actief
beleven!

Kranenburg
tussen Rijn en Reichswald
Kranenburg blikt terug op 775 jaar historie, die in en om Kranenburg haar sporen
heeft achtergelaten.
Middeleeuwse stadswal en historisch centrum, musea voor moderne kunst en
volkskunde, vlakke weidelandschappen en beboste heuvelruggen, indrukwekkende
natuurlijke elementen en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden, landelijk karakter
en de nabijheid van grote steden - in Kranenburg behoort deze grote verscheidenheid aan indrukken en aspecten zoals in bijna geen enkele andere plaats tot het
dagelijkse leven.
Kranenburg ligt op ongeveer 10 kilometer ten westen van de districtshoofdstad Kleef
in het gebied van de Neder-Rijn, nabij de Nederlandse grens. Het vele landschapsschoon, voortkomend uit de wisselwerking tussen de Rijn, de laagvlakte „de duffelt“
en het Reichswald, bezit een bepaalde charme. Kranenburg biedt door zijn talrijke
ruiter-, wandel- en fietspaden veel mogelijkheden om van de natuur en de plaats te
genieten.
In deze brochure zijn enige interessante wetenswaardigheden voor u opgenomen
ter illustratie van de verscheidenheid van Kranenburg.
.
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Draisine

De draisine

- uniek in het gebied
van de Neder-Rijn
De draisine in onze grensstreek is de
unieke en „grenzenloze“ trekpleister op de spoorbaan tussen
Kleef, Kranenburg en Groes
beek. Ontdek en beleef de
Duits-Nederlandse grensstreek
vanuit een compleet nieuw perspectief met een fietsdraisine voor
4 personen of een clubdraisine voor
maximaal 14 personen.

Twee verschillende draisinentracés, tussen Kleef en Kranenburg en tussen Kranenburg en
Groesbeek, bieden iedereen ontspanning en plezier. Op de plaats van bestemming kunt u uw
dagje uit afronden met een van de attracties ter plaatse.
De ideale attractie voor bedrijfs- en verenigingsfeesten, gezinsuitstapjes, verjaardagen en
jongerenreizen.

Verdere informatie en boekingen
Grenzland-Drasine GmbH
Bahnhofstraße 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 9 17 99-0
e-mail: info@grenzland-draisine.eu
www.grenzland-draisine.eu
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Bedevaard

De Kranenburgse bedevaart viert in 2008 het 700-jarig jubileum. In 1308 werd
de kruisrelikwie ontdekt, die sindsdien continu door de eeuwen heen door gelovigen uit alle windstreken wordt vereerd.
Sinds 2003 herinnert op de plaats waar eens de boom moet hebben gestaan
waaruit het kruis zou zijn gevallen, een stèle van basalt aan de legende, de
zogenaamde Stronk van het Heilige Kruis. Wie door een ronde opening in de
steen kijkt, kijkt uit op de kerk van Kranenburg.
De kruisbedevaart bracht de stad Kranenburg rijkdom. In de eerste helft van
de 15de eeuw werd met de bouw van een grote laat-gotische kerk begonnen,
waarvan de spits uiteindelijk niet werd afgemaakt. Pas 450 jaar later kreeg de
toren zijn huidige kenmerkende koepel van leisteen.
Op andere pagina‘s vindt u een uitgebreide samenvatting van de bedevaartsgeschiedenis alsmede een overzicht van de jaarlijks terugkerende bedevaartsdatums.
Bedevaartsgroepen worden hierbij van harte uitgenodigd tot deelname aan de
bedevaart. In overleg met de parochie zijn eigen bedevaartsmissen mogelijk.
Een kruisbedevaart naar Kranenburg laat zich goed combineren met een be
zoek aan het museum Orientalis bij Nijmegen, een bezienswaardig openluchtmuseum van hoog niveau (afstand 10 km).

