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Duiven
2017

Een fietstocht langs grenzen,
monumenten en boerderijen.

www.hkdgl.nl

51° 56.963’ / 006°01.384’
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start

Het Remigiusplein is start en eindpunt van onze route
voor 2017. Halverwege komt u weer vlak langs het
plein. Het is dus mogelijk om de route in twee delen te
splitsen.

oo

Op het plein is inmiddels een ruime keuze aan horecavoorzieningen. De Remigiuskerk (Rijksmonument) van
oorsprong twaalfde-eeuws met een romaanse toren.
Eén der oudste kerken van de Liemers. Uitbreiding in
neogotische stijl 1910-'11 door J.Th.J. Cuypers en J.
Stuyt. Vanaf 1999 is de kerk gerestaureerd en zondag
20 februari 2005 tijdens een plechtige
eucharistieviering weer in gebruik genomen.

Vlak voor Westervoort, direct
na de boerderij “de Noord
Akker” komt u op punt 1

punt 1
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Aan de noordkant van het
plein kunt u de Rijksweg
bereiken, ga deze in westelijke
richting op.

N 51° 57.617' / E 005° 59.223'
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Op deze foto kijkt u terug in de richting van Duiven. De
grens tussen de gemeenten Duiven en Westervoort is
hier goed te zien. Tot 1816 was hier dus de grens tussen
Kleef en Gelderland.

Vervolg de Rijksweg in
westelijke richting tot aan de
verkeerslichten. Sla daar
rechtsaf de Rivierweg op. Volg
deze voor ruim 2 km tot aan
de Kievitstraat.
Daar bevindt zich punt 2.
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N 51° 58.748' / E 006° 00.334'

.n l

punt 2

Kleefs-Gelderse grens in Rivierweg bij kruising met
Kievitstraat

punt 3
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Ga de Kievitsweg op. U rijdt nu
op de grens van Duiven . Steek
de Galstraat over en volg de
Uurlingstraat. Bij de knik naar
links voegt de grens zich weer
op onze weg. Bij punt 3, de
brug over de Wijde Wetering,
gaat de Giesbeeksestraat over
in Groenestraat. Dit is de
grens tussen de gemeente Duiven en de voormalige gemeente Angerlo. Dus ook weer een Kleefs-Gelderse grens

N 51° 58.849' / E 006° 02.897'

Kleefs-Gelderse grens in Giesbeeksestraat/Groenestraat
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Volg nu de Weteringweg in
oostelijke richting en sla de
eerste weg rechts in. Dat is de
Landaalsestraat. Volg deze tot
aan de Rouvenenstraat. De
brug aan uw linkerhand over
de Zevenaarsche Wetering
leidde vroeger naar de
gemeente Angerlo (nu
gemeente Zevenaar).

punt 4

N 51° 58.519' / E 006° 04.007'
Kleefs-Gelderse grens kruising
Langdaalsestraat/Rouvenenweg
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punt 5
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Ga van dit punt de
Rouvenenweg in westelijke
richting op. Sla de eerste weg
links in. Dit is de
Schoepikstraat. Volg deze tot
de kruising met de Lage
Aalburgerweg. Ga rechtsaf de
Lage Aalburgerweg op. Ga
vervolgens op de
Giesbeeksestraat weer linksaf
richting Duiven. U gaat onder
de A12 door en steekt bij de
verkeerslichten de Oostsingel
(N810) over (KIJK UIT!!!!). Op
de T-spliting gaat u rechtsaf de
Ploenstraat in. Na ongeveer
200 meter ziet u aan uw
linkerhand de “Magerhorst.

N 51° 57.285' / E 006° 01.436'

Havezate de Magerhorst (Ploenstraat 48) (Rijksmonument)
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Het Huis Magerhorst is een havezate en een voormalig kasteel noordelijk gelegen van
het dorp Duiven in de provincie Gelderland. De vroegste vermelding is afkomstig van
rond het jaar 1400, toen het een leengoed was van de abdij van Elten in het bezit van het
geslacht Van Egeren. Het is niet bekend wanneer het huis precies gebouwd werd, wel
heeft het huis een gevelsteen met de vermelding van het jaar 1549. De traptoren aan de
zuidkant van het huis bevat een zeldzaam soort mezekouw. Na een groot aantal
wisselingen van eigenaar kocht uiteindelijk de gemeente Duiven in 1960 het huis, die het
weer doorverkocht in 1967 aan J.G.P.G. Boogaarts die het huis liet restaureren. De gracht
die nog zichtbaar is op de tekening van Jan de Beijer is tegenwoordig gedempt. Het
originele huis werd verwoest tijdens een brand in de 18e eeuw waarbij alleen de toren
gespaard bleef. Op de plaats van het huis werd toen een boerderij gebouwd, waarbij
delen van de originele muur zijn opgenomen in het nieuwe huis.

