
BERGHAREN

Een rondgang
langs

de monumenten.
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VOORWOORD

De bewoners van Bergharen hebben in het 
dorpsplan Bergharen 2011-2031 te kennen ge-
geven dat zij de bekendheid van monumenten 
meer onder de aandacht gebracht willen zien.
Dit om het bewustzijn van de cultuur-
historische bebouwing en de karakteris-
tiek van het dorp Bergharen te vergroten.
De Uitwerkgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft 
daarom gemeend op deze manier aan de 
wens van de bewoners tegemoet te komen.
Het resultaat is een boekje met een beschrij-
ving van de monumenten van Bergharen.
Daarnaast is er in dit boekje ook een korte 
wandeling opgenomen door de kern van 
Bergharen met daarin extra aandacht voor 
een aantal monumenten langs de route.

Wij wensen u veel lees- en wandelplezier.

Leefbaarheidsgroep Bergharen
Uitwerkgroep Ruimtelijke Kwaliteit

Oktober 2013
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Er zijn twee kaarten, één van het dorp 
Bergharen en één van de omgeving.

Op de kaart van het dorp Bergharen staat een 
rondwandeling in de kleur blauw           . Hij begint 
op een punt waar u uw auto kunt parkeren als 
dat nodig is. Het wandelen duurt ongeveer 45 
minuten tot een uur. Langs deze route staan 
enkele van de beschreven monumenten.
Er zijn ook  uitstapjes te maken. U loopt dan 
dezelfde weg heen en terug, maar u komt 
weer op de rondwandeling uit. Sommige 
duren niet zo lang en gaan ook niet heel 
ver. Het groene     uitstapje valt daar onder. 
Sommige monumenten staan wat verder 
weg. Dat geldt met name voor de nummers 
13, 14, 21, 22 en 23. U kunt deze monumenten 
ook per fiets of met de auto goed bereiken.

Hoe kunt u de kaarten
gebruiken?
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Tijdens de rondwandeling:
 1. Dorpsstraat 36-38
 2. Dorpsstraat 46
 3. Dorpsstraat 48
 4. Dorpsstraat 53-55
 5 .Dorpsstraat 92
 6. Dorpsstraat 73
10. Wijksestraat 25
11. Molenweg 53
12. Molenweg 55

De groene route:
 7. Veldsestraat 6
 8. Veldsestraat , het kerkje
 9. Veldsestraat 5

De gele route:
13. Elzendweg 13
14. Elzendweg 29

De rode route:
15. Dorpsstraat 24, 26, 28 en 30
16. Dorpsstraat 20
17. Uilengat 5
18. Uilengat 12
19. Dorpsstraat 14
20. Dorpsstraat 10
21. Aaldert 2
22. Aaldert 9
23. Oude Schaarsestraat 1
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De volgorde van de monumenten 
tijdens de wandeling.
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  DORPSSTRAAT 36-38 •1

Gemeentelijk monument
T-boerderij

Bouwjaar: 19e eeuw

De boerderij is gelegen op een natuurlij-
ke verhoging. De boerderij heeft een opval-
lend breed voorhuis dat tot stand kwam na de 
verbouwing van een kleiner krukhuis.
In de linkerzijgevel bevindt zich een tweede 
ingang die daar in de twintigste eeuw werd 
aangebracht ten behoeve van een postagentschap.
In deze periode ontwikkelde zich ook een nieuwe 
“dorpskern” met een kleine concentratie aan voor-
zieningen zoals een dorpshuis, café en muziekkiosk.
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  DORPSSTRAAT 46•2

Rijksmonument
Herenhuis

Bouwjaar: 18-19e eeuw

De achterbouw van het huis had de bestemming 
van schuurkerk en de voorbouw werd als pasto-
rie gebruikt. Rond 1845 werd het voorhuis met een 
verdieping verhoogd en het achterhuis ingekort. 
De eredienst werd verplaatst naar de nieuwe kerk 
die op het naast gelegen perceel was gerealiseerd.
De deur in het midden van de voorgevel heeft een 
klassieke houten omlijsting en een bovenlicht met 
glas-in-lood waarin de voorstelling van Sint Jozef 
en Sint Antonius met het kindje Jezus te zien is.
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  DORPSSTRAAT 48