Verdere informatie
Kath.Pfarramt St. Peter und Paul
Kirchplatz 1
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 2 26
e-mail: stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de
www.wallfahrt-kranenburg.de
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Bedevaartskalender

Naast talrijke in het evenementenprogramma opgenomen datums voor de bedevaart vinden ook
nog de volgende jaarlijks terugkerende onderdelen plaats:
►► Op de zondag vóór de 4de Vastenzondag, de zondag „Laetare“, maakt de parochie
als begin van de kruisbedevaart een bedevaarttocht van Zyfflich naar Kranenburg.
►► Op zondag „Laetare“ is het de bezinningsdag voor politici.
►► Op Goede Vrijdag verenigt de liturgie van het leiden en sterven van Jezus Christus de plaatselijke bevolking en bedevaartgangers in één grote kerkdienst.
►► Op 8 mei, de dag van het einde van de oorlog, wordt er een oecumenische soldatenkerkdienst met militairen van de NATO gehouden.
►► Op de eerste zondag in juli opent een prelaat in het kader van de Duits-Nederlandse schuttersbedevaart de feitelijke periode van de kruisbedevaart.
►► Op de laatste zondag in augustus maken de Vincentiusbroeders en de Elisa
bethzusters uit Duitsland en Nederland een bedevaarttocht naar het Kranen
burgse kruisheiligdom.
►► Op de zondag na de 14de september is het feest van de „Kruisverheffing“, het
kruisfeest met de kruisdracht, het hoogtepunt van de jaarlijkse kruisbedevaart.
►► Na de pontificale mis om 10 uur dragen de leden van het kruisbroederschap het
Kranenburgse kruis door het middeleeuwse stadje. De leden van de geestelijke
ridderorden (de Maltezer Ridders en die van het Heilige Graf van Jeruzalem), de
broederschappen, de schuttersgilden en talrijke bedevaartgangers verenigen zich
in de processie voor een indrukwekkende belijdenis voor de Gekruisigde Heer.
►► De zieken en gehandicapten, de bejaarden en vrouwen hebben eigen bedevaartsdagen.

Contactpersoon
Gemeinde Kranenburg
Markus Schlegel
Klever Str. 4
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 79-14
e-mail: Markus.Schlegel@kranenburg.de

Bedevaartsgroepen worden hierbij van harte uitgenodigd
tot deelname aan de bedevaart. In overleg met de parochie zijn eigen bedevaartsmissen mogelijk.
Een kruisbedevaart naar Kranenburg laat zich goed combineren met een bezoek aan het museum Orientalis bij Nijmegen, een bezienswaardig openluchtmuseum van hoog
niveau (afstand 10 km).
Verdere informatie
Kath.Pfarramt St. Peter und Paul
Kirchplatz 1, 47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 2 26
www.wallfahrt-kranenburg.de
e-mail: stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de
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Musea

Het museumlandschap
in Kranenburg
Dit landschap bestaat in wezen uit de Mühlenturm (molentoren), het
Museum Katharinenhof en de Stadtscheune (stadsschuur).
Alle gebouwen bevinden zich in het historische centrum van de plaats
en zijn op slechts 2 minuten gaans van elkaar verwijderd.
Openingstijden van alle musea
Dinsdag tot zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

Contact:
Verein für Heimatschutz e.V.
Mühlenstraße 9
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 623
e-mail: info@museumkatharinenhof.de
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Musea

