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voor Kalkar eo

 Kalkar

 Bedburg-Hau

 Goch

 Uedem





Kalkar

In de middeleeuwen hersticht als kolonie tussen oude Rijnarmen 
en rijk aan historie, met sporen van Romeinse aanwezigheid van 
beneden tot boven. Op de vlakte lagen meerdere forten en ook 
op de hoogte kun je er niet omheen. De motteburcht zou Munna 
betreffen, later Monterberg, ooit residentie van de graven van 
Kleve. Recent bijna de thuisbasis van een kerncentrale.

 Beklimmingen: 6

 Hoogste: 45 hm

 Langste: 1500 m

 Zwaarste: 340 zwi





Mühlenberg

De drukke opgang naar de heidekolonie Neulouisendorf heeft 
geen fietspad, terwijl het gemotoriseerde verkeer minimaal met 
100 km/u langsraast, inclusief vrachtwagens. Op de top stond de 
windmolen, waar deze hoogte in het voormalige Kalkarwald naar 
vernoemd is, bij gebrek aan een toponiem. Ook op deze heuvel 
lag een vierkant Romeins fort.

 Plaatsen: Appeldorn & Neulouisendorf

 Straten: Neulouisendorfer Strasse

 Maten: 26 hm - 900 m - 170 zwi

 Stijgingen: 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 3 - 2 %





Pierenberg

Naar men zegt verwijst de naam naar de vele Romeinse graven 
die op deze hoogte gevonden zijn. De beklimming is relatief lang 
en nergens echt steil. Bovenaan kun je langs de Römerstrasse 
doorklimmen naar de 70 meter hoge Monterberg. Onderaan ligt 
het Bornsche Feld, waar de Romeinse kampementen en wellicht 
een vlootbasis lagen.

 Plaatsen: Appeldorn & Altkalkar

 Straten: Römerstrasse

 Maten: 35 hm - 1200 m - 230 zwi

 Stijgingen: 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 2 - 2 %





Monterberg

Bronnen sluiten niet uit dat de burcht Mergelpe later Monreberg 
heet, alhoewel Monterberg meestal wordt vereenzelfigd met het 
Munna uit de monnikswerken. De oorsprong van de aangelegde 
hoogte kan Romeins zijn, maar hoeft niet. Hetzelfde probleem 
speelt bij de Duivelsberg in Berg en Dal. De grachten horen zelfs 
bij een pre-Romeinse sterkte.

 Plaats: Altkalkar

 Straten: Ginsterweg & Römerstrasse

 Maten: 45 hm - 1500 m - 300 zwi

 Stijgingen: 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - ..2 - 2 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 %





Kalkarberg

Vernoemd naar de stad vormt deze beklimming samen met de 
Langenberg de zwaarste in de directe omgeving. Hier vind je met 
8 en 9 % stijging ook de steilste stroken. Alleen de Bersberg in 
Schneppenbaum is met maximaal 10 % steiler, maar deze kent 
minder hoogtemeters dan de opheffingen bij Kalkar. Equivalent 
van de Jansberg bij Milsbeek.

 Plaats: Altkalkar

 Straten: Talstrasse

 Maten: 27 hm - 500 m - 320 zwi

 Stijgingen: 3 - 5 - 5 - 6 - 8 %





Langenberg

Een fractie zwaarder dan de buurman Kalkarberg, omdat deze 
beklimming iets korter en daardoor steiler tegen de stuwwal is 
geplaveid. Bovenaan kom je uit in een kleine villabloemkoolwijk. 
Een alternatieve beklimming van de Langenberg voert over de 
Römerstrasse, maar deze is door de oorsprong in een dwarsdal 
aanzienlijk minder steil en hoog.

 Plaats: Altkalkar

 Straten: Postweg

 Maten: 25 hm - 400 m - 340 zwi

 Stijgingen: 4 - 6 - 6 - 9 %





Munchenberg

De opgang vanaf Kalkar over de doorgaande weg naar Goch is 
geflankeerd door een fietspad en komt uit bij de rotonde met de 
Römerstrasse. De Munchenberg vormt de hoge rug tussen het 
hogere plateau van de Kalkarer stwuwwal en de uitstekende 
Beginenberg met daarop de legerkazerne, die uiteraard niet 
toegankelijk is voor fietsers.

