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Inleiding  
 

In de lange bewoningsgeschiedenis van de Gemeente Wijchen spelen voorname 

behuizingen een niet onbelangrijke rol. Het is in de Vroege Middeleeuwen dat 

enkele naar macht strevende families het recht kregen kleine bestuurlijke 

eenheden of heerlijkheden te stichten op Wijchens grondgebied. De heren 

bouwden hun versterkte huizen dicht op de buurtschappen en namen de naam 

daarvan over.  

Het feit dat de Gemeente Wijchen tot op de dag van vandaag uit negen kernen 

bestaat, is daar het gevolg van. De oude namen zijn blijven bestaan; onder 

andere Leur, Wijchen, Hernen, enz. 

De heerlijkheden op Wijchens grondgebied hebben een zeer lang leven gehad . 

Hoewel deze oude bestuursvorm bij de grondwet van 1798 werd afgeschaft, 

kwamen bij de grondwetsherziening van1814 een aantal heerlijke rechten terug.  

 

Deze katern geeft een overzicht van wat er aan voorname behuizingen in de 

Gemeente Wijchen is overgebleven. Daarvoor is het noodzakelijk eerst te weten 

wat er aan voorname behuizingen vanaf 950 in Nederland is gebouwd en welke 

daarvan gebouwd zijn op het grondgebied van de Gemeente Wijchen.  

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk te weten wie deze 

behuizingen hebben gebouwd en wie er in de eeuwen daarna veranderingen 

hebben aangebracht. De grootte en de vorm spelen daarbij een rol; als ook de 

materialen die werden gebruikt. Om na te kunnen gaan hoe groot de invloed is 

geweest van de bouw van dergelijke huizen op het landschap is het tenslotte van 

belang te weten waar ze werden gebouwd.  

 

In het eerste, algemene, deel van deze katern wordt ingegaan op het ontstaan en 

de ontwikkeling van voorname behuizingen in het algemeen en welke daarvan 

gebouwd werden in Nederland  en op het grondgebied  van de Gemeente 

Wijchen.  In het tweede, specifieke, deel wordt uitgebreider ingegaan op het 

ontstaan en de geschiedenis van een aantal voorname behuizingen in de 

Gemeente Wijchen. Om enig inzicht te krijgen op de landschappelijke 

voorwaarden, waaronder deze behuizingen konden worden gebouwd, is in het 

begin van dit deel een korte inleiding op het ontstaan van het landschap in de 

Gemeente Wijchen opgenomen.Omdat het type behuizing alles te maken heeft 

met politieke ontwikkelingen is in het begin van dit deel ook een paragraaf 

opgenomen over de rol die het grondgebied van Wijchen speelde in het totaal 

van de Gelderse geschiedenis.            
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Deel 1 : Algemeen 
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Het ontstaan en de ontwikkeling van voorname behuizingen. 

 

Gekeken naar de eisen van de bewoners wordt een groot onderscheid gemaakt 

tussen de periode tot 1600 en daarna. Vóór 1600 zijn de behuizingen om 

strategische overwegingen versterkt. Ná 1600 was daar geen noodzaak meer 

voor. De versterkte huizen maakten door steeds andere behoeften een 

ontwikkeling door. De periode voor 1600 wordt daarom onderverdeeld in drie 

sub-perioden: Omstreeks 1000, 1000-1250  en 1250 tot 1600.  

Het is van belang op te merken dat de benaming kasteel, als zijnde “een 

verdedigbare woonruimte voor een beperkte groep personen”  slechts voor de 

periode vóór 1600 opgaat. In de omgangstaal spreekt men in die tijd van: stark 

huus, stins of ridderhofstad. 

 

Periode vóór 1600  

 

Omstreeks 1000 

 

Dit is de tijd waarin vooral landsheren en kleinere dynasten (graaf, bisschop, 

etc.) residenties en hoven bouwden. Het waren versterkte complexen, waar de 

vorst of kleine dynast met zijn gevolg leefde. Om hun verbindingen met het 

achterland veilig te stellen, wierpen zij grote, met wallen omgeven, 

versterkingen op; de ringwalburchten. Deze dienden ook voor de bescherming 

van de bevolking in tijden van nood.  

Om de vaak, met eigen kracht, toegeëigende gebiedjes te beschermen wierpen 

grondheren (heren die aanvankelijk alleen grond bezaten) een motte-versterking 

op. Een dergelijke versterking was niet meer dan een omgracht terrein, waarop 

een  kunstmatige heuvel (motte) werd opgeworpen. De grond daarvoor kwam uit 

de gracht. Op het eiland stond een uitkijktoren die tegelijk verdedigingstoren 

was.    

 

Voorbeelden : 

 

Van alle genoemde typen van versterkte huizen komt in die periode op Wijchens 

grondgebied alleen de motte-versterking voor. Hoewel dat voor Batenburg 

vaststaat, is er een vermoeden dat het ook voor Leur, Hernen, Wijchen en Niftrik 

het geval is geweest.  
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Motteversterking(type) 

 

 

 

‘’Het Valkhof” in Nijmegen is een voorbeeld van een residentie of palts. Het 

werd gebouwd door Karel de Grote (±800 na.C.). Helaas is uit zijn periode 

weinig overgebleven. Een voorbeeld van een ringwalburcht is de door de graven 

van Hamaland opgeworpen versterking de”Duno”;  hoog op de oever van de 

Rijn bij Doorwerth.  