Mühlenturm
De Mühlenturm (molentoren) vormt als deel van het oude vestingwerk van de stad een belangrijk bestanddeel van
de historische kern en draagt naast de kapittel- en bedevaartskerk sterk bij aan het stadsbeeld van Kranenburg. De
toren heeft op zijn spits het dier uit het wapen van de gemeente, de kraanvogel, en is op deze manier ook weer een
belangrijk herkenningspunt van de plaats.
Zowel de verdedigingstoren als de windmolen van de toren werden in het kader van de verdedigingswerken van
de stad in ongeveer 1400 samen met in totaal 9 verdedigingstorens gebouwd. De windmolen en 3 andere verdedigingstorens bleven behouden. Nadat door de laatste molenaar al met de afbraak was begonnen, kochten zeven
Kranenburgers in 1922 de ruïne aan. Ze richtten voor de wederopbouw een heemkundekring op en bouwden de
voormalige molen naar een ontwerp van de provinciale conservator Theodor Wildemann in zijn huidige vorm weer
als toren op. De gedachte van de oprichters van de vereniging om hierin een heemkundemuseum in te richten werd
uiteindelijk in 1932 verwezenlijkt. Na beschadigingen, ook van de inventaris, tijdens de tweede wereldoorlog kon
het museum in 1948 weer heropend worden. Sinds 1970 stelt het Museum Katharinenhof religieuze volkskunst in
de Mühlenturm als bedevaartsmuseum ten toon.
Vanaf het einde van de van de jaren 80 van de laatste eeuw werd duidelijk dat een ingrijpende bouwkundige sanering noodzakelijk geworden was. Vanaf dit moment was de toren niet meer voor het publiek toegankelijk. In 1999
kon na grondige voorbereidingen met de omvangrijke werkzaameden worden begonnen. Met de heropening op 10
juli 2004 nam de Mühlenturm na een lange periode van sluiting zijn oude vertrouwde plaats in het veelzijdige museumlandschap van de Neder-Rijn weer in.
Sinds 2006 is de Mühlenturm weer zijn eigenlijke oorspronkelijke bestemming teruggegeven. In augustus werd de
tentoonstelling „Geschichte im Turm“ (Geschiedenis in de toren) geopend. Deze begint chronologisch onder het
koepeldak van de toren met de zeer oude en de vroegste geschiedenis en zet zich naar onderen toe voort met
vroege culturen in het gebied van de Neder-Rijn, nederzetting en heerschappij, kerk en geloven. Op de begane
grond wordt de geschiedenis van de stadswindmolen „Von der Windmühle zum Wahrzeichen“ (Van windmolen tot
herkenningspunt) verteld.

Contact:
Verein für Heimatschutz e.V.
Mühlenstraße 9
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 623
e-mail: info@museumkatharinenhof.de
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Musea

Museum Katharinenhof

Stadtscheune (Stadtsschuur)

Sinds de opening van het Museum Katharinenhof in 1961 vindt er al een omvangrijke uitbreiding van de museumverzameling plaats door schenkingen,
aankopen en donaties.
De inventaris aan kunstwerken van de Middeleeuwen tot het heden wordt op
twee etages tentoongesteld. Op een afzonderlijke etage worden jaarlijks wisseltentoonstellingen met zowel moderne als oudere kunst opgesteld.

De Stadtscheune (stadsschuur) is een vierkant bouwwerk uit baksteen met schilddak uit
de 18e eeuw. Het is een overblijfsel van oorspronkelijk ongeveer 30 boerengebouwen
binnen de stadsmuren, waarin thans
zowel
handwerksgereedschappen
als agrarische toestellen worden tentoongesteld.
In het gebied rond Kranenburger
nam, en neemt, de melkveehouderij
als economische factor een voor
aanstaande plaats in. Zo worden er
gereedschappen voor het thuis vervaardigen van boter tentoongesteld,
zoals deze 50 jaar terug nog in zwang
waren. Daarnaast worden er ook 150
jaar oude hulpmiddelen uit de akkerbouw getoond. Houten ploegen,
waaronder de spits-, verbouwingsen zaaiploeg, alsmede dorsvlegel en
dorsmachine met wanmolen worden
hier tentoongesteld.
Een hoogtepunt van de tentoonstelling is een compleet uitgestald schoenmakersatelier van de schoenmaker Heinrich Kersten. Zijn atelier, dat zich op de Wanderstraße bevond, is in de Stadtscheune (stadsschuur) in de oorspronkelijke staat opnieuw opgebouwd.

Informatie over de actuele en aanstaande wisseltentoonstellingen treft u aan in
het evenementenprogramma. In het bijzonder betreft het de volgende zwaartepunten in de verzamelingen: aan de
barok gewijde galeriekamer met schilderijen, barokplastieken uit het gebied
van de Neder-Rijn, kunst omstreeks
1800 met bijzondere verzameling Daniel Chodowiecki, moderne kunst met
nadruk op het Rijnse en Noord-Duitse
(met o.m. werken van J. Beuys, E. Mataré, W. Ophey, W. Schmurr, H. Nauen,
H. Teuber, W. Herberholz, P. Janssen,
E. Heerich, A. Thomkius, G. Wiegand
en anderen)

