiders spraken 
ieder vanuit eigen perspectief en kennis en lieten 
hun licht schijnen over vraagstukken en 
dilemma’s rond dit onderwerp.  
Ons bestuurslid Rudolf van Heek sprak een 
welkom als voorzitter van de Stichting Edwina van Heek. De directeur van Huis Bergh was ook 
aanwezig. 
 
Adviseur monumenten Huis Bergh/POM 
De POM status werd afgewezen. Een van de redenen van afwijzing was dat de deskundigheid op het 
gebied van Monumentenzorg bij Huis Bergh niet voldoende is geborgd.  
Diane Visser heeft contact opgenomen met Ir. Menno Tillema, hoofd bouwkunde van Stichting 
Geldersch Landschap en Kasteelen en Menno Tillema wil namens SGKL deze rol op zich nemen. 
Het voornemen is dat directeur, architect, adviseur gebouwen en Menno Tillema een paar keer per 
jaar bij elkaar komen om de projecten te bespreken. Daarnaast kan er contact via de mail worden 
gehouden. Het voordeel van adviseurschap van SGKL is dat er expertise is op velerlei gebied. 
Inmiddels is er weer een aanvraag voor de POM status bij RCE  ingediend. 
 
Op 28 oktober was Huis Bergh uitgenodigd om bij de POM-commissie van de Raad voor Cultuur in 
Den Haag de aanvraag te komen toelichten. Diane Visser is het gesprek aangegaan.  
 
BOA 

De gemoederen rond het optreden van de BOA en 
terugdringen van het hondenlosloopgbied zijn tot 
bedaren gebracht. Enige consternatie ontstond toen het 
homogebied bij de Galgengebied werd afgesloten met 
bordjes “rustgebied”. Boze mails en telefoontjes waren 
het gevolg. Inmiddels zijn de bordjes weer vernield en 
ook weer door Bart Byvanck teruggeplaatst. 
Het gesprek op 25 februari met o.a. hondenbezitters, de 

wethouder van Montferland, Natuurmonumenten en Huis Bergh heeft geresulteerd in een 
uitbreiding van het losloopgebied in het Bergherbos. De wens voor veel meer losgebied werd niet 
ingewilligd en door de diverse partijen gemotiveerd waarom niet. 
Op kleine incidenten na is het rustiger geworden in het Bergherbos.  
Wim Hendriksen heeft in 2016 bankjes gesponsord in het bos! 
 
 
 
 



Energiescan 
Door het bedrijf OOM (Onderzoek Ontwikkeling Monumenten) Advies en Erfgoedontwikkeling 
is er een energiescan gemaakt van het kasteel en bijgebouwen. 
Via de provincie kwamen we in aanmerking om een energiescan te laten uitvoeren op 
beschermde monumentale objecten. De kosten van de scan worden gedragen door de Provincie 
Gelderland. De energiescan geeft de mogelijkheden van energiebesparende en 
energieopwekkende maatregelen weer. Er wordt rekening gehouden met de monumentale waarde 
en de bouwtechnische mogelijkheden van het gebouw. Ook geeft de scan aan welke 
kostenbesparingen de maatregelen zullen opleveren en wat de terugverdientijd is van de 
investeringen.  
Het rapport is inmiddels binnen en de komende jaren zal aan de hand van dat rapport gewerkt 
moeten worden aan besparende maatregelen. 

 
 
Handschrift Willem II 

In september is onze aanvraag bij de Vereniging Rembrandt  
behandeld voor subsidie van het eventueel te verwerven 
handschrift (kroniek met voorin het wapen van Willem II 
van den Bergh) van begin 15e eeuw, behandeld. 
Het bestuur van de Vereniging Rembrandt staat niet 
negatief tegenover een subsidieverlening maar wil eerst een 
taxatie van het boek. In overleg met Jaap Polak zullen we 
een taxatie laten uitvoeren. Het handschrift is tot februari 
2017 (TEFAF) voor Huis Bergh gereserveerd. 

 
 
 



Kunst en Kitsch 
Op 12 september vonden voor de vierde keer opnamen plaats van het 
programma “tussen Kunst en Kitsch”. Evenals de afgelopen  keer was 
het prachtig weer en konden de taxaties buiten plaats vinden.  
 
Samenwerking AOC Doetinchem 

In overleg met docenten van AOC Doetinchem is het 
volgende plan ontstaan. 
Eerstejaars studenten van de MBO opleiding Groene ruimte 
van AOC Oost te Doetinchem  gaan praktijkervaring opdoen 
in de historische tuin van Huis Bergh.  
Het gaat om het snoeien van de meidoorn en de beukenhaag 
in de nieuwe tuin. Studenten onderhouden de border langs 
de gracht rondom het kasteel, de graskanten worden zowel 

met de hand als machinaal gedaan. De werkzaamheden worden begeleid door de tuinbaas van 
Huis Bergh en de docent van de opleiding. Er zijn al een aantal praktijkdagen geweest in 
september 2016. 
 