 

 

 

 

 
 

 

 

                                        Ringwalburcht Burgh in Zeeland circa 1000  

  

 

Periode 1000-1250 

 

Als gevolg van het feit dat de kleine machthebbers en de grondheren steeds 

meer macht naar zich toe trekken, werden in deze periode de paltsen en hoven 
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uitgebreid en extra versterkt. Er diende zich wat de kleine machthebbers en de 

grondheren betreft een nieuw type versterkt huis aan: een omgrachte woon- of 

zaaltoren. In een woontoren bestaat elke verdieping uit één vertrek. Deze is 

eenvoudiger van opzet vergeleken met een zaaltoren, waar de verdiepingen op 

zich weer onderverdeeld zijn in afzonderlijke vertrekken. 

 

 

 

Voorbeelden : 

 

Op Wijchens grondgebied staat vast dat de motte-versterking in Batenburg in 

het midden van de twaalfde eeuw (1150) is versterkt met een tufstenen toren. Of 

er in Wijchen in die periode al een woontoren is gebouwd, is niet zeker. 

  

 

 

 
 

 

Afbeelding Motteversterking Batenburg 1150 

  

In Nijmegen werd  door de Duitse keizer Frederik Barbarossa het ”Valkhof” 

omgebouwd tot een geduchte burcht met een donjon van 50 meter hoog. De 

keizer wilde zich hiermee aan de rand van zijn Rijk laten gelden.  De Graven 

van  Zutphen breidden circa 1180 hun hof in Zutphen sterk uit. Goede 

voorbeelden van het uitbreiden en versterken van motte-versterkingen elders 

zijn ’s Heerenbergh en de nagenoeg verdwenen motte-versterking van Ooy 
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         Reconstructie Grafelijk Hof te Zutphen circa 1150 

 

 

Periode 1250 – 1600 

 

In deze periode was stabilisatie van de machtsverhouding tussen landsheer, 

kleine dynasten en grondheren nog steeds alleen maar mogelijk door de 

versterkte huizen nog verder uit te breiden en te versterken. Dat leidde bij de 

kleine dynasten en grondheren tot nieuwe varianten. De eerste variant was het 

ombouwen van een motte-versterking tot een ronde burcht met ringmuur en 

meer bedrijfsgebouwen en woonvertrekken. De tweede variant was het 

uitbouwen van de zaal- of woontoren tot een compact-zaal-of woontorenkasteel 

met een uitbreiding van de dienst-en woonvertrekken om een kleine interne 

binnenplaats. Hierdoor ontstond een rechthoekige, vierkante of polygonale 

vormgeving.  

De derde variant was de omgrachte hofstede ( in Noord-en Oost-Nederland 

havezate genoemd). Zo’n complex bestaat uit een fraai woonhuis met boerderij. 

Het geheel is omgracht. Door de omgrachting en de vaak kasteelachtige 

vormgeving ademen de hofsteden vaak nog de sfeer van de middeleeuwse 

versterkte huizen of kastelen.  

  

Voorbeelden  

 

In deze periode werden op Wijchens grondgebied de reeds bestaande versterkte 

huizen nog verder uitgebreid en nieuwe huizen werden gebouwd. De motte-

versterking van Batenburg werd omgebouwd tot ronde burcht. Begonnen als 

woon-of zaaltoren ontwikkelden de kastelen in  Wijchen, Balgoy en Hernen zich 
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in deze periode tot compacte woon-of zaaltorenkastelen.  

 

Een goed voorbeeld van de ombouw van een motte-versterking naar een 

veelhoekig kasteel elders is Waardenburg. Als voorbeeld van de uitbreiding van 

een zaaltorenkasteel naar een compact zaaltorenkasteel kan het slot Loevestein 

gelden. Een vroeg voorbeeld van een omgrachte hofstede of havezate is de 

Menkemaborg in Uithuizen (ca.1400) 

                                                

 
KasteelLoevestein circa 1360  

 

 

Periode na 1600  

 

Na 1600 verloren de kastelen hun militair-strategische positie. In deze periode 

werden de middeleeuwse kastelen omgebouwd tot voorname adellijke 

woonhuizen. Er werden ook, naar de smaak van de tijd, nieuwe voorname 

behuizingen gebouwd. Veel van deze gebouwen  kregen op den duur een 

publieke functie, zoals gemeentehuis of  museum.  

 

Voorbeelden  

 

Voorbeelden van ombouw van een versterkte burcht tot een voorname behuizing 

zijn het kasteel Batenburg en het kasteel te Wijchen. Hernen behield zijn 

oorspronkelijk karakter van een compact woontorenkasteel. Als geheel nieuwe 

behuizingen warden in deze periode in classistische stijl de huizen te Balgoy en 

Leur gebouwd. Als omgrachte hofsteden verrezen De Hagert, Het Slotje en Het 

Huis Tientacker. 