Contact:
Verein für Heimatschutz e.V.
Mühlenstraße 9
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26 / 623
e-mail: info@museumkatharinenhof.de
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Historische rondgang

Katholieke Kirche
Parochie- en bedevaartskerk
van Sint Petrus en Sint Paulus

Evangelische kerk

Stadsmuur

Stadtscheune
(Stadsschuur)
Voormalige
station

Contact:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26/79 59
e-mail: touristik@kranenburg.de

Mühlenturm

Museum
Katharinenhof
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Historische rondgang

Evangelische kerk
Stadsmuur

Het verloop van de voormalige stadsversterking met wal en een gracht is ook
vandaag nog goed te herkennen. Hier
en daar zijn tussen de Wanderstraße en
de Rütterswall gerestaureerde resten
van de oude stadsmuur uit omstreeks
1400 behouden gebleven. De beide stadspoorten (de Kleefse en de Nijmeegse
poort) zijn geheel verdwenen; van de
voormalige vier torens is de Mühlenturm
het best behouden gebleven.

De kleine kerk is een sobere
bouw met een zaal uit het jaar
1723. De in 1903 aangebouwde
toren werd na de tweede wereldoorlog vervangen door een
dakruiter. Opmerkelijk zijn de
preekstoel uit 1622, die ouder
als de kerk zelf is, en de moderne ramen van Erich John.

Stadtscheune (stadsschuur)

Het gebouw uit de 18de eeuw is het restant
van een voormalige landpoorterhoeve die
als typerend kan worden beschouwd voor
het oude huizenbestand in Kranenburg. Tegenwoordig is in de gerestaureerde schuur
een handwerksmuseum gehuisvestigd.
Contact:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26/79 59
e-mail: touristik@kranenburg.de
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Historische rondgang

Museum Katharinenhof
In het jaar 1446 vestigden begijnen zich in de huidige Mühlenstraße als dochtervestiging van een
Kleefse kloostergemeenschap. Later werd deze wereldse gemeen
schap van religieuze vrouwen een
regulier augu
stijnenklooster. Het
klooster stond onder het patronaat van de heilige Katharina. De
hiernaar genoemde Katharinenhof in de Mühlenstraße bezit nog
historische elementen, zoals onder
andere een keldergewelf uit de late
middeleeuwen.

Mühlenturm
(Molentoren)
De Mühlenturm is een voormalige toren van de stads
muur, die tevens als stadsmolen werd gebruikt. In 1927
werd de erg bouwvallige toren
ingrijpend gerestaureerd en
kreeg daardoor zijn huidige
vorm.

Voormalige Station
In 1865 kreeg Kranenburg de langverwachte aansluiting op het spoorwegnet toen het traject van Krefeld via Kranenburg naar Nijmegen gereed kwam.
Het huidige stationsgebouw dateert uit 1911. Tegenwoordig is hier de VVV (Tourist Info Center Alter Bahnhof) gevestigd.
Contact:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26/79 59
e-mail: touristik@kranenburg.de
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Historische rondgang

Katholieke kerk
Parochie- en bevaartskerk
van Sint Petrus en Sint Paulus
Toen Kranenburg uiterlijk rond 1290 het stadsrecht toegekend kreeg,
moet er al een parochiekerk (onder het patroonschap van de H. Martinus) bestaan hebben. De huidige kerkbouw dateert uit de eerste helft
van de 15de eeuw en werd gebouwd door de belangrijke bouwmeester
Gisbert Schairt van Bommel. De ontdekking van het wonderen verrichtende kruis in het jaar 1308 had Kranenburg tot een druk bezochte bedevaartplaats gemaakt en maakte de bouw van een grote kerk
mogelijk. Na de zogenoemde secularisatie in het jaar 1802 ontving de
parochiekerk het patroonschap van Sint Petrus en Sint Paulus.