 Plaats: Altkalkar

 Straten: Gocher Strasse

 Maten: 17 hm - 400 m - 160 zwi

 Stijgingen: 5 - 5 - 4 - 3 %





Bedburg-Hau

Reeds in 1124 werd het stift Bedburg gesticht op de gronden van 
een koningshoeve aan de voet van de Bersberg. De kloosterkerk 
St. Markus betreft ook centraalbouw, maar is minder oud dan de 
rond 1030 gestichte St. Nicolaaskapel op het Valkhof in Nijmegen. 
Na Pfalzdorf op de Gocherheide is een deel van het Kalkarwald 
ontgonnen voor de kolonie Louisendorf.

 Beklimmingen: 9

 Hoogste: 30 hm

 Langste: 1100 m

 Zwaarste: 250 zwi





Grafenberg

Net als de Eichenhügel waarop de kerk van Louisendorf staat, 
een dwarsvinger van de Louisendorfer stuwwal. Verder oostelijk 
neemt de Kalkarer stuwwal de honeurs waar. De rechthoekige 
verkaveling, die nu beschermd is, maakt dat de beklimmingen 
rond Louisendorf lastig van elkaar te onderscheiden zijn voor de 
nietsvermoedende fietser.

 Plaats: Louisendorf

 Straten: Spehstrasse

 Maten: 16 hm - 600 m - 90 zwi

 Stijgingen: 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 3 %





Kuckhövel

Met een uitzicht naar alle kanten een terechte kwalificatie, maar 
de naam kan ook verwijzen naar een kijkheuvel bij de landweer. 
De beklimming via de Doktorstrasse vanaf de Hauptstrasse staat 
als zwaarste te boek. Het landschap met boomloze akkers heeft 
veel weg van Klein Amerika bij Breedeweg, maar is een eeuw 
ouder en grootschaliger.

 Plaats: Louisendorf

 Straten: Doktorstrasse

 Maten: 12 hm - 300 m - 110 zwi

 Stijgingen: 3 - 4 - 5 %





Trippenberg

Opgang naar de westelijke zijde van het halfronde bekken, dat 
wordt begrensd door de Louisendorfer stuwwal met instekende 
vingers. De centrale Hauptstrasse is herkenbaar aan de bomen 
langs de weg. Bovenaan kun je oversteken naar de Eselsberg bij 
Schneppenbaum. Het uitzicht is een tripje waard, maar dat geldt 
niet alleen voor deze hoogte.

 Plaats: Louisendorf

 Straten: Hauptstrasse

 Maten: 15 hm - 600 m - 80 zwi

 Stijgingen: 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 3 %





Eselsberg

Herkenbaar aan de hoeve met groene muren aan de rechterzijde 
van de Mühlenstrasse. Op de top stond de Eselsmühle, waarbij 
het hele houten molenhuis gedraaid werd, een standerdmolen, 
die als laatste van Kreis Kleve, op de nominatie voor restauratie 
stond, maar alsnog is afgebroken, evenals de stenen bovenkruier 
verderop aan de Mühlenstrasse.

 Plaats: Schneppenbaum

 Straten: Alte Bahn & Mühlenstrasse

 Maten: 14 hm - 500 m - 90 zwi

 Stijgingen: 2 - 2 - 2 - 4 - 4 %





Moylandseberg

De Moylander stuwwal is als een latere toevoeging voor die van 
Louisendorf geplaatst door een nieuwe opstoot van het landijs. 
Hoewel deze heuvelrug een respectabele hoogte van 40 meter 
bereikt, zijn de klimmogelijkheden beperkt, omdat het grondvlak 
niet gebruikt wordt als akkerland, maar als bos, wellicht door het 
lokaal ontbreken van lössbedekking. 

 Plaats: Till-Moyland

 Straten: Moyländer Allee

 Maten: 11 hm - 300 m - 90 zwi

 Stijgingen: 3 - 4 - 4 %





Bersberg

Met een strook van 10 % de steilste in de directe omgeving. Aan 
de voet van de Bersberg is een Romeinse begraafplaats uit de 2e 
tot 4e eeuw aangetroffen, bij het afbreken van drie zijbeuken van 
de voormalige kloosterkerk. De zijbeuken zijn vorige eeuw weer 
hersteld. Omdat de bebouwing zich hier uitstrekt over de gehele 
hoogte zijn de opgangen talrijk.

 Plaats: Schneppenbaum

 Straten: Tannenforst & Franziskushöhe

 Maten: 15 hm - 200 m - 250 zwi

 Stijgingen: 5 - 10 %





Papenberg

De spoorlijn van Kleve naar Goch verlaat ter hoogte van Qualburg 
met een draai de laagte en loopt verder door een getrapt dal dat 
gevormd is door een zogeheten ijswig. Bij de Papenberg begint 
het rivierduin waarop in de Romeinse tijd het fort Quadriburgium 
lag. Samen met de Spitzberg markeert de hoogte de oostelijke 
punt van de Alter Tiergarten.