   

Een mooi voorbeeld van de ombouw van een oorspronkelijke burcht naar een 

voornaam huis is het kasteel Rosendael. Het is kort na 1300 door de graven van 
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Gelre gebouwd. In de zeventiende en achttiende eeuw is het verbouwd tot een 

fraai landhuis. 

 

 

  

 
 

Kasteel Rozendaal circa 1300 
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Deel 2 : Specifiek 
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Wat eens toendra was ….  

 

Het landschap rond Wijchen is gedurende de laatste twee ijstijden gevormd door 

ijs, wind en rivieren. Dat proces begon zo’n 200.000 jaar geleden. In de 

voorlaatste IJstijd (het Saalien)  stuwden gletsjers uit Scandinavië grote 

hoeveelheden zand en grind op.  Hieruit ontstond een gordel aan stuwwallen op 

de lijn Utrecht/Nijmegen. De grote rivieren die tot dan toe in noordelijke 

richting gestroomd hadden, werden in die periode gedwongen af te buigen naar 

het westen. Aan het eind van de laatste IJstijd (het Weichselien), zo’n 

tienduizend jaar geleden, bliezen harde westenwinden het zand uit de 

drooggevallen rivierbeddingen op tot stuifduinen. De heuvels bij Hernen zijn 

daarvan een mooi voorbeeld. Toen het warmer werd bood de combinatie van 

hoger gelegen duinen en het natte riviermilieu uitstekende mogelijkheden voor 

mensen om er zich te vestigen. De stevige ondergrond bood zelfs de 

mogelijkheid om versterkte huizen te bouwen. Vanaf 1000 werd daar vanwege 

strategische redenen dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

                                          Stuifduinen+ Ven bij Hernen 
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Een buffer van Gelre ? 

  

Het Rijk van Nijmegen en het Westelijk Rivierengebied zijn altijd omstreden 

geweest. Het beheersen van het gebied betekende controle over de belangrijkste 

verbindingswegen naar het westen: de grote rivieren. De Merovingers (450-750) 

hebben dit gebied  in bezit gehad en na hen de Karolingers (750-850). Karel de 

Grote (742-814) liet er niet voor niets een residentie (de palts “Het Valkhof”) 

bouwen in Nijmegen. De opvolgers van de Karolingers, de Duitse keizers, 

bouwden deze palts later uit tot een geduchte burcht (1150).  

     

 

 

 
 

 

 

Valkhof 1150 

 

  

In de tweede helft van de negende  eeuw nam de macht van de keizer door het 

uitéénvallen van het Karolingische Rijk af. Vanaf dat moment kregen kleinere 

machthebbers (graven, bisschoppen etc.) en grondheren (de grootgrond-

bezittende elite) een kans de hand te leggen op stukken van het Westelijk 

Rivierengebied. 

Niet alleen de gouwgraven van Hamaland wisten de macht naar zich toe te 

trekken in het Westelijk Rivierengebied, maar ook enkelen van de 

grootgrondbezittende elite. Zij eigenden zich de koninklijke rechten toe en 

stichtten heerlijkheden in Batenburg, Wijchen, Hernen en waarschijnlijk ook te 

Niftrik.*  Om macht uit te kunnen oefenen beschikten zij over een eigen 

legertje. Ze hieven belastingen, spraken recht en stichtten op grond van het recht 

op ”eigen kerk”  een kerkje. Het betekende dat zij de geestelijken mochten 

benoemen en de  kerkelijke belastingen of tienden mochten innen . 
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Voor het Rijk van Nijmegen en het Westelijk Rivierengebied heeft de vrijheid 

van handelen van de kleine machthebbers en de grondheren niet lang geduurd. 

In 1018 greep de Duitse keizer in. De goederen van de graaf van Hamaland 

werden geconfisqueerd (ingepikt).  Batenburg werd rijksleen; dat wil zeggen, 

Batenburg viel voortaan rechtstreeks onder de keizer. Voor Wijchen , als 

onderdeel van het keizerlijk domein “Het Rijk van Nijmegen” is dat ook zo goed 

al zeker. Voor Hernen ligt de vraag nog open.  

In Leur en Balgoy werden respectievelijk vanuit het aartsbisdom Keulen en het 

bisdom Utrecht voogden (toezichthouders met alle grafelijke rechten) 

aangesteld. Het wereldlijk optreden van de bisdommen paste in de politiek van 

de Duitse keizers, die hun macht voor een belangrijk deel bouwden op de kerk.  

 

 

 

 
 

 

                                                    Zegel Bisschop van Utrecht 1172  

 

Vanaf de twaalfde eeuw traden allereerst voor Wijchen, vervolgens voor Hernen 

en Niftrik en daarna voor Balgoy opnieuw veranderingen op. Het was het gevolg 

van het feit dat de graven van Gelre en Kleef om strategische en economische 

redenen meer greep wilden krijgen op het Rijk van Nijmegen en het Westelijk 

Rivierengebied. De graaf van Gelre zag het gebied als een buffer tegen het 

oprukkende Kleef, Brabant en Utrecht. De graaf van Kleef wilde een 

bruggenhoofd( een vooruitgeschoven stelling) in Gelders gebied, om vandaaruit 

verderstrekkende ondernemingen op touw te zetten. 