Contact:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26/79 59
e-mail: touristik@kranenburg.de
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Natuur beleven

Woud en weide kilometers "puur natuur“
Tot op heden nog bepaalt de Rijn het landschap van de NederRijn. Zijn voormalige overstromingsgebied in de nabijheid van
Kranenburg wordt met de welluidende naam „de duffelt“ aangeduid. Dit vlakke weidelandschap wordt gekenmerkt door bonkige
knotwilgen, oude boomgaarden, hagen en eindeloze lanen met
populieren.
In dit eeuwenlang door mensen vormgegeven cultuurlandschap
komen zeldzame dieren en planten voor. Deze weiden bieden
leefruimte aan kievieten, grutto‘s en wulpen. Kikvorsen, padden
en salamanders hebben bezit genomen van vijvers, plassen, sloten en greppels. Speciale „bezoekers“ wisselen zich steeds zomer en winter af. Vanaf oktober komen hier maximaal 200.000
wilde arctische ganzen aan, die in de laagvlakte van de Rijn overwinteren. Vanaf maart zijn talrijke ooievaars te gast in Kranenburg. Tijdens de broedtijd doorkruisen ze de laagvlakte op zoek
naar voedsel.
Het wijdse landschap tussen Rijn en Reichswald biedt een aantrekkelijke achtergrond voor zeer diverse vrijetijdsbestedingen.
Fietsers kunnen urenlang over de vlakke wegen van de duffelt
rijden. Paardenvrienden vinden er optimale mogelijkheden door
vanuit het ruiterdorp Frasselt het Reichswald te verkennen. Er
zijn hier niet alleen schitterende ruiterpaden, maar er is ook een
uitgebreid en wijd vertakt netwerk van voet- en fietspaden.
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Natuur beleven

Natuurreservaat met een natuurlijke leegang
Al in 1981 werd een 95 hectaren groot deel van het Kranenburgse moerasland (broekland
dat ook wel „Armenveen“ werd genoemd) ten oosten van Kranenburg onder natuurbeheer
gesteld. Dit moerasland vertegenwoordigt het resterende deel van een oorspronkelijk uitgestrekt veenlandschap. Tegenwoordig treft men in het gebied een mozaïek aan van enerzijds
ongebruikte domeinen met struikgewas, kreupelhout en zowel rietkragen als kleine waterlopen aan de randen van de weiden en anderzijds agrarisch extensief gebruikte oppervlakken,
die worden doorsneden door hagen. In het laatste geval betreft het voornamelijk weilanden
die laat in het jaar worden gemaaid, en weiden waarop de robuuste runderen uit de Schotse
Hooglanden grazen.
Midden in het huidige natuurreservaat werd aan het begin van de zeventiger jaren een baggermeer aangelegd, dat wordt beheerd door de Kranenburgse hengelsportvereniging.
Momenteel is het Kranenburgse moerasland weer de leefruimte voor vele, deels zeer zeld
zame dieren- en plantensoorten. Onder de vogels vormen broedvogels zoals waterrallen,
kievieten, water- en poelsnippen, en blauwborstjes (blauwkeeltjes) en roodborsttapuiten alsmede verschillende soorten rietzangers en karekieten de natuurlijke kostbaarheden. Maar
ook botanisch heeft het Kranenburgse moerasland een en ander te bieden. Naast talrijke
moeras- en veenplanten groeien hier ook het met uitsterven bedreigde gewone blaasjeskruid
en inheemse orchideeën zoals de moerasnachtorchis en het vleeskleurige standelkruid.
Om het gebied heen loopt een 3 km lange natuurleergang die met in totaal acht stations de
bezoeker de vele aspecten van de natuur van het Kranenburgse moerasland bijbrengt.
Het gebied staat wat natuurbescherming betreft onder beheer van het NABU-natuurbeschermingsstation. De VVV en de NABU leiden geinteresserde groepen bij telefonische reservering (of via mail) onder vakkundige begleiding door het gebied.

Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26/79 59
e-mail: touristik@kranenburg.de
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Kranenburg in beeld
Middeleeuwse stadswal en historisch centrum, musea voor moderne kunst en
volkskunde, vlakke weidelandschappen en beboste heuvelruggen, indrukwekkende natuurlijke elementen en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden, landelijk karakter en de nabijheid van grote steden - in Kranenburg behoort deze
grote verscheidenheid aan indrukken en aspecten zoals in bijna geen enkele
andere plaats tot het dagelijkse leven.
De kern Kranenburg en nog acht deelgemeenten vormen samen de gemeente
Kranenburg. Elke deelgemeente is, door een eigen historische achtergrond en
een speciaal karakter, een bijzonderheid op zich en draagt daardoor bij aan de
grote verscheidenheid van de gemeente in haar geheel.
Op de volgende pagina‘s bieden wij u een kort overzicht van de geschiedenis
van de deelgemeenten van de gemeente Kranenburg.
.