Rijksmonument
Neogotisch Kruisbasiliek

Bouwjaar: 1893

Gewijd aan St. Anna ontworpen door archi-
tect Franssen. De kerk verving de oude Wa-
terstaatskerk. Het is een kruiskerk met hoog 
oprijzend basilicaal schip, een hoog dwarsschip en 
veelhoekig gesloten hoofdkoor met nevenruimten.
De gevel is in het bezit van een fraai groot roosven-
ster, omgeven door in cirkelvormige nisjes geplaatste 
hardstenen beelden, die de vier evangelis-
ten symboliseren. De kerk heeft een vrij gaaf 
behouden gebleven inventaris waaronder 
3 altaren met rijk gesneden houten retabels 
(bovenbouw van het altaar) in neogotische stijl 
en een oudere preekstoel in neoclassistische stijl.
De kerk bezit ook twee middeleeuwse in-
ventarisstukken namelijk het beeld van Sint 
Anna-te-Drieën uit circa 1500 en een kuip van een 
middeleeuwse doopvont uit de 14e of 15e eeuw.

•3
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  DORPSSTRAAT 53-55•4

Gemeentelijk monument 
Woonhuizen

Gebouwd 1947-1948

Deze 2 woningen zijn voorbeelden van de sociale 
woningbouw 1940-1955 op het Gelderse platteland. 
Gebouwd op de traditionele wijze van de Delftse 
School. Strikt gebouwd volgens de 
overheidsvoorschriften zijn deze woningwet-
woningen gebouwd in de wederopbouwjaren.
De woningen werden ontworpen in een 
tuinbouw-achtige sfeer. Grote kavels waren 
nodig omdat tot de eerste levensbehoeften 
van de bewoners een moestuin, een
kolenhok, een varkensstal of een kippenren 
behoorden. De voortuinen zijn nog voorzien van 
erfafscheidingen in de vorm van ligusterhagen.
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 DORPSSTRAAT 92 •5

Rijksmonument
Herenhuis

Bouwjaar: circa 1650

Dit pand is een van de oudste gebouwen van 
Bergharen. De historie reikt terug tot in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw. In 1747 kwam het 
private huis in handen van de Hervormde Kerk  en 
is ruim twee eeuwen de hervormde pastorie van 
Bergharen geweest. De Hervormde Kerk liet het in 
1851 ingrijpend verbouwen en verhogen met een 
verdieping. Sinds 1968 wordt het weer particulier 
bewoond. Het oudste, misschien nog wel zeven-
tiende-eeuwse deel is dus de onderbouw van het 
voorhuis. Op de hoge ouderdom wijzen 
onder meer de zeer grote muurankers van de balk-
laag tussen de beneden- en bovenverdieping.
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  DORPSSTRAAT 73•6

Gemeentelijk monument
Voormalig gemeentehuis

Bouwjaar: 1911

Dit bijzondere gebouw functioneerde tot 1954 als 
gemeentehuis voor de gemeente Bergharen, dat naast 
Bergharen ook Hernen en Leur omvatte. In 1984 ging 
de gemeente Bergharen op in de gemeente Wijchen. 
Voordat dit huis als gemeentehuis diende had het 
als burgemeesterswoning gefungeerd. De eerste 
burgemeester van Bergharen was baron van Balveren.
In 1913 werd er een bijzonder tegeltableau geplaatst 
boven de hoofdingang. Het verbeeldt het gemeen-
tewapen waarin de drie dorpen worden gesymbo-
liseerd door de drie kruisjes op de diagonale balk en 
het landschap van de gemeente door de afbeelding 
van heuvels, een boom en een ploeg. Het is een fraaie 
replica omdat het origineel verweerd en stukgevro-
ren was. Het nieuwe tableau is geplaatst in 1998.
Het Wit-Gele-Kruis nam het oude raadhuis-
je over voor het symbolische bedrag van 
een gulden en vestigde er een wijkpost.
Tegenwoordig heeft het gebouw een woonfunctie.
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 VELDSESTRAAT 6 •7

