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 Kleine Historische Wandelroute 

 Gendringen 
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Start:  Café/bar te Pas te Gendringen  

( parkeren op het Prins Willem Alexander plein )  

Routebeschrijving:   

Startpunt: Café/bar te Pas ( dit is de plek waar een gracht liep met brug en 

poort ) 

Grotestraat ( diverse panden links en rechts zoals Oldheid, Luessen 

stichting, Muurschildering, Posthuis, Oude Postkantoor, vml. Hotel de 

Pelikaan ) 

Raadhuisstraat  ( NH Kerk ) 

Kerkplein ( NH Pastorie, RK Kerk ) 

Pavordskamp 

IJsselweg linksaf  

IJsselstraat ( op dit punt stond ook ooit een poort ) linksaf, bij de Coöp 

rechtsaf  

Veldweg, voor de “oude school” 2x linksaf. 

Grotestraat ( de plaats van de derde poort ) tegenover het “Posthuis” 

rechtsaf  

Ganzenmarkt ( plaats waar vroeger de Ganzenmarkt werd gehouden ) 

Prins Hendriklaan Linksaf 

Oranjesingel 

Wandelduur ca. 1 uur 
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Inleiding: 

In het boek 1000 jaar Gendringen – uitgegeven in 1983 – wordt de oudst 

bekende nederzetting in Gendringen al beschreven rond  het jaar 800. 

Men sprak toen nog wel over  ‘Brobant’ wat betekent een grensland met 

broekgronden ( broekgronden  = kleigronden langs de rivier ) en meestal 

hoger dus droger gelegen. In de oudst bekende geschreven bronnen uit 

1044 wordt Gendringen vermeld als: Brucgandringe, dus zo rond het jaar 

1000 was Gendringen al een belangrijke heerlijkheid in eigendom van de 

Prins- Bisschop  Vorst van Keulen met een eigen landdrost en richter en in 

1341 gaf de bisschop  de heerlijkheid Gendringen te leen aan de heren van 

den Bergh; later de Graven van den Bergh, eigenaren en bewoners van 

Huis Bergh met al haar bezittingen in en rond Bergh, maar ook via 

vererving eigenaren van Huis Ulft en grote landerijen in de huidige 

provincie Brabant. 

In de Middeleeuwen was Gendringen dus al uitgegroeid tot een 

vestigingsplaats met grachten en wallen, een kerk en een munt.  Wanneer 

de naam Gendringen precies is ontstaan is niet echt te achterhalen en ook 

over de herkomst van de naam zelf zijn meerdere lezingen bekend. Het 

centrum van Gendringen was toen bereikbaar via drie poorten, te weten: 

Aan het begin van de Grotestraat, aan de Grotestraat -  voorheen 

Wiekenseweg  - nabij de oude school  en de kruising IJsselweg/IJsselstraat. 

De bebouwing bestond voornamelijk uit stadsboerderijen, herenhuizen en 

enkele logementen met in het centrum de kerk en waterput. 

In 1346 verplaatste de Graaf van den Bergh de munt naar ’s-Heerenberg. 

Uit correspondentie tussen de Graaf van den Bergh en de Graaf van Kleef  

( Kleve ) is bekend dat deze van mening waren dat Gendringen wel erg 

machtig werd. Nog later gaf de Graaf van den Bergh opdracht Gendringen 

te pacificeren , de grachten werden gedempt en de wallen geslecht.  
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Ondanks deze pogingen om Gendringen onder de duim te houden groeide 

de gemeenschap toch uit tot een belangrijke plaats voornamelijk omdat 

de belangrijkste handelsroute vanaf Doesburg via Doetinchem en Terborg 

door Gendringen liep richting Anholt en verder Nordrhein/Westfalen in 

Duitsland. Gendringen was als grensplaats een belangrijke pleisterplaats 

en zij profiteerde daar volop van.  

De wandelroute. 

De start van onze tocht is 

aan het begin van de 

Grotestraat waar  ooit de 

belangrijkste poort was. 

Hier liep ook een gracht 

en een brug gaf toegang 

tot het dorp.                                                               

Het pand Oldheid is direct 

rechts te vinden en het heeft nog de kenmerken van een typische 

stadsboerderi j en zij stamt uit 1674.  