Portret van de gemeente

Deelgementen

De kern van de gemeente Kranenburg kijkt terug op maar
dan 700 jaar geschiedenis. Een precieze datum voor de
stichting van de burcht en nederzetting Kranenburg is uit
de bronnen niet op te maken. De eerste vermelding van
een burcht Kranenburg komt voor in een oorkonde van 24
maart 1270. De bij de burcht liggende vestiging kreeg al
in 1294 stadsrechten.
Ook vandaag de dag nog bevat het historische centrum
van het stadje veel middeleeuwse bouwkundige elementen. Een deel van de zuidelijke stadsmuur is nog
behouden gebleven. Toentertijd boden de verdedigingswerken van de stad met vestinggracht, twee poorten op
de kruispunten van de Große Straße en meerdere verdedigingstorens de bewoners en burgers van het stadje een
grote mate van bescherming.

De nieuwe burcht van de hertogen van Kleef aan de
noordzijde van de stadsmuur is geheel verdwenen, maar
de grote laat-gotische kapittel- en bedevaartskerk, het
hoofdgebouw van het klooster van de augustijner nonnen, het huidige Museum Katharinenhof en de enige
overgebleven verdedigingstoren, de Mühlenturm, zijn
druk bezochte bezienswaardigheden.
In een oorkonde uit het jaar 720/21 wordt Nütterden onder de naam „Nitri“ vermeld. De oorspronkelijke kern van
Nütterden is het landgoed Klarenbeck, dat in de nabijheid
van de Elsenhof gelegen heeft en waarop nu de naam
Klarenbeek is overgegaan. In kerkelijk opzicht behoort
Nütterden al eeuwenlang tot de parochie in Donsbrüggen. Pas in 1841 werd de parochie St. Antonius gesticht.
In 1853 kreeg de jonge parochie een eigen kerk in neogo-

tische stijl, die een oude kapel uit de 15de eeuw verving.
Op de Dorfplatz aan de Hoher Weg symboliseert de „Forellenbrunnen“ met de twee jongens van de beeldhouwer
Dieter von Levetzow uit Nütterden de ruime beschikbaarheid van water in Nütterden, die vroeger het gebruik van
drie watermolens mogelijk maakte.
Schottheide, de jongste deelgemeente van de gemeente
Kranenburg, ontstond tegen het einde van de 18e eeuw
door de ontginning van de gelijknamige heide waarnaar in
oorkonden al in 1414 door middel van de naam „Schoed
scheheye“ wordt verwezen. Middelpunt van het leven in
de plaats is de in 1953 opgerichte dorpsschool waarin
slechts tot 1968 werd onderwezen. Tegenwoordig dient
de school als onderkomen voor het verenigingsleven en
als trefpunt voor jong en oud.

Portret van de gemeente

Deelgementen

De deelgemeente Mehr wordt al in 720/21 in oorkonden
vermeld. De naam is afgeleid van een bijna 3 kilometer
lange en 100 meter brede meerachtige verbreding in de
loop van een beek tussen twee langgestrekte ruggen op
de geestgronden. De oudere, zuidelijke rij van de nederzetting ten oosten van de St.-Martinuskerk is ongeveer
twee kilometer lang, terwijl de jongere, noordelijke rij iets
korter is. Een parochie wordt al rond 1290 in oorkonden
vermeld. De huidige kerkbouw stamt oorspronkelijk uit de
15de eeuw. In de 19de eeuw worden uitbreidingen uitgevoerd, waardoor alleen de twee onderste verdiepingen
van de toren ouder zijn. De op de plaats van een oude
hofstede („Saleheim“) gebouwde burcht Zelem stamt uit
de 15de eeuw. Een tekening van Jan de Beyer uit 1745
toont het uiterlijk ten tijde van de Renaissance, dat door de
familie Palandt in de 16e eeuw aan de burcht Zelem werd
gegeven. Omstreeks 1800 kreeg de burcht zijn huidige,
meer sobere uiterlijk.