Vervolg uw weg. Na de
scherpe bocht naar links ziet u
rechts op enige afstand van de
weg “De Ploen”.
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N 51° 57.234' / E 006° 01.296'
Havezate De Ploen (Ploenstraat 30)
(Rijksmonument)
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punt 6

Havezate De Ploen is in de uiterlijke verschijningvorm
thans een boerderij uit het begin van de 20ste eeuw.

punt 7

Zie laatste kaartje
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Vervolg uw weg. Aan het eind van de Ploenstraat gaat u linksaf de Rijksweg op.
Direct na de computerwinkel (wit huis) ziet u enigszins verscholen aan de linkerkant
het monument Rijksweg 49.

N 51° 57.019' / E 006° 01.385'
Rijksweg 47
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Van 1913 tot 1946 woonde hier Th. J. Snelder,
“brievengaarder van de P.T.T.”

Direct naast punt 7 ziet u het oude raadhuis van Duiven, nu een restaurant met één
Michelinster.

punt 8

Zie laatste kaartje

N 51° 57.010' / E 006° 01.405'

Restaurant ‘t Raedthuys (Rijksweg 51) (gemeentelijk
monument)
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Op 3 september 1863 is besloten tot de bouw van het
gebouw aan de Rijksweg dat nu bekend staat als
Restaurant ’t Raedthuys. Van 1964 tot 1989 is dit
gemeentemonument daadwerkelijk in gebruik geweest
als het gemeentehuis van Duiven.

Aan de overkant van de Rijksweg ziet u de oude pastorie.

punt 9

Zie laatste kaartje

N 51° 57.012' / E 006° 01.398'
Voormalige R.K. Pastorie (Pastoriestraat 1)
(gemeentelijk monument)

Het pand aan de Pastoriestraat is redelijk goed
bewaard gebleven en dateert uit de tweede helft van
de negentiende eeuw. Het pand bezit kenmerken van
het eclecticisme bij een verder voornamelijk door de
bouwtraditie beïnvloedde bouwwijze.
Het pand is een belangrijk en beeldbepalend onderdeel
van een reeks van voorname gebouwen die in de loop
der tijd aan de Rijksweg in Duiven zijn gebouwd. Als
zodanig bezit het een ensemblewaarde. Tevens vormt
de pastorie een geheel met de Rooms-katholieke kerk
en begraafplaats. Het pand is onderdeel van een
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historisch gegroeid gebied en is bepalend voor het
zichtbaar houden van deze situatie.

Vervolg uw weg over de Rijksweg in oostelijke richting. Direct na de kruising met de
Kastanjelaan ziet u het pand Rijksweg 52.

punt 10

N 51° 56.974' / E 006° 01.491'
Rijksweg 52

Zie laatste kaartje
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Dit woonhuis is in 1908 in opdracht van C.C.G. Otten
gebouwd naar een ontwerp in overgangsarchitectuur
van de bouwmeesters Mulder. Het bestek, opgesteld in
maart 1907, beslaat 32 pagina’s.

Ga verder de Rijksweg op. Direct na de fietsoversteekplaats bevindt zich de
monumentale hoeve ‘t Hoge Veld.

punt 11

Zie laatste kaartje

N 51° 56.967' / E 006° 01.640'
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Hoeve ’t Hoge Veld (Rijksweg 62) (Rijksmonument)

Hoeve 't Hoge Veld. Schilderachtige hofstede, oostelijk
van het dorp aan de met de bomen omzoomde weg.
T-vormige plattegrond, woongedeelte met
ontlastingsbogen in de zijgevels en strodak.
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Ga verder op de Rijksweg. Ga
bij de rotonde rechtdoor. Na
de begraafplaats gaat u
rechtsaf de Heiliglandsestraat
op. Na de spoorwegovergang
gaat u linksaf het snelfietspad
op. Na ruim 150 meter ziet u
aan de rechterkant “de
Beerenclauw” op enige
afstand van het fietspad.