Waarschijnlijk hebben de heren van Wijchen hun goederen al rond 1150 als leen 

moeten opdragen aan de Graaf van Gelre, omdat deze voogd werd over het Rijk 

van Nijmegen. De band met Gelre werd nog sterker na 1242 toen Het Rijk van 

Nijmegen definitief Gelders werd. 

In de loop van de  veertiende- en vijftiende eeuw werden Niftrik en Hernen ( na 

een tijdlang gedeeltelijk Kleefs te zijn geweest) Gelders en Balgoy Kleefs. Het 
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Kleefse streven naar invloed in het Westelijk Rivierengebied was uiteindelijk 

toch gelukt. Een en ander heeft ook te maken gehad met het feit dat de heren van 

Hernen en Balgoy zelf het initiatief namen hun lenen op te dragen aan de graaf 

van Gelre, en respectievelijk aan de graaf van Kleef. Economische motieven 

zullen daarbij een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Om hun heerlijkheid 

verder te kunnen ontwikkelen was betere waterbeheersing  noodzakelijk. 

Daarvoor waren ze bereid hun zelfstandigheid op te geven. 

Voor Batenburg traden geen veranderingen op. De heerlijkheid bleef rijksleen.  

Leur werd na 1311  eigendom van de Cisterziënsers van de abdij Camp in 

Duitsland ,en kwam onder invloed te staan van Batenburg.      
  

Al met al kan gesteld worden dat het Westelijk Rivierengebied, zover het onder 

de huidige Gemeente Wijchen valt, nooit een echte buffer is geweest van het 

Graafschap Gelre (het latere hertogdom Gelre). Balgoy bleef tot 1808 Kleefs. 

Batenburg, dat lange tijd Leur naar zich toe trok, bleef tot 1639 een vrije 

bannerheerlijkheid, rechtstreeks onder de Duitse Keizer. Een bannerheer had het 

recht in tijden van oorlog onder eigen banier een eigen legertje aan te voeren. 

 

* Op grond van te weinig gegevens is Niftrik in deze katern niet opgenomen. 

Hoewel er wel sprake is van een adellijke familie Van Nichterich en een 

motteversterking, is tot nu toe niet aangetoond dat Niftrik een zelfstandige 

heerlijkheid is geweest. 

    

 

 

Van motte-versterking tot Illuster Huis  

Batenburg : 850-nu  

 

Bouwgeschiedenis 

 

De plek waar nu de ruïne van het kasteel Batenburg ligt is uniek. In de 

prehistorie werd het reeds bewoond. In de negende eeuw is er vermoedelijk al 

een motte-versterking opgeworpen.  

Het is zeker dat rond 1150 de houten toren op de motte is vervangen door een 

toren van tufsteen. In het begin van de 14e eeuw werd het motte-kasteel 

omgebouwd  tot een ronde burcht. Deze voor die tijd forse en grimmige burcht 

beheerste de Maas en omgeving. Vele belegeringen zorgden ervoor, dat de 

burcht rond 1550 in een slechte toestand verkeerde. Toen de rust wat 

terugkeerde, werd in de zeventiende eeuw de burcht grondig omgebouwd tot een 

'illuster huis'.  Het kreeg vele nieuwe woon-en bedrijfsgedeelten.  

Door afwezigheid van de laatste bewoners ging het huis in de achttiende eeuw 

sterk achteruit. Het verviel tot een ruïne nadat het door de Fransen in 1794 in 

brand werd gestoken. Er wordt nu alles aan gedaan de ruïne te behouden. 
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Eigendomsgeschiedenis 

 

In 1080 is er voor het eerst sprake van de heren van Batenburg. Waarschijnlijk 

stonden zij toen al rechtstreeks onder de Duitse keizer. Dat was een gevolg van 

het feit dat deze in 1018 alle macht in het Rivierengebied weer naar zich toe had 

getrokken. Lange tijd was de keizerlijke macht weg geweest na het uiteenvallen 

van het Karolingische Rijk. Het is zeer waarschijnlijk dat zij de motte-

versterking hebben opgeworpen, waar de latere ronde burcht uit is ontstaan.   

De ombouw van de oorspronkelijke motte-versterking naar een ronde burcht 

was het werk van de machtigste familie die met de heerlijkheid werd beleend: de 

Bronckhorsten. Ze deden dat rond 1340 naar het voorbeeld van hun stamslot te 

Bronckhorst. 

 
                                         Zegel Gijsbert van Bat. 1459 

   

 

Met deze geduchte burcht lieten de Bronckhorsten zich nog meer gelden in de 

Gelderse politiek. Tussen 1350-1370 vochten zij met de Van Heekerens om de 

hegemoniale macht in Gelre, ten koste van de aan de macht zijnde familie Van 

Gelre. Die greep naar de macht in Gelre faalde. Sindsdien werd de druk op 

Batenburg door de Hertogen van Gelre opgevoerd. 

