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

Monumentenwandeling
door Bemmel

Monumentenwandeling
door Bemmel
Deze wandeling voert u langs 25 gebouwen in
het dorp Bemmel die een zekere waarde hebben
in historisch, monumentaal of architectonisch
opzicht.
De route vergt ongeveer 1,5 uur en begint en
eindigt bij kasteel De Kinkelenburg.

De Kinkelenburg
Tijdens de late Middeleeuwen stond het kasteel
bekend als ‘Hof te Bemmel’. De vroegste vermelding vinden we terug in 1403 als een zekere
Johan van Ambe wordt beleend met "een huys
ende hoffstadt met graven ende cingelgraven tot
Bemmel gelegen". In de 18e eeuw werd het
kasteel, dat niet meer was dan een vierkante stenen woontoren, verbouwd tot een statig herenhuis. Na WOII werd het pand gebruikt als noodhuisvesting voor het onbruikbaar geworden
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. In 1954 werd
De Kinkelenburg o.l.v. gemeentearchitect Charles
Estourgie gerestaureerd en definitief als gemeentehuis in gebruik genomen. Thans wordt het
kasteel alleen nog gebruikt voor trouwerijen en
vergaderingen.
Op het voorplein staat een informatiepaneel.
Route: verlaat De Kinkelenburg via het bruggetje en
sla linksaf naar de ingang van het gemeentehuis.
Kinkelenburglaan 6a is de

Tabaksschuur
Dit gebouw dateert van 1795. Via Portugal en
Spanje kwam de tabaksteelt rond 1570 in
Nederland. Lange tijd maakte de teelt een
belangrijk deel uit van de Betuwse landbouw.
Hoogtepunt van de Bemmelse tabaksteelt lag in
het begin van de 19e eeuw. Door buitenlandse
concurrentie nam de productie snel af en verloor
de tabaksschuur zijn functie. In 1976 besloot de
gemeente de hopeloos in verval geraakte schuur
op te knappen om er een dependance van het
gemeentehuis van te maken en een jaar later
werd de Tabaksschuur officieel geopend.
Tevreden was men echter niet en na een grondige verbouwing en de aanbouw van een kantoor
kreeg de schuur zijn huidige aanzien.
Route: keer terug richting De Kinkelenburg en ga
linksaf naar Kinkelenburglaan 2

De Brugdijk
Dit pand is een oud adellijk huis dat geen enkele
relatie had met De Kinkelenburg. De eerst bekende afbeelding is van 1742. Het huis heeft sindsdien veel van zijn glorie verloren. De slotgracht is

gedempt en in 1842 werd het een soort herenhuis, waar de notaris woonde. In 1949 kocht de
gemeente het gebouw voor haar secretarie, maar
het heeft nog lang dienst gedaan als noodgebouw voor de toenmalige VGLO-school. Tussen
1964 en 1966 werd het gerestaureerd in 18eeeuwse stijl, gebaseerd op de oudste afbeelding,
en in gebruik genomen als secretarie.
Route: vervolg de Kinkelenburglaan naar de
Dorpsstraat. Deze straat is aangelegd op een oude
rivierdijk; daarom ligt hij iets hoger dan het omliggende gebied.

Woonhuis Dorpsstraat 71
Bij dit huis is het niveauverschil aan de achterzijde goed te zien. Het huis was van een elektricien
die aan de achterzijde zijn werkplaats had en aan
de voorzijde de rechterkant tot winkel liet verbouwen waarbij een etalageruit in de plaats
kwam voor een venster zoals nog links te zien is.
Tegen de linkergevel is een merkwaardig uitbouwtje geplakt. Let op het mooie siermetselwerk in de voorgevel. Het huis is rond 1919
gebouwd.

Woonhuis Dorpsstraat 73
Dit pand werd 14 jaar eerder gebouwd dan nummer 71 maar is rijker gedecoreerd: mooie sluitstenen en glas-in-loodramen. Het linkse gedeelte
is lang café geweest tot het in de jaren zestig
winkel werd. In 2001 is de voorgevel grondig
opgeknapt en nu is het alleen nog woonhuis.
Route: we vervolgen de Dorpsstraat vanaf De
Kinkelenburg gezien naar links. Op de hoek Van
Ambestraat/Dorpsstraat op nummer 60 staat het

Voormalige gemeentehuis
In 1841 verrees het eerste gemeentehuis van de
gemeente Bemmel in neoclassicistische stijl.
Over de plaats is nog heel wat gebakkeleid tussen de protestanten en de katholieken: dicht bij
de protestantse kerk bij de Waaldijk (de historische kern) of bij de katholieke kerk.
Dus werd het naar goed Nederlands gebruik
ergens halverwege. In WOII werd het pand
getroffen door enkele voltreffers en veranderde
in een ruïne.
Na restauratie heeft het nog enkele jaren dienst
gedaan als gemeentehuis tot de Kinkelenburg

klaar kwam en kreeg toen een winkelfunctie. Na
ingrijpende verbouwingen bleef er weinig over
van het oorspronkelijke gebouw.
Route: we gaan naar het naastgelegen pand nummer 56/58.

