
Het enige stukje Nederland…..

Kort na de oorlog waren er in Nederland 
plannen om grote delen van Duitsland (sommigen 
dachten aan een gebied tot aan Osnabrück) te 
annexeren. Met het verstrijken der jaren 
verdwijnen de plannen naar de achtergrond. 
Maar op 23 april 1949 krijgt Nederland ter 
compensatie voor de bezettingsjaren toch 
enkele Duitse gebieden toegewezen. 
Behalve De Duivelsberg gaat het in deze 
regio onder meer óók om Hoch-Elten, 
hemelsbreed ongeveer 17 kilometer van 
Berg en Dal.

In de jaren erna ontstaat er echter 
discussie over nut en noodzaak van die 
annexatie. Op donderdag 1 augustus 1963 
krijgt Duitsland alle eerder afgestane 
gebiedsdelen weer terug. 

Op De Duivelsberg na!
Dat is min of meer toeval. 
Letterlijk op een namiddag is er 
besloten dat De Duivelsberg bij 
Nederland zou blijven. De lobby van 
fractievoorzitter Van der Goes Naters 
(2e kamer PvdA), om dit stukje 
bosgebied als recreatiemogelijkheid 
voor de regio Nijmegen te behouden, 
heeft er toe bijgedragen dat 
De Duivelsberg Nederlands grondgebied bleef. 

Duitsland was minder blij! 
Maar ze waren ook in de veronderstelling dat er 
3000 mensen zouden wonen. Toen bleek 
dat het om nog geen 100 mensen ging gaf 
Duitsland toe op dit dossier. Uiteraard werd 
de grens strak langs de bosrand getekend 
want het agrarische oppervlakte was 
natuurlijk economisch belangrijk. Laten die 
Nederlanders dat stukje bos dan maar 
houden!

 De Duivelsberg is lid van het Gilde van Gelderse   
 Pannenkoekenhuizen en van de Vereniging van 
 Erkende Pannenkoekenhuizen.

 www.duivelsberg.nl
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Das en Boom

Holthurnse Hof

Pannenkoekenrestaurant
De Duivelsberg

Toegangsweg
Pannenkoekenrestaurant
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Cultuurland

Water

Uitzichtspunt

Bushalte

Parkeergelegenheid

Mini-camping

Infopaneel

Beekse route  1,5 km

Grensroute  2 km

Duivelsbergroute  3 km

N-70 route  16 km

Familiepad  1,5 km
Geschikt voor buggy, rollator 
en dikke banden rolstoel

Zitbankje

Kruispunt:
Grote Rivierenpad LAW 6
Streekpad Nijmegen SP 3
Pieterpad LAW 9
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