6
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N 51° 56.073' / E 006° 02.180'
Huis de Beerenclauw
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punt 12

oo

Huis de Beerenclauw reeds genoemd in een akte van
1391 als Bereklau en later in verschillende vormen
geschreven. Het pand was vele generaties in bezit van
het ridderlijke geslacht Cloeck, die in de 15e eeuw
belangrijk waren in de Groessense parochie.
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Keer om en ga terug naar de
Heiliglandsestraat. Ga deze
linksaf op in de richting van
Groessen. Op de driesprong in
Groessen gaat u linksaf de
Achtergaardsestraat op. Net
buiten het dorp gaat u
vervolgens rechtsaf de
Rijswijksestraat op. Na de
driesprong met de Aa ziet u de
Havezate Rijswijk aan uw
rechterhand.

punt 13

N 51° 55.634' / E 006° 02.054'
Huis Rijswijk (Rijksmonument)
De naam Rijswijk betekent “hoeve of boerderij
temidden van het rijshout”. Anders dan de havezaten in
de gemeente Duiven ligt Rijswijk niet op een hoogte of
pol. Een zekere Johan ten Haeve wordt in 1478 in de
Kleefse Ridderceduul als bewoner van Rijswijk
genoemd.
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punt 14
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Ga terug en sla nu rechtsaf de
Aa op. Volg deze weg tot aan
de Leuvensedijk. Ga op de dijk
rechtaf (=in westelijke
richting).
Onderweg komt u langs een
van de weinige WO-II
overblijfselen in de gemeente
Duiven. Het is een
tankversperring daterende uit
de tweede wereldoorlog op de
dijk. De Waaij liep destijds tot
de voet van de
tankversperring en bovenop
de dijk stond een huis. De
tankversperring op de top van
de dijk is vernield. Dit soort
tankversperringen ziet men op
meer plaatsen in het Gelderse
Poort gebied. De Duitsers
maakten er in 1940 echter
korte metten mee en veel
vertraging voor hun opmars
leverde dit niet op.
Na ruim 1 kilometer komt u bij
punt 14.

N 51° 55.031' / E 006° 00.452'

Herdenkingsmonument voor de gebroeders Meuwsen.
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Zie informatiebord

Volg het fietspad verder. Op
de T-splitsing bij de spoorlijn
gaat u linksaf. Op de volgende
t-splitsing gaat u naar rechts
over de spoorlijn. Na de
mammoet gaat u linksaf en
volgt u de dijk. Links ziet u dan
de Loowaard.

8

Driepas - jaargang 34 - extra nummer

N 51° 55.376' / E 005° 59.531'
Havezate Loowaard (Rijksmonument)
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punt 15
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Loowaard is op een hoogte gelegen havezate (1550) op
rechthoekige plattegrond, gedekt door twee
evenwijdige zadeldaken, die aan de noordzijde door
puntgevels met vlechtingen en aan de zuidzijde door
ingezwenkte gevels met restanten van pinakels worden
afgesloten. Op de N.O.-hoek een achtkantige bakstenen
traptoren, verlevendigd door muizetanden, rijzige
spaarbogen en een boogfries onder de spits. De
oostgevel, waarbij de toren aansluit, heeft
natuurstenen banden, smalle Ionische pilasters,
geprofileerde natuurstenen lijsten en een gotisch
boogfries op maskerconsoles onder de daklijst.
Overigens hier en daar resten van Baumbergerstenen
kruisvensters en smalle vensters met middendorpels. In
de oostgevel van de toren een steen met
renaissanceornament en opschrift. Moderne deel tegen
noordzijde van het huis.

ww
w.