Boerderij
Het voorste gedeelte is rond 1905 gebouwd, het
achterhuis is ouder maar staat niet op de monumentenlijst. Vlak voor WOII vestigde de gemeente
hier de afdeling sociale zaken: het stempellokaal
en de verstrekking van goedkope levensmiddelen
voor zo’n tweehonderd werklozengezinnen. Ook
zat er een bakker die er ook een café runde.
Route: loop door naar nummer 33 aan de andere
kant van de straat.

Wilberma
Dit dwarshuis werd in 1884 gebouwd, het
achterhuis is van recente datum. In 1919 kreeg
het de naam Wilberma toen drie zusters er gingen wonen. Hun voornamen zijn niet moeilijk te
raden: inderdaad, Wilhelmina, Bertha en Maria.

Route: ga linksaf de Loostraat in en loop door tot de
kerk. Aan de overkant rechts van de Ponylaan is de
oprijlaan naar

Huis te Bemmel
Oorspronkelijk was dit een eenvoudige boerenhoeve die in 1354 werd "ingenoomen ende
nedergeworpen" door Eduard van Gelre. In 1405
heette het al "Huys to Bemmel" en in 1481
betrok de familie Van Bemmel het huis die het
uitbouwde tot een volwaardig kasteel. Vanaf de
19e eeuw kunnen de bewoners het financieel niet
meer bolwerken en vervalt het kasteel. De zuidelijke en een deel van de noordelijke vleugel verdwijnen letterlijk in de slotgracht, de oude historische ramen worden vervangen en de gracht
wordt gedempt. In de 20e eeuw werd er een serre
aangebouwd.
Route: Loop door de Ponylaan langs Huis te Bemmel.
Voor de bocht ziet u rechts het

Koetshuis
Dit huis bestaat uit twee delen: het woonhuis en
de stalling voor de koetsen. Het huis met de witte

voorgevel en de rode dakpannen dateert uit de
18e eeuw. Onder de oprit liggen nog restanten
van een oude stenen brug. Of het koetshuis ooit
deel uitmaakte van Huis te Bemmel is onduidelijk.
Route: keer terug naar de kerk en ga linksaf. Bij de
stoplichten oversteken en de Loostraat vervolgen.
Het tweede huis rechts heet

Centurio
Deze grote witgepleisterde villa is in neoklassieke
stijl gebouwd met de voorgevel een kwartslag
gedraaid ten opzichte van de straat. De naam
duidt op een militaire achtergrond, een centurio
was bij de Romeinen immers de bevelhebber over
honderd manschappen. Waarschijnlijk is het huis
in de Franse tijd gebouwd door iemand die in
het leger fortuin had gemaakt. In de jaren 60
veranderde de toenmalige eigenaar de naam in
‘De drie Merletten’. Merletten zijn vogels zonder
snavel of poten die veel in de wapenkunde voorkomen. De huidige bewoners (twee families) hebben het huis in de jaren 80 grondig gerenoveerd
en het de oude naam weer teruggegeven. Let op
de asymmetrische voorgevel.

Route: Vervolg de Loostraat die overgaat in De
Plak. Op nummer 15 vindt u de

Rozenhof
Dit huis ligt vlakbij het voormalige ‘Huize De
Plak’ dat dateerde uit de 17e eeuw en midden
18e eeuw werd uitgebreid. In 1832 bestond deze
grote hofstede uit een schuur en erf, drie tuinen,
twee waterpartijen, een ‘terrein van vermaak’ en
een ’bos van vermaak’. Eigenaar was Lodewijk
Napoleon graaf van Randwijk. Tegen het einde
van de 19e eeuw werd het toen vervallen huis
afgebroken. Het koetshuis met muurankers van
1704 moest nog niet lang geleden plaatsmaken
voor de wijk De Plakse Wei, wat helaas met veel
monumenten in Bemmel is gebeurd en nog
dreigt te gebeuren. De Rozenhof is in het laatste
kwart van de 19e eeuw gebouwd. Wat opvalt is
het neogotische drielicht: drie raampjes met vensters van spitsboogjes. De naam is afkomstig van
een boomkweker die er onder andere rozen
kweekte.
Route: Steek over en loop naar nummer 28.