 Plaats: Hau

 Straten: Hauer Strasse & Uedemer Strasse

 Maten: 12 hm - 300 m - 110 zwi

 Stijgingen: 3 - 4 - 5 %





Freudenberg

Langs de zuidzijde van de Alte Tiergarten, aangelegd in opdracht 
van Johann Moritz von Nassau-Siegen, heb je aan je linkerhand 
zicht op het oplopende plateau met bovenop de nederzetting 
Hau. Deze rooiing behoort tot de vroegste in het Reichswald. De 
meeste bewoningssporen in het grote bosgebied stammen gek 
genoeg uit de Brons- en IJzertijd.

 Plaats: Kleve

 Straten: Felix-Roeloffs-Strasse

 Maten: 12 hm - 400 m - 80 zwi

 Stijgingen: 4 - 2 - 3 - 3 %





Kaninenberg

Oostelijk van het centrum van Kleve is de Uedemer Strasse weer 
de eerste mogelijkheid om op de hoogte te geraken. Ertussen 
ligt het halronde Kermisdal, dat na de Romeinse tijd ontstaan is, 
toen de Rijn in al haar gulzigheid een grote hap genomen heeft. 
De beklimming zelf loopt nog een stuk door tot het ziekenhuis 
van Kleve aan de Albersallee.

 Plaats: Kleve

 Straten: Uedemer Strasse & Albersallee

 Maten: 30 hm - 1100 m - 180 zwi

 Stijgingen: 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2 %





Goch

Deze van oorsprong Gelderse stad bezat een grote stadsmark op 
de Gocher Heide, waar later door kolonisten uit de Kurpfalz, met 
name de Hunsrück, de ontginning Pfalzdorf is gesticht, tot op de 
dag van vandaag herkenbaar aan het zogenaamde taaleiland van 
Pfalzdorf. Op de hoogte langs de Niers lag een Romeinse burcht 
boven het klooster Graefenthal.

 Beklimmingen: 4

 Hoogste: 19 hm

 Langste: 500 m

 Zwaarste: 160 zwi





Asperberg

Vanaf de brug over de Niers in Asperden kun je over het fietspad 
langs de druk bereden Triftstrasse richting Kleve, de Asperberg 
beklimmen. Tussen de Asperberg en Gocherberg ligt dezelfde 
brede laagte, als tussen de Papenberg en Bersberg, maar dan 
lokaal uitgediept als een spitsgracht. Het buurtschap Asperberg 
hoorde vroeger bij de heerlijkheid Nergena.

 Plaats: Asperden

 Straten: Triftstrasse

 Maten: 19 hm - 500 m - 160 zwi

 Stijgingen: 3 - 5 - 5 - 3 - 3 %





Gocherberg

Tegenhanger van de Asperberg aan de westzijde van Goch en 
Pfalzdorf. De rand van de vermoedelijke spoelwaaier begint hier 
weer aan hoogte te winnen. Aan je linkerhand zie je een laagte 
die ontstaan is door het afgraven van zand, in de regio gangbaar 
voordat men begon met het benutten van rivierafzettingen in de 
laagte, waarbij plassen ontstaan.

 Plaats: Pfalzdorf

 Straten: Eschenweg

 Maten: 11 hm - 200 m - 130 zwi

 Stijgingen: 6 - 5 %





Heiberg

De straatnaam verwijst vermoedelijk naar een oude opgang naar 
het wald, waar men de veestapel liet fourageren. De ingesneden 
heuvelrand heeft hier de begroeiing behouden, omdat de helling 
om praktische redenen niet in gebruik is genomen als akkerland. 
De westelijker Nachtigallenweg is wel geasfalteerd, maar door 
gebrekkig onderhoud slecht begaanbaar.

 Plaats: Pfalzdorf

 Straten: Kuhstrasse

 Maten: 14 hm - 400 m - 110 zwi

 Stijgingen: 2 - 5 - 4 - 3 %





Paulushöhe

Vernoemd naar de persoon die begin 20e eeuw een uitspanning 
op poten zette. Later had de generaal van het NATO-vliegveld bij 
Goch er een villa. Via de Reuterstrasse kun je vanuit de Kalbecker 
Busch een alternatieve beklimming maken. Gezien de kaarten uit 
het begin van de 19e eeuw is dit deel van de steilrand opnieuw 
van bomen voorzien.