Gemeentelijk monument
T-boerderij “De Kraayenhof”

Bouwjaar: 19e eeuw

Toen de boerderij, die hier al eerder stond, afbrand-
de, is er een “modern” boerderijcomplex voor in de 
plaats gebouwd. Het voorhuis is hoog en statig 
en heeft een strenge symmetrische indeling. Het 
achterdeel is ruim en heeft hoge zijgevels. Hier moet 
een aanzienlijke boerenfamilie gewoond hebben. 
Ondanks ingrijpende vernieuwingen aan het achter-
huis, is de oude hoofdvorm goed bewaard gebleven.
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  VELDSESTRAAT•8
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Rijksmonument
N.H. Kerk

Bouwjaar: 14e-17e eeuw

Dit mooi gelegen N.H.kerkje, gelegen op een natuur-
lijke zandbult aan de rand van het dorp, is het oudste 
bouwwerk van Bergharen. Tot 1611 was het de paro-
chiekerk van het dorp. Het wordt omgeven door een 
kerkhofje, dat wordt begrensd door een oude bakste-
nen muur. Heel oud is de geheel ingebouwde sobere 
toren, maar nog ouder is een muurfragment in de 
oostgevel, het restant van een romaanse aanbouw. 
Het oude priesterkoor ontbreekt. Het is al gesloopt 
in 1826, maar de omtrek is in het maaiveld aangege-
ven. In de kerk zijn de achttiende-eeuwse preekstoel 
en de dooptuin met de ouderlingen- en diakenen-
banken uit de late 18e of vroege 19e eeuw bewaard 
gebleven. In de doorgang van de toren naar het schip 
zijn de resten van een middeleeuwse muurschilde-
ring te zien.   Verder zijn er ook enkele 17e-eeuwse 
grafplaten en een oude altaarsteen vermeldenswaard.



 VELDSESTRAAT 5 •9

Gemeentelijk monument
T-boerderij  “De Hogehof”  (rentmeestershuis)

Bouwjaar: rond 1870

Opvallend bij deze boerderij is het voorhuis, dat 
meer op een herenhuis lijkt. Het werd rond 1870 
gebouwd als rentmeesterhuis voor de familie 
Mackay. Het heeft een symmetrische indeling met 
klassieke T-schuiframen en is gepleisterd. De open-
slaande tuindeuren in een zijgevel zijn ook niet 
gebruikelijk bij boerderijen. Het achterhuis is van bak-
stenen gebouwd en is een traditioneel hallehuistype.
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 WIJKSESTRAAT 25•10

Rijksmonument
Krukboerderij

Bouwjaar: 19e-20e eeuw

De forse krukboerderij, die op een natuurlijke 
verhoging is gebouwd, is onderdeel van een 
boerderijcomplex. Er staan nog een klei-
nere schuur, een karnmolen waar vroeger 
melk werd gekarnd voor de boterbereiding 
en een oude schuur uit 1748, die in 1997 is 
verbouwd tot woonboerderij. Opvallend is, dat de 
achterzijdes van de gebouwen naar de straat zijn 
gebouwd, maar vroeger bevond zich hier het bouw- 
en weideland. Er is nu een plantenkwekerij gevestigd.
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 MOLENWEG 53 •11

Rijksmonument
Molen “De Verrekijker”

Bouwjaar: 1904

Deze molen  “De Verrekijker” is al van ver boven 
het bos te zien. Het is een windkorenmolen die 
is gebouwd door Willem Coppes uit Bergharen. 
Het binnenwerk is er in 1962 uitgehaald. In de 
tachtiger jaren is de molen verbouwd tot woonhuis. 
Bijzonder is, dat in 1313 de Cisterciënzer monniken 
hier al een klooster met molen en windrecht hadden.
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Gemeentelijk en Rijksmonument
De Kapelberg