Boerderij / smederij
Deze voormalige boerderij stamt uit het midden
van de 19e eeuw, de smederij is van 1918 en nog
in de oorspronkelijke staat die door de bewoner,
de zoon van de smid, gekoesterd wordt.
Route: We vervolgen De Plak niet maar keren terug
en slaan na de Schaapskamp rechtsaf het Vossenhol
in. Op nummer 16 staat

De Vossenhof
Deze boerderij stamt uit de tweede helft van de
19e eeuw, de tabaksschuur is van 1879. Het was
een gemengd bedrijf: koeien (zie de mestluiken),
fruit en tabak. Na WOII legde men zich meer en
meer toe op fruitteelt.
Route: steek de Herckenrathweg over. Op Vossenhol
35 staat

Bemmelsch Bosch
Dit boerderijachtige woonhuis werd in 1927
gebouwd door een zaadhandelaar die de zaden
ook zelf teelde. Hij liet het huis bouwen voor zijn
5 dochters die allen ongetrouwd waren en dat

ook bleven. Het huis heeft een zogenaamde
mansardekap, genoemd naar de Franse architect
Mansard die zijn vinding veel toepaste.
In de jaren 80 liet de nieuwe eigenaar het huis
grondig opknappen.
Route: We volgen nu de Herckenrathweg het dorp
uit over het fietspad. Bij de volgende kruising gaan
we links de Ressensestraat in. Op nr. 5a-7 ligt

Buitenzorg
Ooit stond hier een ander huis, Het Wonder
geheten. Buitenzorg werd gebouwd als villa voor
een Indische planter die zijn schaapjes op het
droge had. De naam refereert aan Buitenzorg op
Java, tegenwoordig Bogor geheten. De kolonialen kwamen er graag omdat het door de hoge
ligging er een stuk koeler was dan in het hete
Batavia. De schuren en de zeshoekige hooiberg
zijn er later bijgebouwd.
In 1965 kwam het geheel in handen van de
gebroeders Snetselaar uit Venlo, die goede zaken
deden met supermarkten vooral gericht op Duitse
klanten. Zij begonnen een paardenfokkerij (alleen
dravers) naar Amerikaans voorbeeld en hadden in

Piet Meinardi een uitstekende bedrijfsleider. In
1972 kocht Wim Nas, een Bemmelaar die door
de ponyhandel bekend is geworden, het complex
maar zonder de paarden.
Hij kocht er grond bij, liet een manege bouwen
en een overdekte trainingsmolen en legde een
trainingsbaan van 600 m aan. Talrijke succesvolle
paarden werden op Buitenzorg geboren: Henri,
Jojo, Monty en Manza, de succesvolste dekhengst aller tijden, Dante en It’s. Wims zoon Jan
is dierenarts en als zodanig aan Buitenzorg verbonden.
Route: We vervolgen de Ressensestraat en op nr. 1
vinden we

De Eschdoorn
Dit huis heeft verschillende namen gehad:
Olthorst, Huis Insulinde en Hof ter Steen. In
1932 ging burgemeester Herckenrath hier wonen
en gaf het de huidige naam. Zijn opvolger Van
Elk trok erin nadat de gemeente het huis had
gekocht van de weduwe Herckenrath als ambtswoning. Nu is het geen ambtswoning meer.

Route: aan het eind van deze straat ligt links op de
hoek op nr. 2

Strijdhagen
Deze statige T-boerderij telt maar liefst 3 schuren
met paardenboxen, waarvan de middelste de
oudste is. Het is altijd een paardenboerderij
geweest: achter het huis stond vroeger een
manege om hengsten af te richten. Vanaf 1925
zat er een groente- en fruitteler. In de oorlog
werd het huis zowel door de Duitsers als de
Engelsen bezet en het liep dan ook flinke schade
op. Na de oorlog heeft het huis diverse bewoners
gekend en nu woont er een antiekhandelaar die
het geheel een flinke opknapbeurt heeft gegeven.
Route: we gaan rechtsaf en nemen de eerste weg
links De Teselaar. We lopen langs de Algemene
Begraafplaats naar nr. 7