 

 

 

 
 

                                Oudste afbeelding kasteel Kaart van Parma 

 

In de eerste helft van de zestiende eeuw kreeg de roemruchte hertog Karel van 
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Gelre de heerlijkheid voor korte tijd in handen. Het kasteel werd grotendeels 

verwoest. Met de verovering van Gelre als laatste bolwerk in 1545 lijfde Karel 

V de Nederlanden bij het Habsburgse Rijk in. De Bronkhorsten-Batenburgers, 

die de Duitse Keizer trouw waren gebleven, kregen hun heerlijkheid en kasteel 

terug.  

Door de familie Van Horne, die na de Bronckhorsten het kasteel in handen 

kregen, werd het kasteel in de zeventiende eeuw omgebouwd tot een lusthof.  

 

                                 

 

 
 

Lusthof  Batenborch 1732 

 

Na de Van Hornes kwam het kasteel in handen van de graven Van Bentheim- 

Steinfurt. Deze lieten het beheer van het kasteel over aan rentmeesters. De 

burcht verviel tot een ruïne. In 1945 werd de heerlijkheid, als zijnde Duits bezit, 

door de Nederlandse Staat geconfisqueerd. De Stichting Vrienden der 

Geldersche Kasteelen kocht in 1953 de ruïne voor het symbolische bedrag van 

één gulden.  

 

 

Heerlijkheid voor altijd………. 

Leur 850 - nu 

 

Bouwgeschiedenis 

 

Er zijn tekenen, maar geen bewijzen dat ook Leur een motte-geschiedenis heeft. 

Achter het kerkje van Leur ligt een kunstmatig opgeworpen heuvel. De gracht 

om het voorterrein is gegraven vanuit de Elst.  In de volksmond wordt het 

voorterrein nog steeds het “kasteel” genoemd. Deze versterking is vermoedelijk 

tot stand gebracht door de heren Van Heinsberg, die in de negende eeuw of 

tiende eeuw door de aartsbisschop van Keulen als voogd werden aangesteld over 

het kerspel Leur. 
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                                            Motte-versterking inLeur 1050 

 

Onder de Cisterciënzers, die in 1311 Leur in eigendom kregen, moet de motte-

versterking al in onbruik zijn geraakt. De Cisterciënzers hadden geen 

versterking nodig. In Nijmegen hadden zij een hof.  

Na lange tijd onder invloed te zijn geweest van Batenburg werd Leur na 1639 

weer een vrije heerlijkheid. Het duurde echter tot het eind van de achttiende 

eeuw voordat er een nieuw huis werd gebouwd. Het werd het nog steeds 

bestaande fraai gebouwde Huis te Leur . Het huis is vierkant van opzet en kent 

twee verdiepingen met daarop een hoog schilddak (een dak bestaande uit vier 

schuine vlakken). Opvallend is dat de eerste verdieping het hoogst is. Deze 

wordt “bel-etage” genoemd. Hier zijn de belangrijkste vertrekken gesitueerd, 

Rond het huis is, passend bij de stijl van het huis, een tuin met vijver en 

druivenkas aangelegd. Naast dit Grote Huis  werd in het midden van de 

negentiende eeuw het Kleine Huis met boerderij gebouwd..  

 

 

 
 

 

                                    Afbeelding Grote Huis 
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Eigendomsgeschiedenis 

 

Het zijn de Van Heinsbergers die Leur als eersten in leen hadden. In de negende 

of tiende eeuw werden zij door de aartsbisschop van Keulen als voogd 

aangesteld over het uitgestrekte kerspel Leur. Het was de aartsbisschop er veel 

aan gelegen, greep te krijgen en te houden op het Rivierengebied.   

Aan het eind van de dertiende eeuw droegen de Van Heinsbergers, met 

toestemming de aartsbisschop van Keulen, hun voogdijschap over aan de familie 

Van Millen. Zij hadden hun hoofdburcht in Grebben (bij Sittard). De Van 

Millens hebben op hun beurt in 1311 Leur met toestemming van de heren Van 

Heinsberg  verkocht aan de Cisterciënzers van de abdij Camp in Duitsland. Zij 

kregen Leur in eigendom. 

 

 

 
 

 

                                        Wapen Van Millen 

 

 

Hoe de verhoudingen precies lagen tussen de Cisterciënzers en Bronckhorst-

Batenburgers is niet duidelijk. Het kwam er echter in de praktijk op neer dat 

Batenburg lange tijd de dienst uitmaakte in Leur. Het was een kwestie van puur 

machtsoverwicht.  

Het duurde tot 1639  toende heerlijkheid Batenburg werd opgedeeld, dat de 

heerlijkheid Leur van het Hof van Gelre alle oude rechten  terugkreeg. 