Direct aansluitend het pand van de Luessen stichting . Oorspronkelijk 

gebouwd als woonhuis voor de rijke familie Luessen, later ondergebracht 

in een stichting en gebruikt als logement voor douane officieren en thans 

dient het als tehuis voor 

ouderen.   

De Grotestraat was en is 

de voornaamste straat 

en links en rechts tref je 

dan ook rijke voorname 

panden aan.  
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Opvallend is nog de wandschildering op een van de muren direct naast het 

Chinees Restaurant. Dit was een vroege vorm van muurreclame, in dit 

geval voor Hotel de Pelikaan van de familie Knaven. 

Op de plek waar nu de Rabobank staat was ooit Hotel de Pelikaan 

gevestigd. Op deze plek stopte de Postkoets en terwijl de paarden werden 

gewisseld konden de reizigers zich verpozen in het Hotel. Later stopte hier 

de tram. In het straatwerk is de plek te herkennen waar vroeger de 

dorpspomp stond.  

   Hotel de Pelikaan 

Opmerkelijk zijn ook het oude Postkantoor, Hotel het Posthuis en de daar 

tegenover gelegen panden aan het begin van de Ganzenmarkt. 

Over de NH Kerk is zeer veel 

te vertellen.  Al rond het jaar 

800 was hier een kerkje dat in 

latere eeuwen steeds meer is 

uitgebreid en vergroot.  Voor 

de grote brand in 1830 was 

de kerk veel groter, het bezat 

een zijbeuk en een 

priesterkoor. Na de brand was 

er niet voldoende geld om de 
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hele kerk weer terug te bouwen en men volstond met een deel. Ook de 

graftombes van Graaf Willem van den Bergh, Gravin Maria van den Bergh 

– van Nassau en vijf van hun kinderen zijn toen volledig verloren gegaan. 

De invloed van de Graven van den Bergh op de heerlijkheid Gendringen en 

op de NH kerkgemeenschap is lange tijd zeer groot geweest. Eeuwenlang 

bezat Huis Bergh het patronaatsrecht, het recht om de dominee te 

benoemen. In 1911 is Ds. Van Dijk de laatste dominee geweest die door 

Huis Bergh is benoemd.  

De oude NH pastorie, gebouwd 

rond 1900, is thans een 

rijksmonument.  Ook de tuin 

ervoor is van grote natuurkundige 

waarde met name door de in het 

voorjaar rijk bloeiende 

bosanemonen en krokussen 

 

In de Kromme Elleboog 

bevond zich vroeger een 

Synagoge.  De vroegste 

gegevens over joods leven 

in Gendringen dateren uit 

de eerste helft van de 17e 

eeuw. Aan het eind van 

diezelfde eeuw pachtte 

een jood de plaatselijke 

bank van lening. In de loop 

van de 18e eeuw vestigden 

zich meerdere joodse 

families in Gendringen. 
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Rond 1800 kwam men voor de godsdienstoefeningen bijeen in het huis 

van de voorganger. In 1811 werd een synagoge ingericht aan de Kromme 

Elleboog. 

Tijdens de laatste dagen van WO 2 is Emmerich  als belangrijke 

industriestad gebombardeerd  en vermoedelijk is er een uit de koers 

geraakte bom op Gendringen gevallen precies op de plek van de 

Synagoge. Helaas is deze later nooit meer herbouwd. 

De Ganzenmarkt is de plek waar in vroegere eeuwen de ganzen werden 

vermarkt. Gendringen is vele jaren een grote leverancier van ganzen 

geweest. Deze werden op de IJsselweiden geweid en vetgemest en daarna 

op de markt verkocht. 

 Gendringen is de 

geboorteplaats van Anthony 

Christiaan Winand Staring 

1767. Hij was later Heer van 

de Wildenborch in Vorden en 

is bekend geworden als 

landheer, landbouwkundige 

maar vooral als dichter. Zijn 

geboortehuis is helaas 

verloren gegaan en later is op 

die plek de bibliotheek  

‘Staring Leeszaal’ gebouwd . 

Voor de leeszaal staat als herinnering een monument. 

