Dijkmagazijn Bemmel
Natuureducatie- en
bezoekerscentrum
Geschiedenis
Het Dijkmagazijn is in 1867 gebouwd. Het diende als opslagplaats van materieel. Volgestouwd
met kruiwagens, zandzakken, schoppen enz.
nodig bij dreigende doorbraak van de dijk. In de
tweede wereldoorlog werd het Dijkmagazijn verwoest. In 1947 werd het herbouwd. De laatste
decennia was het een verwaarloosd gebouw. In
1995 werd het Dijkmagazijn in opdracht van de
eigenaar – het Polderdistrict – van buiten grondig opgeknapt. Daarna verhuurde het Polderdistrict het gebouw aan de gemeente Bemmel.
De gemeente nam de kosten van de binnenverbouwing voor haar rekening. In 2000 droeg de
gemeente het pand over aan de Stichting
Bemmel Natuurlijk (tegenwoordig Stichting
Lingewaard Natuurlijk) en aan de Natuur- en
Vogelwerkgroep Bemmel. Leden van de Stichting
en Werkgroep hebben het Dijkmagazijn ingericht
als een natuureducatie- en bezoekerscentrum.

Bezoekerscentrum
Het Dijkmagazijn is zodanig ingericht dat de
natuur uit de omgeving er – als in een notendop
– te zien is. Zo zijn er ongeveer honderd opgezette vogels en dieren opgesteld in hun natuurlijke omgeving. Verder zijn er veel gewone – wat
is gewoon? – insecten te zien: vlinders, libellen,
kevers. In aquaria zwemmen vissen en verschillende waterbeestjes. In een glazen bijenkast is
het leven van bijen mooi te volgen.
In 3D-kasten is de natuur – vaak met macroopnames – drie dimensionaal prachtig te zien.
Een film met als titel "de schoonheid van de
uiterwaarden" wordt continu gedraaid.
Er zijn ook veel doe-opdrachten voor groot en
klein. Kortom te veel om allemaal op te noemen.
De meeste gehoorde opmerking is dan ook: "we
komen zeker nog eens terug, want we hebben
nog lang niet alles gezien."
In het gastenboek wordt vaak de prettige sfeer
en de gastvrijheid vermeld (geen entree en vrijwillige bijdrage voor de consumpties).
Aardig is in dit verband te vermelden wat een
zekere J. Peters op 06-06-2004 in het gastenboek schreef. „Zelfs in Thailand is het

Dijkmagazijn bekend. In de kerstvakantie in
Thailand geweest; hier een man ontmoet. De
man was in Nederland geweest en had alles
gezien: van de Keukenhof tot de Deltawerken.
Het mooiste wat hij had gezien was het
Dijkmagazijn hier in Bemmel."

Natuureducatie
In 2001 is op kleine schaal begonnen met natuureducatie voor leerlingen van de Bemmelse basisscholen.
Onder leiding van enkele enthousiaste vrijwilligers
werden excursies gegeven.
Door de ligging is het Dijkmagazijn en het
„Stammetjesbos" een ideale uitvalsbasis voor deze
excursies en ontdekkingstochten.
Aan de ene kant ligt er een prachtig gebied: het
voormalig zwembad en camping „de Ward." Na
sluiting – rond 1990 – mocht de natuur hier zijn
gang gaan, zodat het gebied een steeds natuurlijker karakter kreeg; ideaal voor speur- en ontdekkingstochten.
Aan de andere kant liggen de uiterwaarden met
vele mogelijkheden: opsporen en beschermen van
nesten van weidevogels – stenen zoeken bij de

zandafgraving en vooral: „op zoek naar de bever"
waarvan de aanwezigheid duidelijk te zien is aan
de sporen en burchten.
Na afloop van een excursie mogen de kinderen
nog even een kijkje nemen in het Dijkmagazijn,
met als gevolg, dat ze terugkomen met hun
ouders, broertjes en zusjes.
Intussen zijn de afzonderlijke gemeentes –
Bemmel – Huissen en Gendt één gemeente
geworden, Lingewaard, zodat het aantal aanvragen voor excursies gigantisch gegroeid is.
Het doel van de excursies is steeds: „kinderen
met andere ogen te leren kijken en met andere
oren te leren horen." Door te ontdekken, te beleven en kennis te nemen van leuke wetenswaardigheden over planten en dieren genieten de
kinderen meer van de natuur in hun naaste
omgeving. Dit blijkt steeds uit de enthousiaste
reacties van kinderen, leerkrachten en begeleidende ouders na een excursie.

Overige activiteiten
Behalve de vele schoolexcursies worden af en toe
ook voor anderen excursies rondom het
Dijkmagazijn gegeven, onder andere voor familiereünies, (buurt)verenigingen en verjaardagsfeestjes. Het doel van deze excursies is: met
elkaar veel plezier hebben tijdens de spannende
en avontuurlijke tocht, maar steeds met de
achterliggende gedachte: „met andere ogen leren
kijken." Daar er maar enkele gidsen voor deze
excursies beschikbaar zijn, kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden.
Maar de mogelijkheid bestaat altijd om – na
instructies – zelfstandig deze speur- en ontdekkingstochten te houden. Ook een wandeling door
de polder naar een observatiewand, waardoor
vele water- en weidevogels bespied kunnen worden, is mogelijk. Evenals een bevertocht.

Informatie over nevenstaande kan verkregen
worden tijdens de openingstijden.
Telefoonnr: 0481 – 434857
Emailadres: dijkmagazijn.bemmel@xs4all.nl
Website: www.dijkmagazijnbemmel.nl

Openingstijden:
April t/m augustus:
Woensdag en zaterdag 13:00 – 17:00 uur
Zondag
11:00 – 17:00 uur

Dijkmagazijn
Bemmel

September – oktober:
Zaterdag en zondag
13:00 – 16:00 uur
November t/m maart:
Zondag
13:00 – 16:00 uur
December
gesloten

Adres:
Dijkmagazijn
Waaldijk 4
Bemmel

Ontdek het zelf en kom een dag naar de
gemeente Lingewaard.
Het is beslist de moeite waard!
Voor inlichtingen kan men contact opnemen
met het toeristisch recreatief informatiepunt
(Trip) van de gemeente Lingewaard.
Telefoon 026-3260453
E-mail toerinfo@lingewaard.nl