Volg de dijk verder in
noordwestelijke richting. Na
ongeveer 3 km komt u bij de
grens van de gemeenten
Duiven en Westervoort. Hier
verlaat u het voormalige
Kleefse gebied.

punt 16

N 51° 56.345' / E 005° 58.161'
Kleefs-Gelderse grens in Loodijk

Volg de dijk nog voor
ongeveer 200 meter en ga dan
rechtsaf het fietspad op. U
komt dan langs punt 17.
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N 51° 56.488' / E 005° 58.366'
Monument Schans Geldersoord

.n l

punt 17
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Vervolg het fietspad tot u aan
de Heilweg komt. Daar is punt
18.

oo

De buurtschap dankt haar naam aan het fort en schans
Geldersoord dat hier lag. Tussen 1629 en 1672 lagen in
dit gebied al verdedigingswerken. In 1741 tot 1742
werd op deze plaats een fort aangelegd, op een
schiereiland in het Kleefse gebied. Het fort moest de
inlaatsluis beschermen die het gebied tussen
Westervoort en Doesburg onder water kon zetten. Toen
na het Congres van Wenen de plaatsen Duiven, Huissen
en Zevenaar bij Nederland werden gevoegd verloor het
fort zijn strategische waarde. Het fort werd verkocht en
uiteindelijk gesloopt. De restanten hebben de
beschermende status van rijksmonument toegewezen
gekregen. Tegenwoordig is er een reconstructie van de
wallen te zien.

punt 18

N 51° 56.782' / E 005° 59.208'
Kleefs-Gelderse grens in de Heilweg.
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punt 19
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Ga van hier het Horsterpark in,
in feite oversteken. Ga het
eerste fietspad linksaf in en rij
westelijk langs de grote vijver.
U komt uit bij de parallelweg
langs het spoor. Ga onder het
spoor door en volg de
Horsterstraat. U komt dan
langs de boerderij de
Horsterhof.

N 51° 57.331' / E 005° 59.715'
Boerderij de Horsterhof
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Op negen hectare vruchtbare rivierklei worden hier
ruim 80 verschillende soorten biologische groenten
geproduceerd. Deze groenten worden verkocht via
groentepakketten en via de boerderijwinkel. Er wordt
op biologisch-dynamische wijze gewerkt, wat betekent
dat er voedsel wordt verbouwd in samenwerking met
de natuur.

Vervolg de weg in noordelijke richting tot aan de Rijksweg. Sla rechtsaf bij de
Rijksweg en volg deze weer naar uw uitgangspunt, het Remigiusplein.
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In 2013 bestaat de gemeente
Duiven 200 jaar. De dorpen Duiven, Groessen en Loo werden 20
december 1813 een bestuurlijk
gebied, genaamd: ‘Bürgermeistery Duven’: een bestuurlijke
eenheid onder Pruisisch bestuur.
De gemeentelijke indeling is sinds
het jaar 1813 niet meer gewijzigd,
dat betekent dat de huidige grenzen van de gemeente dateren van
20 december 1813. In 1816 is
Duiven definitief bij het Koninkrijk
der Nederlanden gekomen.

drie blauwe duiven. De duiven
staan in 2-1. De linker duif is bedekt door een rood kwartier met
daarop een gouden karbonkel.
Hierover is een zilveren hartschild geplaatst. Het vrijkwartier is
gelijk aan het wapen van het hertogdom Kleef, waartoe Duiven tot
1816 behoorde.
Het wapen is een zogenaamd
sprekend wapen: de voorstelling
toont (een deel van) de naam van
de gemeente.
Het wapen werd pas in 1923 door
de gemeenteraad aangevraagd.
Op 10 september van dat jaar
kreeg de gemeente Duiven, per Koninklijk Besluit, haar wapen
verleend. Het wapen werd aangevraagd naar aanleiding van de
bouw van de Statenzaal in het provinciehuis van Gelderland. In
de zaal zouden glas-in-loodramen aangebracht worden met
daarin de wapens van de toenmalige gemeentes van de provincie.
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Dit is een fietstocht ter gelegenheid van de monumentendag
2017. Het thema boerderijen
hebben we ruim geïnterpreteerd.
We hebben een tocht gemaakt,
die de grenzen opzoekt. En wel
letterlijk. De tocht volgt voor een
groot deel de gemeente grens van
Duiven. Gelet op het vorig jaar
gevierde feit dat de Kleefse enclaves 200 jaar geleden bij het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevoegd, besteden we extra aandacht aan de voormalige Kleefs-Gelderse grens.
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Indien onbestelbaar retour: Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven

.n l

www.editoo.nl

Het wapen van Duiven is het wapen van de gemeente Duiven. De
beschrijving luidt:
"In zilver 3 duiven van azuur, de
eerste bedekt door een vrijkwartier van keel, beladen met een
karbonkel van goud en over alles
heen een hartschild van zilver
(Kleef).
Het schild is van zilver met daarop
12
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