Van de families die daarna Leur in bezit hebben, zijn het de families Van 

Balveren en Van Verschuer die Leur nieuw elan gaven. De Van Balverens lieten 

in 1789 het Huis te Leur bouwen. In hun lijn dragen de Van Verschuers tot op 

de dag van vandaag zorg voor de heerlijkheid.       
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Het Huys aan de Elst  

Wijchen 1350 - nu 

 

Bouwgeschiedenis 

 

Het is zeker dat het huidige kasteel Wijchen een voorganger had. Het werd 

gebouwd  in de tweede helft van de 14e eeuw in een moerassige bocht van een 

zijgeul van de Maas: De Elst. Het begon allemaal met een rechthoekige woon-of 

zaaltoren.   

In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw ontwikkelde deze versterking 

zich tot een compact woon-of zaaltorenkasteel. De oorspronkelijke woon-of 

zaaltoren werd met vertrekken zowel aan de oost, west, noord, als zuidzijde 

uitgebreid. Er ontstond een besloten binnenplaats.   

Gezien het feit dat de Bronckhorst-Batenburgers, die het kasteel in 1536 in 

handen kregen, aan de herbouw ervan zijn begonnen, kan worden afgeleid dat 

het in verval was geraakt. Als gevolg van het uitbreken van de Tachtigjarige 

oorlog hebben de Bronckhorsten de herbouw niet kunnen voltooien. 

 

 

 

 
 

 

                                      Oudste afbeelding Kasteel Kaart van Parma 

 

Toen Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal aan het begin van de 17e 

eeuw met het kasteel werden beleend, hebben ze op de fundamenten en enige 

opgaande delen van de middeleeuwse burcht een geheel nieuw voornaam 

adellijk huis gebouwd in Hollandse renaissancestijl. Door de arkeltorentjes 

(uitstekend torentje op de hoek van een gebouw), vaantjes en vele sierankers 

bleef het een kasteelachtig karakter behouden. Typisch renaissancistisch zijn de 

emblemen met zinnenspreuken aan de ingangspartij. Omdat vele sierankers 

bestaan uit tegen elkaar leunende e’s, van Emilia en Emanuel werd het huis 
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lange tijd de Ein- of Eënborch genoemd.  

 

 
 

                                        Embleem met zinnespreuk 

       ( de zege verdringt de overwonnenen) 

Aan het huis is sindsdien, zelfs na de brand van 1906, weinig veranderd.   

 

Eigendomsgeschiedenis 

 

Het is zo goed als zeker dat de vrije heerlijkheid Wijchen, behorend tot het 

keizerlijk domein ”Het Rijk van Nijmegen”, na 1018 rijksleen werd  Het behield 

daarmee een hoge status. Dat betekende onder andere het kunnen beschikken 

over leven en dood van de onderdanen (halsrecht).                                

Aan die positie kwam naar alle waarschijnlijkheid al een einde rond 1150 toen 

de graven van Gelre voogd (toezichthouder met alle grafelijke rechten) werden 

over ‘’Het Rijk van Nijmegen”. De heren van Wijchen werden leenplichtig aan 

Gelre. De heerlijkheid verloor als gevolg daarvan haar hoge status. Uit 

verschillende oorkonden vanaf 1196 blijkt, dat de heren van Wijchen altijd 

achter de graaf van Gelre stonden.  

 

 
 

 

Wapen Jan van Gale 

 

 



 21 

Ook na de  heren Van Wijchen zet zich die lijn een paar eeuwen door. 

De Van Galens, die zeer lang (1301-1536) heren van Wijchen waren, zijn niet 

meer dan dienstmannen of ministerialen van de Hertog van Gelre. Dat blijkt uit 

het wapenboek de ‘’Codex Gelre’’ gemaakt tussen 1393-1403. 

 

 

De heerlijkheid Wijchen krijgt haar hoge status terug als na de Van Galens 

Wijchen in handen komt van de Bronckhorst-Batenburgers. De heerlijkheid 

werd toen onderdeel van de vrije bannerheerlijkheid Batenburg. Door het 

uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog was dat geen lang leven beschoren. 

Omdat de heren van Batenburg zich tegen de Spaanse koning Philips II keerden 

werd hun burcht in 1568 door Alva geconfisqueerd. Na weer een tijdlang in 

handen geweest te zijn van de Bronckhorsten kwam in 1609 de heerlijkheid in 

handen van Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal met instemming van de 

Staten van Gelderland. Tot 1795 werden door de Republiek der Zevenverenigde 

Nederlanden de heerlijkheden in tact gelaten.  

 

                
  Emilia van Nassau 1569-1629                                
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Kasteel 1732 

 

 

Van 1771 tot 1900 waren de Osy’s eigenaar van het kasteel. In 1799 bouwden 

zij de Oude Molen op een stuifduin vlak bij het kasteel, de Molenberg.  

In 1900 veranderde het kasteel weer van eigenaar en voer jonkvrouw Van 

Andringa de Kempenaer de scepter. Na de brand van 1906 bouwde zij het 

kasteel weer op. 

Het kasteel werd in 1932 gekocht door de Gemeente Wijchen en doet nu 

gedeeltelijk dienst als Raadhuis. Op de zolderverdieping is een museum met 

archeologische vondsten uit Wijchen en omgeving en moderne kunst gevestigd. 

 

Het Neder-en Overste Huys... 

