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Richtten we onze aandacht in 2012 op het Duitse Nederrijn gebied  en het vorig jaar 2013 op de 

Duffelt en Ooy, in het jubileumjaar 2014 verkennen we de zuidoostzijde en de zuidwestzijde van de 

stad, respectievelijk de Meerwijk en de historische regio Wijchen-Leur. 

 

Na een inleiding door prof. dr. Klaas Bouwer neemt hij veertig Numaga-leden mee naar het 

Nederrijkswald met als focus het gebied rond de Meerwijk. Klaas Bouwer is van origine 

milieugeograaf met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het cultuurlandschap. In zijn 

standaardwerk Een Notabel Domein  uit 2003 laat hij zien hoe bewoners in het generatie na 

generatie het landschappelijk fraaie Nederrijkswald hebben vormgegeven. Voorheen was de 

geschiedenis van dit Nijmeegse achtergebied voor wetenschappers een vrijwel onontgonnen terrein. 

Anno 2014 richt Klaas Bouwer zijn aandacht op een voor Nijmegen interessant deelgebied rond de 

Meerwijkselaan. In de bus luisteren we naar Bouwers toelichting op de buitenplaatsen die we 

onderweg passeren en wandelend in het veld analyseert hij de geschiedenis van de topografie van 

het bosgebied. Een keur aan landschapselementen passeren de revue: eeuwenoude houtwallen langs 

bospercelen, het tracé van het vermoedelijke Romeinse viaduct en de sterrenbossen als kunstzinnige 

uiting van de parkarchitectuur van destijds. Hoog op de lijst van de luisterdidactiek bij veldwerk 

staat het beginsel “hoe concreter hoe beter” en het is mooi om te zien hoe Bouwer zowel meester is 

van de inhoud en tegelijk de omgeving zo dicht mogelijk is bij de deelnemers brengt. 

 

Na de lunch op het zonnige terras van Hostellerie Rozenhof richten we ons op de ten zuidwesten 

van Nijmegen gelegen heerlijkheden Leur en Wijchen. Drs. Wim Kattenberg geeft in het 

bezoekerscentrum 'Land van Heerlijkheden' een verhandeling over de complexe geschiedenis van 

de machtsverhoudingen in het gebied. De kolonisatie begon pas goed toen na 1302 met de komst 

van de Cisterciënzers de regio werd opgestuwd. Om de hoek van het bezoekerscentrum laat 

Kattenberg zien hoe de eerste occupatie vorm kreeg in de hoedanigheid van een motteversterking en 

hoe pal ernaast uit een houten kerkje een juweel van een vergrote kerk ontstond met boven het 

altaar als pronkstuk een fresco van de beeltenis van Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153), die in 

1132 tot abt van de Cisterciënzer orde werd gekozen. 

 

In de namiddag bezoeken we het museumkasteel van Wijchen en leggen medewerkers uit hoe de 

Heren van Wijchen op een gunstig gelegen plaats eeuw na eeuw hun woonplek uitbouwen tot het 

fraaie renaissance kasteel van nu. 

Anno 2014 staat het als publiekskasteel trots midden in de Wijchense gemeenschap. Dit heeft 

onverwachte consequenties voor het programma want buiten voor de ophaalbrug moeten de 

deelnemers deze zaterdagmiddag enige tijd wachten op een bruidspaar dat nog midden in de 

huwelijksceremonie zit. Intussen bekijken we met rondleider Jan Verhoogt naar de voorgevel. Een 

mooi verhaal is hoe de twee ronde E's van Emilia (van Nassau) en echtgenoot Emanuel (van 

Portugal) als symbolische muurankers in de gevel zijn vastgemaakt. Binnen het kasteel volgen we 

de 'petite histoires'  van de adellijke families die het kasteel bewoonden. 

 

Mede dank zij het enthousiasme van de heren Klaas Bouwer en Wim Kattenberg kijken en we terug 

op een geslaagde dag. 
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