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Villa Del Borgo
Aan de Stollenbergweg,
een oude heerbaan uit de
Romeinse tijd, ligt villa Del
Borgo. Vermoedelijk heette
dit pand vroeger huis Stol
lenberg. Hier woonde de
gepensioneerde kapitein
Oosthout met zijn vrouw.
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Koetshuis
Dit voormalig stalgebouw
van de villa Stollenberg
is nu een woonhuis. Het
koetshuis stond jarenlang
bekend als kwekerij De
Moerbei van de familie
Van de Haar. Rechts van
het huis ligt een bruggetje
van namaakstenen.
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Villa Stollenberg
In 1892 liet de Amster
damse distillateur Schmitz
een grote villa genaamd
Stollenberg, een theehuis
(Stollenburgh), een koets
huis en een tramwacht
huisje bouwen.
De bouwwerken werden
ontworpen door de be
kende architect Abraham
Salm. Hij werd vooral
bekend door zijn chalet
bouw in Zwitserse stijl.
Villa Stollenberg brandde
in 1927 af, het theehuis
Stollenburgh werd afge
broken. De schamppalen
van de toegangspoort zijn
nog te zien.

14
Chalet Stollenburg
Het vakwerkhuis is om
streeks 1874 gebouwd in
Neurenberg. Het stond als
paviljoen op de eerste inter
nationale wereldtentoon
stelling van 1883 in Am
sterdam. Na sluiting van
de tentoonstelling werden
de paviljoens per opbod
verkocht. De ‘Weinschenke’
(wijnhuis) is in Berg en Dal
weer opgebouwd onder
leiding van Geijsbeek
Molenaar, die het paviljoen
op een stenen onderbouw
plaatste. In 2012 brandde
de villa grotendeels af en
werd in de jaren daarna
weer opgebouwd.

Routebeschrijving
Lengte 3.5 kilometer met veel hoogteverschil.
Alleen geschikt voor wandelaars met een goede conditie.
Start: Hotel Val Monte Oude Holleweg, Berg en Dal
 Ga vanaf de hoofdingang van het hotel naar de weg 1 .
 Ga linksaf en loop naar het uitzichtpunt aan de rechter
kant 2 .
 Ga de trap af en ga onder rechtsaf.
 Pad volgen, rechts ziet u Huys te Schengen 3 .
 Vóór het eind linksaf het pad naar beneden volgen.
 Bij de splitsing rechts aanhouden en pad volgen.
 Bij de volgende splitsing (na villa ’t Kempke) linksaf.
Na 75 meter links de Kabouterboom en rechts het
Kastanjedal 4 .
 Pad rechts aanhouden en bij de picknickplaats rechts
naar beneden. Pad volgen en bovenaan de trappen
linksaf. Rechts de voormalige Sint-Jozefschool 5 .
 Bij de vijver de trapjes naar beneden. Onderaan rechts
het wasvrouwtje en het waterrad 6 .
 Ga de eerste weg links naar boven, dit is de Ravenberg. 7
Weg volgen en na huis nr. 12 rechtsaf het pad in.
 Links op de hoek staat het roze huis nr. 14, Kastanjeoord
geheten 8 .
 Het pad volgen en na de trappen (3x), onderaan rechtsaf
gaan 9 .
 Daarna na 10 meter eerste pad links. Pad volgen en vóór
de bosrand linksaf en bij het bankje rechtsaf.
 Pad volgen en op de kruising vóór de witte boerderij
links omhoog 10 . Boven aan de rechterkant de Boter
berg met uitzicht op de Ooijpolder.
 Ga tussen de bomenrij door naar de Stollenbergweg.
 Op de verharde weg linksaf, de Stollenbergweg in.
Na 150 meter staat rechts villa Del Borgo 11 .
 De Stollenbergweg volgen. Na ca. 300 meter links het
voormalige Koetshuis van villa Stollenberg 12 .
 De weg vervolgen, tegenover de Prins Hendriklaan
stond villa Stollenberg 13 .
 De Stollenbergweg volgen tot de eerste straat links,
de Oude Holleweg. Links op de hoek staat Villa Stollen
burg 14 . Rechts van de weg staat Villa Wolfsheuvel.
 Via de Oude Holleweg terug naar Hotel Val Monte.