Bouwjaar: 1945-1947

De kapel, die na de tweede Wereldoorlog werd 
gebouwd, staat op een heuvel in de stuifzandheu-
vels, waar tot de 17e eeuw ook al een kapel heeft 
gestaan. Die behoorde tot de bezittingen van de 
Cisterciënzer monniken van klooster Altenkamp. 
In 1926, tijdens de watersnoodramp, vluchtte de 
bevolking hiernaar toe en werd een Heilige Mis 
opgedragen.  Dit leidde tot de bouw van de huidige 
kapel.  Er staat nu een replica in van het laatgoti-
sche beeld Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods. Naast 
de kapel kan men devotielichtjes laten branden. 
Heel bijzonder zijn de kruiswegstaties van Jac. Maris 
uit Heumen die rondom de kapel in het bos staan.

22

  MOLENWEG 55



 ELZENDWEG 13 •13

Rijksmonument
Krukhuisboerderij

Bouwjaar 1800

Deze krukhuisboerderij ziet er schilderachtig uit 
door zijn rieten daken en verschillende aanbouwsels.  
Alleen de voorgevel is gepleisterd, waarschijnlijk om 
allerlei verbouwingen te maskeren. Bijzonder zijn 
de twee historische schuren. Het hoge gedeelte dat 
aan de straat ligt heeft deels met riet beklede gevels. 
Dit komt in de gemeente Wijchen heel zelden voor. 
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  ELZENDWEG 29

Gemeentelijk monument
Hallehuisboerderij

Bouwjaar: midden  19e eeuw

Een eenvoudig hallehuisboerderijtje, met midden-
langsdeel, waaraan te zien is, dat er veel is verbouwd 
en vergroot. Er is nog een stukje metselwerk met 
de oude handvormstenen te zien aan de voorkant. 
De rest van de gevels is later gemetseld, rond 
1900,met een gladde machinale baksteen. Het kleine 
venstertje naast de voordeur  is van een opkamertje 
boven een kelder. Achterin zijn hele lage deeldeuren 
te zien met daarnaast stalraampjes en mestdeuren. 
Er staat nog een bakstenen schuur. Die is van recen-
tere datum. Het boerderijtje heeft zijn oude karak-
ter weten te behouden ondanks de verbouwingen.



DORPSSTRAAT 
24-26-28-30 •15

Gemeentelijk monument
Kloostergebouw en school

Bouwjaar: 1909-1910

Het klooster en de school werden in 1910 gebouwd in 
opdracht van het Rooms katholieke kerkbestuur van 
Bergharen, speciaal voor de Zusters van de Godde-
lijke Voorzienigheid uit Steyl. De zusters bestierden er 
de lagere school, de bewaarschool en de naaischool.
Het ontwerp van het klooster werd geleverd 
door architect C.J.H. Franssen uit Roermond.
De vormgeving in zogenaamde “overgangsar-
chitectuur`’ is kenmerkend voor de vroege twin-
tigste eeuw. Enerzijds is het een rijk neogotisch 
klooster- en gestichtsgebouw anderzijds is de 
detaillering sober, vlak en zakelijk gehouden.
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Gemeentelijk monument
Krukhuisboerderij

Gebouwd 19e eeuw

Deze eenvoudige, gave krukhuisboerderij ligt op 
een lichte verhoging. Het voorhuis is naar rechts 
uitgebouwd. De achterzijde is een hallehuisvor-
mige deel, gedeeltelijk bedekt met pannen. De 
met machinale bakstenen gemetselde  gevels 
zijn waarschijnlijk om een veel oudere boerderij 
gebouwd. Die stond al in 1820 op een kadastrale 
kaart. De voorgevel is helemaal intact gebleven, 
met schuiframen, houten luiken en paneeldeur. 
Onlangs is de kleine bakstenen schuur vernieuwd.