Hernen 850 - 

 

Bouwgeschiedenis 

 

Toen de heerlijkheid Hernen in 1357 door vererving aan twee dochters in twee 

delen uiteenviel was één tak gedwongen een nieuw kasteel te bouwen. Dit is het 

huidige kasteel. In de bronnen wordt het aangeduid als Het Overste Huys, dat 

wil zeggen het belangrijkste huis. Deze naam is  waarschijnlijk aan dit huis 

gegeven om onderscheid te maken met het huis waar de andere tak van de 

familie in was blijven wonen en wat niet meer zal zijn geweest dan een motte-

versterking. Het werd daarom aangeduid  als Het Neder Huys.  

Helaas is van dit huis tot nu toe niets teruggevonden. Het lag waarschijnlijk in 

het Neerveld. 

Het Overste Huys kent een aantal bouwfasen. In de eerste fase bestond het 

versterkte huis of kasteel uit een forse rechthoekige zaaltoren met een ommuurd 

kasteelterrein. Het geheel was omgracht. Niet ver daarvandaan werd het kerkje 

gebouwd. 

 

In de loop van de 15e en 16e eeuw werden er tegen de binnenzijde van de muren 
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nieuwe zalen en vertrekken gebouwd. Heel bijzonder is dat de weergangen 

daarbij werden overkapt. Zo ontstond er op den duur een compact 

zaaltorenkasteel rond een kleine binnenplaats. 

 

 
 

                                          Overkapping weergang  

  

 

In de loop van de zeventiende-, achttiende en negentiende eeuw werden, om het 

huis meer bewoonbaar te maken, veranderingen aan het kasteel aangebracht.  Er 

kwamen grotere ramen. In de achttiende eeuw werd een kasteeltuin aangelegd. 

In negentiende eeuw werd de slotgracht aan de voorzijde gedicht en verdween 

de stenen brug. De donjon bezweek bij een zware storm. De voorburcht  was 

toen allang verdwenen.     

Toch heeft het kasteel tot op de dag van vandaag veel van zijn oude 

middeleeuwse karakter behouden. Zoveel zelfs, dat het werd gebruikt in de 

oorspronkelijke film “Floris”. 

                                             

 

 
Kasteel Hernen H.Tavenier 1782 

 

 

 



 24 

 

 

 

Eigendomsgeschiedenis 

 

De geschiedenis van de familie Van Hernen gaat op zijn minst terug tot de elfde 

eeuw. Toen rond 1350 de mannelijke lijn uitstierf, werd de heerlijkheid na veel 

moeilijkheden verdeeld onder twee vrouwelijke erfgenamen. Door het huwelijk 

van de ene erfdochter met een Van Boetzelaer kwam één deel van de 

heerlijkheid onder het Hertogdom Kleef. De Van Boetzelaers waren leenmannen 

van de Hertog van Kleef. Door het huwelijk van de andere erfdochter met Van 

Driel kwam het andere erfdeel onder Gelre te vervallen. De Van Driels waren 

leenplichtig aan Gelre.  Het duurde tot 1450 voor de heerlijkheid weer één 

geheel werd.  

 

 
 

 

 

                                Wapen Elisabeth van Hernen 1340 

 

In de rij van families die met de heerlijkheid werden beleend zijn de Van Wijhes 

van belang. Zij breidden het kasteel in het midden van de zestiende eeuw sterk 

uit. De wapensteen boven de nieuwe ingang, met het jaartal 1555, geeft dat aan. 

                                   

 Na de Van Wijhes kwam het kasteel in handen van verschillende Zuid-

Nederlandse families, die veelal afwezig waren. Rentmeesters voerden het 

beheer. Door die situatie is er weinig aan het kasteel veranderd. In 1940 werd 

het kasteel overgedragen aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.  
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De Kleefse enclave… 

Balgoy 1350 -  

 

Bouwgeschiedenis 

 

Het kasteel te Balgoy werd rond 1360 gebouwd in een zo goed als verlande 

Maasarm. Het watertje dat overbleef, de huidige Broeksloot, voedde de 

slotgracht. Kort na elkaar werden eerst de voorburcht en daarna de rechthoekige 

zaaltoren gebouwd met muren tot 2,5 meter dik. Op de voorburcht stonden 

bedrijfsgebouwen. Toren en voorburcht waren door een ophaalbrug met elkaar 

verbonden. Het kasteel Balgoy kende eenzelfde opbouw als het kasteel de 

Doornenburg in de Over-Betuwe. 

 

 
 

 

                                    Afbeelding Maquette Kasteel 

 

In de zeventiende eeuw werd buiten de gracht een bakhuis gebouwd. Het 

middeleeuwse kasteel werd in 1674 door Franse troepen verwoest. Omdat het 

kasteel in die tijd vrijwel nooit bewoond werd, moet het toen al in vervallen 

staat geweest zijn. Na 1674 is het kasteel nooit meer opgebouwd.        