Zie ook: www.wandeleninbergendal.nl
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Heerlijkheid
Beek
Wandeling vanuit Berg en Dal,
van hoog tot laag

Beleving van eeuwenoud
landschap en rijke
bewoningsgeschiedenis

3,5
km

Van der Goes had met de
buurman Van Stolk van
villa Hooghorst, landelijke
bekendheid. De rechtszaak
staat bekend als de Berg en
Dalse Watertorenarresten.
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Heerlijkheid Beek
Fletcher Parkhotel Val Monte,
heeft u een fantastisch uit
zicht over de Ooijpolder.

het verleden is Persingen
groter geweest. Maar het
dorp was kwetsbaar voor
overstromingen en in 1809
werd het vrijwel geheel
verzwolgen door de Waal.

Kastanjeboom
De dikste boom van Neder
land heeft een omtrek van
850 centimeter. Het is een
tamme kastanje (Castanea
Sativa) en circa 450 jaar
oud. De Oorsprong is een
natuurlijke beek. Er komen
zeldzame planten voor
als de slanke zegge, groot
springzaad en reuze paar
denstaart. In het voorjaar
bloeit hier de dotterbloem,
goudveil, slanke sleutel
bloem en de bosanemoon.

9
Elyzeese Velden
Als u de trappen afdaalt
van de Ravenberg kijkt u
uit over de Elyzeese Vel
den. Lopend over de Ely
zeese Velden krijg je een
gevoel van gelukzaligheid.
De Romeinen kwamen in
de 1e eeuw voor Christus
in Nederland en kenden de
naam toe aan dit gebied.
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1
Val Monte
In 1876 bouwde J. Hooge
veen een woning op een
perceel tegenover Huys te
Schengen. In 1908 komt de
villa in handen van de fami
lie van Aalst, deze noemde
de villa Val Monte. In 1946
wordt het eigendom van de
familie Van Vliet, de villa
wordt een hotel. Vanaf het
terras van het huidige hotel,

Waterrad en wasvrouwtje
Het waterrad, aangedre
ven door het water van
de beek uit het Kastanje
dal, en het wasvrouwtje
herinneren ons aan de
vele wasserijen die Beek
ooit rijk was. Tot in de
19e eeuw stond hier een
watermolen. Er staan nog
drie molenstenen die van
de watermolen afkomstig
zijn. Aan de overkant staat
het voormalige gemeente
huis van Ubbergen.

Kastanjeoord
Het huis (nr.14) is begin
1900 gebouwd en valt op
door zijn bijzondere roze
kleur. Het werd jarenlang
bewoond door de bekende
schilder Theo Elferink.

2
Uitzicht platform
Vanuit het platform kijkt u
uit op het Oliemolendal en
de Ooijpolder. In de verte
ziet u het kerkje van Per
singen, één van de kleinste
dorpen van Nederland. In

3
Huys te Schengen
Huys te Schengen werd
gebouwd in 1873 en was
jarenlang het verblijf van
de familie Van der Goes.
Begin jaren dertig kreeg
een conflict dat de familie

5
Sint Jozefschool
Deze voormalige jongens
school is gebouwd in 1922
en is thans een woonhuis.

Villa Bijou
De Ravenberg staat vol met
monumenten. Links van
u staat villa Bijou (nr.58),
rechts staat villa Zonne
heuvel (nr.2). Villa Zonne
heuvel was in de vijftiger
jaren een jeugdherberg. De
architect was de beroemde
Oscar Leeuw die ook het
huis Ravenberg nr. 1 heeft
ontworpen.
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Natte Beek
Deze voormalige boerderij
is gebouwd rond 1850. Dit
pand vormt een herinnering
aan de kleine boerenbedrij
ven die vóór circa 1950 op de
stuwwal gevestigd waren.