Zonnehuis
Deze laat-negentiende-eeuwse villa heeft de
rijksveearts Arntz laten bouwen. Aanvankelijk
heette het huis Wilhelmina’s hof, maar toen dr.
Poell zich in 1902 als huisarts in Bemmel vestig-

de en hier ging wonen gaf hij het de huidige
naam. In 1912 liet hij het huis verbouwen en uitbreiden, te zien aan de uitstekende vleugel en de
serre aan de achterkant.
Route: we vervolgen de Teselaar en lopen de dijk op.
Links onder aan de dijk staat een

Boerderij
Dit huis bestaat eigenlijk uit twee huizen. Bij een
brand in 1921 ging het rieten dak verloren en tijdens WO II leed het huis veel schade. Het is
recent flink opgeknapt en weer in de oorspronkelijke kleur wit geschilderd.
Route: bovenaan de dijk gaan we even naar de overkant naar

De Arend
Vroeger lag hier het Bemmelse veer over de Waal,
schakel in de route Nijmegen-Arnhem. Men ging
per boot van Nijmegen naar Bemmel en met
paard en wagen via Huissen naar Arnhem. In het
midden van de 16e eeuw kwam De Arend door
een dijkdoorbraak buitendijks te liggen en vervol-

gens werd de Waal verlegd, waarna de afgesneden arm verworden is tot wat nu de Bemmelse
Strang heet. De Arend bleef de functie van herberg met koffiehuis behouden, maar het huidige
gebouw is niet het originele; het stamt uit het
midden van de 19e eeuw.
Route: we steken de dijk weer over en nemen het
pad naar beneden richting

Nederlands-hervormde kerk
Dit is het oudste gebouw van het dorp en stamt
uit de 12e eeuw. Het ligt in het oorspronkelijke
centrum van het dorp. In 1277 werd de kerk aan
een Duits klooster geschonken. De Romaanse
toren is het oudste gedeelte, binnen zijn muurschilderingen te bewonderen van voor de
Reformatie waarop Joost van Bemmel en zijn
vrouw Anna Vaeck zijn afgebeeld. Bij de restauratie van 1953 kwamen de afbeeldingen te voorschijn.
De van oorsprong katholieke kerk werd tijdens de
Reformatie door de protestanten in beslag genomen, waarna de katholieken uitweken naar
Huissen of Hulhuizen die immers bij Kleef hoor-

den waar wel vrijheid van godsdienst was.
De kerk bleef evenwel leeg en werd gebruikt als
dijkmagazijn. Tweehonderd jaar later probeerde
de katholieke meerderheid de kerk terug te krijgen, maar de kerk bleef hervormd.
Al voor WO II had men het plan opgevat om de
sterk verwaarloosde kerk op te knappen, wat uiteindelijk in 1953 gerealiseerd werd.
Route: we vervolgen het pad en komen uit in de
Dorpsstraat. We steken over en gaan even naar links
voor nr.76:

Boerderij
Door een verlegging van de Dorpsstraat in de
jaren 50 is dit huis wat naar achteren komen te
liggen en in de zomer gaat het voor een groot
deel schuil achter een bruine beuk en een
reusachtige den. Beide bomen zijn waarschijnlijk
zo oud als het huis (rond 1880) en staan bij de
Bomenstichting op de monumentenlijst.
Oorspronkelijk was dit een tabaksboerderij
gebouwd in opdracht van de familie Van
Oppenraaij. In de oorlog waren Engelse militairen
in de kelders gelegerd en heeft het huis veel

schade geleden: alle deuren werden eruit gehaald
en gebruikt om loopgraven te stutten, de buitenmuren zaten vol schietgaten. Het herstel van
deze schietgaten is nog steeds goed zichtbaar;
wegens gebrek aan materiaal werden de gaten
gedicht met gekleurd cement.
Route: we keren weer om en gaan naar het op nr. 72
gelegen

Woonhuis
Dit huis werd in het begin van de twintiger jaren
gebouwd door en voor metselaar en aannemer
Adri van ’t Hullenaar die tevens gemeenteopzichter was voor bouwzaken.
Het huis is geheel in de stijl van de Amsterdamse
School gebouwd, dus met baksteenversieringen,
ornamenten, glas-in-loodramen en aandacht
voor details.
Route: we vervolgen de Dorpsstraat tot aan de
Kinkelenburglaan en slaan deze linksaf in. Op nr. 10
vinden we het laatste monument op deze wandeling:

Boerderij
Ook deze voormalige boerderij was oorspronkelijk
voor de tabaksteelt bestemd. Van de grond die er
omheen lag, rest nog een klein stukje.
Route: we lopen om kasteel De Kinkelenburg heen
en komen weer op ons beginpunt uit. Einde van de
wandeling.