Frasselt ontstond aan het begin van de 14de eeuw, toen
de graaf van Kleef de rand van het Reichswald liet rooien en voor agrarisch gebruik geschikt liet maken. Deze
Kleefse ontginning van omstreeks 1297 vond echter alleen
aan de oostelijke zijde plaats; de westelijke nederzettingshelft werd vanaf 1331 door de graaf van Gelre ontsloten. Frasselt ontwikkelde zich tot een straatdorp (met
achter de huizen direct aansluitend het grondbezit) van
twee rijen, waarbij de huizen met erven aan beide zijden
achter elkaar aan de weg staan. De nederzetting ontleent
haar naam aan het bos (silva Vracene), waarin de ontginning en cultivering plaatsvonden. Een eigen parochie
kreeg Frasselt pas in de 19de eeuw. De tussen 1860 en
1862 in neogotische stijl opgetrokken parochiekerk van
St. Antonius werd, evenals de rest van het dorp, zwaar
getroffen door de oorlogshandelingen in 1944/45, maar
werd voortvarend binnen enkele jaren weer hersteld.
Frasselt telt momenteel ongeveer 500 inwoners. Frasselt

biedt paardenvrienden uitstekende mogelijkheden voor
de ruitersport en kan zich dan ook met recht „ruiterdorp“
noemen.
Zyfflich ligt op een tegen hoog water beveiligde, langgestrekte geestrug. Romeinse vondsten getuigen van de
aanwezigheid van de Romeinen. De plaatsnaam komt
echter voor het eerst voor in een uit 974 of 983 stammen
de oorkonde (Safliggi). Aan het begin van de 11de eeuw
vestigden graaf Balderik en zijn gemalin Adela in Zyfflich
een sticht (kapittel) en bouwden er een kerk. De sticht
werd echter in 1436 naar Kranenburg verplaatst; de Martinuskerk bleef echter parochiekerk.
De aan de Heilige Martinus gewijde, voormalige stichtsof kapittelkerk is en blijft een belangrijk bouwwerk. Het
uiterlijk van de oorspronkelijk Ottoonse basiliek wordt tegenwoordig door gotische en andere latere wijzigingen
bepaald. Verval, wederopbouw en verwoestingen door
oorlogen hebben hun sporen achtergelaten.
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Deelgemeenten

De plaatsnaam Wyler komt voor het eerst voor in een
oorkonde uit 1189. Maar de hoeveelheid sporen van bewoning van het dorp gaan veel verder terug. De Romeinen hadden westelijk van de Wyler berg bij Berg en Dal
een belangrijke steenbakkerij. Een nederzetting uit de
tijd van de Merovingers is door een begraafplaats aangetoond. In 1304 was er al een kapel die tot de sticht (het
kapittel) van Zyfflich behoorde. De Romaanse westelijke
toren en fundamenten van een langhuis, dat in de 18de
eeuw opnieuw werd opgebouwd, tonen aan dat het kerkelijke leven nog verder teruggaat. Tussen 1964 en 1966
werd op de plaats van de neogotische kerk uit 1911 een
moderne kerk gebouwd. Het dorpsleven werd lang bepaald door de grens. Aan de Hauptstraße staan nog altijd
oude in- en uitklaringsgebouwen die, evenals de moderne grensovergang aan de B9, overtollig zijn geworden.
Het dorp Niel is een zeer oude nederzetting in de laag

vlakte van de Rijn. Al in 891/92 wordt de plaats middels
de schrijfwijze „Niol“ vermeld in een oorkonde. De boerderijen van toen werden op een kunstmatige verhoging
(„Poll“ genaamd) gebouwd om zo beschermd te zijn tegen hoge waterstanden. Het middelpunt van het dorp is
de parochiekerk van St. Bonifatius. Vermoedelijk was er
al omstreeks 1100 een kerk in Niel. Restanten van een
Romaanse kerk zijn terug te vinden in de onderbouw
en fundamenten van de kerktoren. Ook de doopvont uit
blauwe hardsteen, beter gekend als le Petit-granit uit de
omgeving van Namen, uit de 13de eeuw toont het bestaan aan van een kerkgebouw in deze tijd. In het portaal zijn de hoogwaterstanden van de afgelopen 200 jaar
opgetekend. De naam van de kleinste deelgemeente is
ouder dan de nederzetting zelf. Het oudste bewijs treft
men al aan in boeken van het graafschap Gelre omstreeks 1294/95, waarin een „curtis Grafwegen“ (hof van