  DORPSSTRAAT 20



 UILENGAT 5 •17

Gemeentelijk monument
Krukboerderij

Bouwjaar: 19e eeuw

Deze grote krukboerderij was oorspronkelijk een 
hallehuisboerderij. Er is behoorlijk wat veranderd. 
Het voorhuis is verhoogd en verbreed. De achter-
kant van de boerderij is gericht naar de openbare 
weg. Vroeger kon men zo gemakkelijker vanuit de 
deel naar de weg toe. De achtergevel  heeft zijn 
klassieke indeling behouden: de brede staldeur, 
de kleine stalvenstertjes, het hooiluik en de stal-
deuren op de hoeken.  De dakramen zijn van re-
center datum, toen de boerderij tot woonhuis is 
verbouwd en de kap als verblijfsruimte ging dienen.
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Rijksmonument
Hallehuisboerderij

Bouwjaar: circa 1800

Deze kleine hallehuisboerderij is grotendeels met riet 
gedekt,  met boven de voor- en zijgevel zogenaamde 
wolfeinden. Boven en onder  de ramen zijn gemetsel-
de rollagen te zien, die niet meer helemaal overeen-
komen met de breedte van de ramen die er nu zijn. 
Dat betekent, dat  de voorgevel ooit flink verbouwd is.
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  UILENGAT 12



•19 DORPSSTRAAT 14

Gemeentelijk monument
Villa/Burgemeesterswoning

Bouwjaar 1915

Ambtswoning die gebouwd werd voor de toenma-
lige burgemeester. Kosten destijds 15.000,- gulden.
In 1954 werd het gekocht door de gemeente 
en deze nam het als gemeentehuis in gebruik.
In 1984 verloor de gemeente Bergharen zijn 
zelfstandigheid en kreeg het gemeentehuis 
zijn vroegere woonhuisbestemming terug.
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Rijksmonument
T-boerderij

Bouwjaar 1866

Het bijzondere van deze boerderij is dat deze 
hoogstwaarschijnlijk in een keer gerealiseerd is terwijl 
in die tijd het de gewoonte was dat dergelijke T-huizen 
vaak door kleine verbouwingen tot stand kwamen.
Naast de boerderij staat een bakstenen 
varkensschuur waarin, te zien aan de schoorsteen, 
ook een bak-of kookhuisje was ondergebracht.
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  DORPSSTRAAT 10



 AALDERT 2 •21

Rijksmonument
T-boerderij  “De Kolberg ”

Bouwjaar: 1716

Geheel met riet gedekt schilddak boven het 
breed opgezette voorhuis. Een aantal van de 
grote muurankers vormt samen het jaartal 1716, 
mogelijk verwijzend naar de bouw van het 
voorhuis of de verbouwing van een oudere boerderij
Tegenwoordig is er een bloemisterij gevestigd.
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  AALDERT 9

Gemeentelijk monument
Hallehuisboerderij

Bouwjaar: 1642

De boerderij is een prachtigvoorbeeld van een 
krukhuis. In dit geval met een naar rechts uitge-
bouwd voorhuis. Aan de uitgebouwde zijde is 
het woon-gedeelte onderkelderd. Er is veel ver-
bouwd aan deze boerderij. Vooral in de 19e eeuw 
toen ook een grote bakstenen veeschuur vlak 
naast de boerderij is gebouwd. Beide gebouwen 
liggen op een natuurlijke verhoging. Aaldert 9  
behoort tot de oudste panden van Bergharen.



OUDE
SCHAARSESTRAAT 1 •23

Gemeentelijk monument
Hallehuisboerderij  “De Schaarsenhof”

Bouwjaar: 2e helft  19e eeuw

Heel bijzonder aan deze boerderij is de zogenaamde 
hooisteek, boven de achtergevel. Heel zeldzaam in 
de gemeente Wijchen. Onder deze oversteek,  als het 
ware een luifel,  kon een hooiwagen gereden worden 
en via allerlei luiken kon men het hooi droog op de 
hooizolder steken.  Dit wordt ook wel  “Betuws overstek” 
genoemd, omdat het in de Betuwe vaker voorkomt. 
Rond 1970 is de boerderij verbouwd tot woonhuis.
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