Ook Dorothea (Dora) Visser 1819-1876 is in Gendringen geboren. Zij 

vertoonde regelmatig de stigmata en is daardoor al tijdens haar leven een 

legende geworden. Zij werd door de gelovigen gevraagd om haar zegen uit 

te spreken om zieken te helpen. Een Stichting met haar naam is al jaren in 

een proces van zaligverklaring. 
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Aan de straatnamen is goed te zien welke gebouwen er vroeger  stonden 

en welke betekenis deze hadden. 

De huidige Raadhuisstraat is nog maar een klein gedeelte  van de vroegere 

straat waar toen ook werkelijk een raadhuis aan stond. Aan de overzijde 

treft men thans het Kerkpad aan, maar vroeger was dit de Kerkstraat en 

liep deze door tot voorbij de RK Kerk. Aan de zijde van het huidige 

zorgcentrum stond toen een rijtje woningen met daarachter – met een 

bocht – de Kromme Elleboog. 

Langs de RK Kerk, gebouwd in 

1896, als opvolger van een 

waterschapskerk uit ongeveer 

1830 lopen wij dan richting 

IJsselweg en slaan daarna linksaf, 

deze weg sluit dan weer aan op 

de IJsselstraat.  Op dit punt heeft 

ook vroeger een poort gestaan. 

Aan de bebouwing hier is nog 

goed te zien dat er veel z.g. 

stadsboerderijen waren met soms kleine winkels.  

Verderop lopen wij in de richting van de oude dorpsschool die thans 

verbouwd is tot twee woonhuizen zonder het oude karakter geweld aan  

te doen.  

                                                                                                                        

 

 

 



 10 

Ook op dit punt stond vroeger een poort die weer toegang gaf tot de 

Grotestraat. Aan de linkerkant van deze straat is de typische oude 

bebouwing nog goed te zien. 

Op de Ganzenmarkt werden vroeger de ganzen verzameld en daarna 

werden deze richting de IJsselweiden gedreven om te grazen. Deze weiden 

waren toen nog niet zo mooi vlak als tegenwoordig en het gras was – door 

de vele overstromingen -  van slechte kwaliteit. In het oude wapen van de 

Gemeente Gendringen zijn de gans en de ringen symbolisch terug te 

vinden. Ieder najaar is er een Miss Ganzenhoedsterverkiezing en de 

jongedame die deze eer te beurt valt is dan een heel jaar aanwezig op 

festiviteiten zoals de Voorjaars- en Kerstmarkt en dergelijke.       

                                                      

Tijdens de Kerstmarkt zijn er 

demonstraties van het drijven van 

de ganzen. Vroeger werden de 

vetgemeste ganzen op de 

kerstmarkt verkocht om 

vervolgens op de Kerstdis te 

belanden. 

 

 Verder gaat de tocht linksaf de Prins Hendriklaan in en dan richting 

Oranjesingel. De wijk achter de Oranjesingel is gebouwd direct na WO 2 en 

uit betrokkenheid met ons Oranjehuis hebben alle straten namen van het 

toenmalige koningshuis. De naam Oranjesingel verwijst naar de gracht       

( singel ) die toen hier nog aanwezig was. Deze stond in verbinding met het 

Kluunpand  een nog oorspronkelijk moeras en natuurgebied tussen 

Gendringen en Megchelen. 
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Wij zijn weer terug bij ons uitgangspunt en hopen dat u een interessante 

wandeling door Gendringen heeft gemaakt en uiteraard danken wij u voor 

uw belangstelling.   U kunt natuurlijk nog zelf even verder rondkijken in 

ons mooie dorp.  

Foto Gendringen ingang Grotestraat met brug en gracht 

 

Naast deze kleine wandelroute hebben wij nog een grote wandelroute 

en een fietstocht door en om Gendringen voor u beschikbaar. Kaarten en 

beschrijvingen zijn verkrijgbaar bij Café/bar te Pas en de winkels in de 

Grotestraat en bij de vestigingen van de VVV in de Gemeente Oude 

IJsselstreek.    
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Deze gids is mede mogelijk gemaakt door: 

  

 

 

 

Graafschap-Zuid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