Grafwegen) wordt genoemd. Terwijl er in de 13de eeuw
in essentie ook al een deelgemeente met deze naam bij
Groesbeek bestaan heeft en er in de late middeleeuwen
ook nog een ontginningsnederzetting met dezelfde naam
ontstond, gaan de wortels van de huidige deelgemeente
van de gemeente Kranenburg terug tot in de 16de eeuw.
In een Kleefs decreet uit 1572 worden de „waltdienaers
op den Grafweg“ in het kerspel (de parochie) van Kranenburg opgenomen. De oorsprong ligt dan ook in een
nederzetting van boswachters die waren belast met het
voorkomen van illegale houtkap en stroperij. Tot aan het
midden van de vorige eeuw waren voor de bewoners
bezembinden en het vlechten van manden en korven de
voornaamste bron van inkomsten. Vandaag de dag telt
Grafwegen ongeveer 90 inwoners. Vanwege de gunstige
ligging is Grafwegen ook als woonplaats voor Nederlanders aantrekkelijk geworden.
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VVV Tourist Info Center Alter Bahnhof

VVV Tourist Info Center Alter Bahnhof in het voormalige station van Kranenburg biedt de
gast de volgende soorten inlichtingen:
Informatie voor toeristen:
Kaarten en reisgidsen, boeken en brochures: veel wetenswaardigheden en beeldmateriaal
over de regio alsmede tips over aanlegplaatsen en overnachtingsmogelijkheden vindt u in
de bezoekersinformatie van de gemeente Kranenburg. Wij helpen u graag op weg.
Voordrachten en excursies
Voordrachten en excursies, te voet, met de fiets of met de bus: een aansprekend en afwisselend evenementenaanbod over de natuur en het landschap van de regio „de Gelderse
Poort“ vindt u in ons actuele programma. Wij geven u graag advies. Vraag voor groepen
naar de afzonderlijke mogelijkheden.
Fietskluizen
Tijdens uw bezoek aan Kranenburg kunt u uw fietsen en bagage gratis opbergen in
afsluitbare fietskluizen.

Verdere informatie:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Telefoon: 0 28 26/79 59
e-mail: touristik@kranenburg.de

Toerisme

Reisinformatie

De gemeente Kranenburg ligt aan het onderste gedeelt van de Neder-Rijn in het noordwesten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen pal tegen de grens met Nederland.
Voor uw reis per auto volgt u de A57 tot aan de afslag nummer 2, („Goch / Kleve“).
Aan het einde van de afrit slaat u rechts af de B9 op, waarna u de eerste afslag links met
de aanduiding Kranenburg neemt. Na ongeveer 200 meter slaat u rechts af, de B504 op,
in de richting van Kranenburg. Volg deze weg ongeveer 15 kilometer en sla dan links af, de
gemeente Kranenburg in.
Bij uw reis vanuit Nederland volgt u de N325 die aan de Duitse zijde van de grens overgaat
in de B9. Volg de B9 ongeveer 1 kilometer en sla vervolgens rechts af, de K44 op (richting
deelgemeente Wyler). Wanneer u de K44 verder volgt, bereikt u na ongeveer 5 kilometer
de gemeente Kranenburg.
Als u per trein reist, neemt u de Niers-Express, die zijn eindpunt heeft in de districtsstad
Kleef op ongeveer 10 kilometer afstand van Kranenburg. Direct bij het station bevindt zich
ook het busstation. Lijn 58 brengt u naar Kranenburg.
Zelfs een reis per vliegtuig levert geen problemen op. Op 25 kilometer afstand bevindt
zich luchthaven Weeze (Düsseldorf-Niederrhein) en op 100 kilometer afstand bevindt zich
luchthaven Düsseldorf.
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