Wapenkamer 
Druk werd gewerkt aan de herinrichting van de wapenkamer. De harnassen staan nu allemaal bij 
elkaar. Het geheel maakt een indrukwekkende indruk. Alle frutsels die niets te maken hebben met 
de wapenkamer zijn eruit gehaald. De verlichting moet nog worden aangepast. In het voorjaar 
wordt de kamer geopend door de ridders, waarbij ook het bestuur welkom is. 
 
Bezoekersaantallen 2016 
Vanaf 1 januari 2016 is de 
Museumkaart ook bij Huis Bergh 
geldig.  We sloten het jaar 2016 af 
met 29.500 bezoekers, waarvan er 
3600 met de museumkaart zijn 
geweest. Van de 
Museumvereniging ontvangen we 
momenteel 63% van ieder 
verkocht kaartje retour. Dat is in 
2016 nog op basis van de 
entreeprijs van 2015. 
In 2016 hebben we de entreeprijs verhoogd van € 10,-- naar € 13,50.  
Er werden 42 huwelijken gesloten. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren ervoor.  
Het aantal overnachtingen groeide ook en wel naar 263. 
Zaalhuur bleef achter: € 16.000,--. In voorgaande jaren was dat gemiddeld € 24.000,--. We inden 
 € 8.000,-- aan parkeergelden. 
 
 
 
 



Opvolging Diane Visser 
Het bestuur is van mening dat Marijke Brouwer een goede kandidaat voor het 
directeurschap van Huis Bergh is. Per 1 januari zal ze bij Huis Bergh beginnen voor 
vier dagen per week. Ze heeft een inwerkperiode van vier maanden. Diane Visser zal 
nog tot medio 2018 twee dagen per week  verbonden blijven aan Huis Bergh als 
adviseur en zal haar projecten afronden. 

 
22 oktober Gelderse Museumdag 
500 Personen, veelal ouders met kinderen, bezochten de 
jaarlijkse Gelderse Museumdag. 
Kinderen konden meedoen aan een speurtocht door het kasteel. 
De entreeprijs was € 1,-- en we ontvingen van de Provincie een tegemoetkoming in de kosten van 
€ 750,-- . 
 
Bijeenkomsten voor Museumkaarthouders 

We zijn gestart met het houden van 
bijeenkomsten voor mensen die een 
Museumkaart hebben. 
Geïnteresseerden moeten zich aanmelden, 
krijgen een kopje koffie, een inleiding en 
rondleiding. 
Er komen per bijeenkomst wel 40 – 50 
personen. In oktober zijn we gestart en in maart 
2017 worden er weer bijeenkomsten gehouden. 
Het loopt storm. 

 
Sinterklaas in het kasteel 
Twee weekenden logeerde Sinterklaas weer in het kasteel. 
Daarnaast bezochten 1300 basisschoolkinderen op een 
doordeweekse dag een educatief programma rondom 
Sinterklaas in het kader van Feest, weet wat je viert. Er 
waren minder bezoekers in de weekenden dan in 2015. In 
2015 5800 en in 2016 4100 bezoekers. Er is inmiddels 
veel concurrentie. 
 
Pfixx Solar Montferland Run 

2 December werd de persconferentie van de Pfixx Solar Montferland 
Run in het kasteel gehouden. 
NOS Studio Sport heeft er weer een mooie reportage van gemaakt 
waarbij Huis Bergh vaak in beeld was.  
Er kunnen maximaal 3000 mensen meedoen. 
 

 
 
 



Afscheid burgemeester 
Op 8 december werd er door de Gemeente Montferland een afscheidsdiner 
in het kasteel gehouden voor Ina Leppink, burgemeester van de gemeente 
Montferland. Op  9 december was er een afscheidsreceptie in Gouden 
Handen. 
Voorzitter , Jan Cees van Hasselt en  bestuurslid David Overbosch hebben 
samen met Diane Visser en Jacqueline Wissink afscheid genomen van de 
burgemeester.  
 
Herstel beukenlaan 

In december is er begonnen met het herstel van de 
beukenlaan bij Montferland. Een bestaande laan van 
zes rijen breed is voor een groot gedeelte gekapt, dit 
in verband met de slechte conditie van veel beuken. 
In maart zullen er weer 2 rijen nieuwe beuken worden 
ingeplant. Om de nieuwe bomen/laan goed uit te 
laten groeien is er voor 2 rijen gekozen en hierdoor 
kan het bos aan de binnenzijde ook iets verder 
doorgroeien. 
 

Zwanen in de gracht 
Eind december zouden er twee witte knobbelzwanen, via een opvangcentrum voor watervogels, 
worden geplaatst in de slotgracht. Deze zwanen waren ergens anders in beslag genomen en het 
opvangcentrum zocht voor deze dieren een goed nieuw onderkomen. Helaas is deze plaatsing op 
het laatst niet doorgegaan omdat een van de twee zwanen een koppel met een andere zwaan is 
aangegaan. Het opvangcentrum wil nu proberen zo snel mogelijk een nieuw koppel te plaatsen. 
Deze plaatsing moet door het ministerie van RVO worden goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