Aan het einde van de achttiende eeuw werd op de puinkegel van het 

middeleeuwse kasteel een nieuw voornaam huis gebouwd. Er werd een  

prachtige rozentuin bij aangelegd. Helaas verviel ook dit huis in de loop van 

negentiende- en twintigste eeuw.  
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                           Afbeelding Bakhuis 

 

Buiten de gracht is in de zeventiende eeuw een bakhuis gebouwd dat rond 1970 

een zware storm niet heeft kunnen weerstaan. De fundamenten van het 

middeleeuwse kasteel en het achttiende-eeuwse huis zijn nog steeds vlak onder 

het maaiveld te vinden. Een gedeelte van de oorspronkelijke waterpartijen 

rondom het kasteel zijn nog altijd in het landschap te herkennen. Bij de bouw 

van de ingangspoort van de Kapelberg in Bergharen werden stenen hergebruikt 

van zowel het middeleeuwse kasteel als van het achttiende-eeuwse huis. 

 

 

Eigendomsgeschiedenis 

 

Het kasteel werd door de graven van Kleef  rond 1350 als een vooruitgeschoven 

post op Gelders grondgebied gebouwd. Kleef slaagde erin de hele heerlijkheid 

Balgoy en Keent in handen te krijgen. Achtereenvolgens werden een groot 

aantal families door hen met de heerlijkheid beleend. De meeste families 

woonden nauwelijks in het kasteel. Zoals in vele andere gevallen waren zij 

slechts geïnteresseerd in de opbrengst van de aan de heerlijkheid verbonden 

rechten.  

Als kasteel aan de Maas heeft het overigens wel een rol gespeeld in de 

Vaderlandse geschiedenis. In 1568 nam Alva gedurende zijn befaamde 

Maasoffensief, gericht op het neerslaan van de Nederlandse Opstand, het kasteel 

in en legerde er een tijdlang zijn troepen. Op hun terugweg langs de Maas, na 

hun poging de Nederlanden te veroveren, verwoestten de Fransen in 1674 het 

kasteel of wat daar van over was. Het werd nooit meer herbouwd. 

Het moet de familie Van Hessen Philipsthal zijn geweest die rond 1750 een op 

de puinkegel van het middeleeuwse kasteel voornaam huis lieten bouwen in 

classicistische stijl.  
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                                            Afbeelding Huis Balgoy 

 

 

De laatste families die het huis in eigendom hadden waren ook veelal afwezig. 

Het kasteelterrein is nu al weer lange tijd eigendom van het fruitbedrijf De 

Elsthof.  

 

Hofsteden.  

 

Op het grondgebied van Wijchen hebben in de loop van de zestiende en 

zeventiende eeuw verschillende families grote omgrachte hofsteden of 

havezaten gebouwd. Het in bezit hebben van een dergelijk voornaam huis was 

een voorwaarde om zitting te kunnen nemen in één van de vele bestuursorganen 

in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: lokaal, regionaal of 

landelijk. Hoewel het vermoeden bestaat dat er meer hofsteden op Wijchens 

grondgebied gestaan hebben, zijn over drie ervan enige gegevens: 

 

Het Huys Tientacker 

 

Het bouwjaar van deze hofstede of havezate is niet met zekerheid bekend. 

Adriaan van Elderen (gest. 1687) gehuwd met barones Mechteld Catharina van 

Neukirchen genaamd Nyvenheim uit de zeventiende eeuw is een van de meer 

bekende bewoners. Het huis paste geheel bij zijn functie als heemraad van het 

Rijk van Nijmegen en lid van de Ridderschap van het Kwartier Nijmegen. 

Adriaan van Elderen noemde zichzelf Heer tot den Tientacker.  
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                                           Afbeelding Grafsteen Van Elderen 

 

 

 

Aan het einde van de achttiende- of begin negentiende eeuw is de hofstede 

verbouwd tot een villa. Deze villa werd in 1854 door de zusters Franciscanessen 

van Bennebroek gekocht. Op de fundamenten  van deze villa bouwden de 

zusters aan het eind van de negentiende eeuw hun klooster. 

 

 

 

Hofstede ‘t Slotje 

 

De oudst bekende eigenaar van deze hofstede is Jacob Goris uit de zeventiende 

eeuw. Het bezit van de hofstede paste ook in zijn geval helemaal bij zijn functie 

als Burgemeester van de Stad Nijmegen. Hij was bovendien gecommitteerde in 

de Staten-Generaal en waldgraaf van het Rijkswald. De boerderij die nu op de 

hofstede staat is van latere datum. De gedempte vijvers herinneren aan de 

oorspronkelijke herenbehuizing. 
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                               Foto huidige boerderij 

 

Bouwhof De Hagert 

 

Het is de Nijmeegse patriciërsfamilie Van Singendonck die in 1648 de  hofstede 

De Hagert liet bouwen. Het heeft een opvallend voorhuis, gelegen op een 

omsingeld terrein. Hoewel het huis in 1906 in historiserende stijl grondig werd 

gerestaureerd is de oorspronkelijke opzet intact gebleven. Een gedeelte van de 

singel is gebleven. 

           

 
 

 

 

                     

                                   Foto Bouwhof De Hagert 
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Ook deze hofstede voldeed aan de eisen die door de politieke elite in de 

zestiende- en zeventiende eeuw aan een dergelijke voorname behuizing werden 

gesteld.        
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