
Wandelroute Bergharen, door agrarisch gebied

Deze route heeft een lengte van 7,2 km en is gemarkeerd  
met gele paaltjes. Startpunt: Dorpsstraat, Bergharen.

Tijdens de wandeling komt u langs landbouwgronden en 
diverse boerderijen, waaronder De Kleine Roede. 
 
1 Boerderij de Kraayenhof, Veldsestraat 6

Boerderij de 
Kraayenhof 
werd in de 
19de eeuw 
gebouwd 
en is een 
T-boerderij; 
het dak en de 
plattegrond 
hebben de 
vorm van de 
letter T. 

2 Boerderij De Hoge Hof, Veldsestraat 5
De Hoge Hof is eveneens een T-boerderij uit de 19de eeuw. 
Het grote voorhuis doet denken aan een herenhuis. Hier 
woonde de rentmeester van de familie Van Mackay. Deze 
familie was in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw 
grootgrondbezitter in Bergharen en omgeving.

3 Nieuwe wetering 
De Oude en Nieuwe Wetering werden na een bevelschrift 
van graaf Reinald II rond 1321 aangelegd, om de waterafvoer 
van het hele rivierengebied te regelen. 
 
De wal langs de Nieuwe Wetering is aangelegd bij bagger-
werkzaamheden in de 18de eeuw, om het achterliggende 
land te beschermen tegen wateroverlast. Omdat de wal 
hoger lag en dus altijd redelijk begaanbaar was, diende deze 
ook als toegangsweg tot de verschillende landerijen. Dit pad 
stond al ingetekend op een perceelsnamenkaart van 1854. 

4 Schaarse brug 
Het woord schaar in ‘Schaarse brug’ betekend: het ver-
plaatsen van vee, en heeft te maken met het het recht van 
beweiding van vee op gronden die in gemeenschappelijk 
gebruik waren. 

8 De Kleine Roede
Deze voormalige boerderij heet de Kleine Roede. Een roede 
is een oude oppervlakte-aanduiding. Voordat het metrieke 
stelsel in 1816 werd ingevoerd, gebruikte men de naam  
‘vierkante roede’ voor een are (10 m²). 

9 Het Smalle Straatje
Het Smalle Straatje is een van de oudste, onverharde straatjes 
uit Bergharen die niet ten prooi is gevallen aan de ruilverka-
veling in de jaren ’70. Op een wegenkaart uit 1854 staat het 
straatje al aangegeven. Het werd gebruikt als toegangsweg 
tot aanliggende percelen en als belangrijke verbindingsweg 
voor de melkophaler naar de vroegere zuilvelfabriek in  
Horssen. 

10 Boerderij Dorpsstraat 10
Dit is een T-boerderij uit 19de eeuw. Aan de linkerzijde van  
het pand staat een varkensschuur, met een bakhuis. Hier 
kookte met vroeger het varkensvoer en bakte men brood.  
Dit is een van de weinige bakhuizen die in dit gebied  
bewaard is gebleven.

5 Buurtschap De Aspert
Buurtschap De Aspert is van middeleeuwse oorsprong. Buurt-
schappen zijn vaak in de volksmond ontstaan, als benaming 
voor de locatie van een verzameling van huizen, boerderijen 
of molens. Op deze plek bevond zich destijds een tweetal 
boerderijen. Van de oude bebouwing is niets meer over. 

6 De Kleine Heerlijkheid
U bent nu aangekomen bij wijngaard de Kleine Heerlijkheid, 
de oudste wijngaard van Gelderland. De eerste druiven zijn 
aangeplant in 1996. Inmiddels staan er duizenden witte 

en blauwe 
druivenranken. 
In 1999 is het 
bedrijf tevens 
gestart met 
de teelt van 
escargots.  
Het bedrijf kan 
op afspraak 
bezichtigd  
worden, tel: 
(0487) 54 17 21.

  
7 Boerderij De Sunten onder Horssen
Dit is oorspronkelijk een boerderijcomplex met klooster- 
gebouwen (uithof) van de Cisterciënzers uit de 14de eeuw. 
De Cisterciënzers is een kloosterorde; een gemeenschap van 
religieuzen. Deze kloosterorde is omstreeks 1098 gesticht, 
het stamklooster werd gebouwd te Cîteaux in Frankrijk. Van 
hieruit werden later honderden kloosters en abdijen gesticht 
in heel Europa. De Cisterciënzers uit Camp (net over de 
Duitse grens) bouwden meerdere uithoven rond Bergharen 
en brachten het gebied voor het eerst echt in cultuur. Op een 
kaart uit 1621, waarop alle bezittingen van de Cisterciënzers 
staan aangegeven, heette de toenmalige boerderij die op 
deze plek stond ‘Sunten onder Horssen’. 



Honden
Aangelijnd toegestaan. 

Toegankelijkheid
Het gebied is opengesteld voor wandelaars 
en fietsers op wegen en paden, van zons-
opkomst tot zonsondergang.

De wandelroute is niet geschikt voor  
rolstoelgebruikers.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
NS station Wijchen, Buurtbus  
Wijchen -  Bergharen op werkdagen  
tussen 7.00 - 17.00 uur
Inlichtingen bij de OV Reisinformatie, 
tel. 0900-9292 of www.9292ov.nl.

Eigen vervoer
Op kruising A50 en A73, knooppunt Ewijk,  
ri Druten (Maas en Waalweg). Afslag Berg-
haren, richting Bergharen tot aan de kerk. 

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
Telefoon (026) 355 25 55  
(kantooruren)
info@glk.nl

Deze wandelroute is tot stand gekomen in samenwerking met de Leefbaarheidsgroep Bergharen
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Word ook donateur!
Kijk op www.glk.nl 