 Plaats: Pfalzdorf

 Straten: Kalkarer Strasse

 Maten: 13 hm - 400 m - 90 zwi

 Stijgingen: 2 - 4 - 4 - 3 %





Uedem

Net als Nijmegen en Kleve een van de steden die op de hoogte 
is gelegen, althans op de spoelzandwaaier voor een stuwwal. In 
de 14e eeuw als burchtstad gesticht door de graven van Kleve. 
Op de Totenhügel zijn alletijdse grafvelden gevonden en rond 
Steinbergen en de Kalbecker Busch meer dan 1000 begravingen 
uit de Brons- en IJzertijd.

 Beklimmingen: 5

 Hoogste: 23 hm

 Langste: 800 m

 Zwaarste: 220 zwi





Rothenberg

Door de masten op de top een herkenbare hoogte, die van veel 
zijden te beklimmen is. De opgang over de Bergstrasse heeft de 
grootste klimlading. Op het voormalige spoor van de zogeheten 
Boxteler Bahn is halverwege de 20e eeuw de weg aangelegd die 
de Kalkarer stuwwal snijdt ter hoogte van de Rothenberg. Op het 
deel naar Xanten ligt een fietspad.

 Plaats: Uedem

 Straten: Bergstrasse

 Maten: 15 hm - 500 m - 100 zwi

 Stijgingen: 3 - 3 - 3 - 3 - 3 %





Allenberg

Een deels in een holle weg gevatte beklimming door de löss-
velden, zoals je die ook frequent aantreft in Zuid-Limburg. Dit is 
ook meteen de zwaarste in de omgeving van Uedem. De laagte 
van het Uedemer Bruch heeft in aanblik veel weg van het Bekken 
van Groesbeek, met tegenoverliggende stuwwal, maar kent aan 
beide zijden een open einde.

 Plaats: Uedem

 Straten: In der Loh

 Maten: 20 hm - 400 m - 220 zwi

 Stijgingen: 4 - 5 - 5 - 6 %





Katzenberg

Op de top staat het restant van de Hohe Mühle, naar men zegt 
een van de oudste stenen windmolens van Niederrhein. Het is de 
noordelijkste van de beklimmingen rond de bebouwde kom van 
Uedem, want de volgende mogelijkheid om bovenop de Kalkarer 
stuwwal te geraken dient zich pas weer aan met de Langeberg 
over de Delsenweg.

 Plaats: Uedem

 Straten: Mollenhof & Mühlenstrasse

 Maten: 23 hm - 700 m - 170 zwi

 Stijgingen: 3 - 3 - 6 - 4 - 3 - 2 - 2 %





Langeberg

Met het slingerende verloop door de velden wellicht een van de 
mooiste beklimmingen van het gebied. Links heb je zicht op de 
Paulsberg en rechts op de hoogte waar nu de naam Totenhügel 
op geplakt is. In de omgeving is nog steeds een zandwinning in 
bedrijf, waar tegenwoordig merendeels wordt gekozen voor een 
zandgat in de laagte.

 Plaats: Uedem

 Straten: Delsenweg

 Maten: 16 hm - 600 m - 90 zwi

 Stijgingen: 2 - 3 - 3 - 4 - 2 - 2 %





Totenhügel

Op de Dodenheuvelseheide zijn, net als in de nabije omgeving, 
veel graven uit de Steen-, Brons- en IJzertijd aangetroffen. Het 
oroniem lijkt meer dan een hoogte te bestrijken, dus afleiding van 
grafheuvels lijkt op zijn plaats. De opgang deelt het eerste deel 
met de Mühlenberg, maar is stukken minder druk bereden na de 
afslag en het uitzicht is prachtig.

 Plaats: Appeldorn & Uedem

 Straten: Neulouisendorfer Strasse & Totenhügel

 Maten: 23 hm - 800 m - 150 zwi

 Stijgingen: 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 %





Klimroute

Na antwoord op de vragen: ‘Hoe zwaar zijn de beklimmingen?’ en 
‘Waar kun je ze vinden?’, is het nu tijd voor de volgende: ‘Hoe kun 
je er zoveel mogelijk achter elkaar fietsen?’ In de klimroute Kalkar 
eo zijn de beschreven beklimmingen van Kalkar, Bedburg-Hau, 
Goch en Uedem samengesmolten tot een heuvelkernachtige 
wielerroute met Kalkarpatenheffing.

 Beklimmingen: 16

 Lengte: 70 km

 Hoogte: 610 hm

 Zwaarte: 2000 zwi
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