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„DE NEDERRIJN

WIL GEZIEN WORDEN,”
ZEI HANNS-DIETER HÜSCH.
“EN DAN BEGINT DE GROTE LIEFDE.

DAT IS HET GEHEIM VAN DE NEDERRIJN.
WIE EENS AAN DE NEDERRIJN IS GEWEEST,
KOMT STEEDS WEER TERUG.”
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Wachtendonk heeft vele
facetten
Historisch en modern, spannend en ontspannend, overzichtelijk klein en toch uitgestrekt,
fietsparadijs en uitgangspunt voor bootvakanties, een vertrouwd thuis en populaire
bestemming voor dagtochten. Wij zijn trots
op onze gemeente en wonen hier graag.
Waarom dat zo is, laten wij u op de volgende pagina’s zien.
Wij nodigen u uit de gemeente Wachtendonk te leren kennen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook u verliefd zult worden en steeds
weer graag terug zult komen. Wij zien elkaar
in Wachtendonk.
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Wist u eigenlijk ...
dat Wachtendonk, dat bestaat uit de deelgemeentes Wankum en „Stadt” Wachtendonk, ca. 8.400
inwoners heeft en nog steeds verder groeit
dat wij deel uitmaken van het samenwerkingsverband „Historische Stadt- und Ortskerne in NRW”
(historische stads- en dorpskernen in NRW), omdat
hier meer dan 120 gebouwen onder monumentenzorg staan
dat er meer dan 80 actieve verenigingen zijn die
sociale contacten bieden en meewerken aan een
prettige samenleving in onze gemeente
dat Wachtendonk een financieel gezonde gemeente en zelfs schuldenvrij is
dat Wachtendonk al 40 jaar een stedenband met
Acigné in Frankrijk (Bretagne) onderhoudt?
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GESCHIEDENIS
Tip
“Geschiedenis beleven”
Tijdens een stadsrondwandeling komt
geschiedenis tot leven. De toeristeninformatie biedt regelmatig openbare rondleidingen door de historische stadskern aan
evenals fietstochten met gids in de omgeving van Wachtendonk. De data vindt u in de
evenementenkalender van de gemeente.
Graag organiseren wij ook een individuele
ontdekkingsreis voor u.
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Wachtendonk, de felbevochten vesting aan de Niers
Als men een inwoner van Wachtendonk die
hier 450 jaar geleden leefde, in een tijdmachine naar de huidige tijd zou beamen, zou hij
niet verdwaald raken in zijn geboorteplaats.
Het stratenplan is nog steeds hetzelfde. Ook
de vele authentieke, onder monumentenzorg
staande huizen zijn nauwelijks veranderd.
Dat is juist wat de bijzondere uitstraling en
gezellige sfeer van ons plaatsje uitmaakt.
Toch is Wachtendonk niet altijd zo idyllisch
geweest als vandaag. Bovendien is het vrij
vaak van eigenaar veranderd. Eerst kwamen
de Romeinen, in de 3e eeuw de Franken en
in de 12e eeuw de aartsbisschoppen van
Keulen. De door hen ingestelde landvoogden
stichtten de burcht en de stad en vormden

een eigen landsheerlijkheid, waar later eerst
de hertogdommen Gelre en Kleef (Gelre
won) en tijdens de Tachtigjarige Oorlog de
Nederlanders en de Spanjaarden (die beurtelings wonnen) om vochten. Pas
in het jaar 1713 werd Wachtendonk bij de
Vrede van Utrecht als deel van het hertogdom Gelre definitief aan Pruisen toegekend.
Dan verschijnen de Fransen op het toneel –
Wachtendonk maakt tot aan de afdanking
van Napoleon deel uit van Frankrijk – en
hoort daarna, tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, weer bij Pruisen.
In bronnen vanaf de 14e eeuw wordt Wachtendonk overigens voor het eerst “stad” genoemd, een oorkonde over de stadsrechten
bestaat echter niet. Officieel was Wachtendonk alleen voor de Franse bezetting onder
Napoleon een stad.
In het kader van de gemeentelijke herindeling in 1969 ontstond uit de tot dan toe zelfstandige gemeenten Wachtendonk en Wankum de huidige gemeente Wachtendonk.

7

Vredesluiting in Wankum
Ook in Wankum tonen archeologische vondsten aan dat
hier al in de Romeinse tijd een nederzetting was. De
aanwezigheid van de Franken weerspiegelt zich in de
oorspronkelijke plaatsnaam Wancheim, wat in hun taal
een nederzetting op de weide was.
Wankum wordt in de geschiedschrijving voor het eerst
genoemd als landsheerlijkheid van het Ambt Krickenbeck in het hertogdom Gelre. Dat betekent dat het onder hetzelfde bewind viel als Wachtendonk, van waaruit Wankum vanaf de 19e eeuw tot 1945 ook werd
bestuurd.
Al met haar eerste vermelding in 1279 kreeg Wankum
een supraregionale betekenis, want toen sloten de
heersers tussen Rijn en Schelde hier een landvrede die
gedurende een aantal jaren voor rust en vrede langs
de strijdzuchtige Nederrijn zorgde.
Het dorp Wankum is een typisch straatdorp met de
kerk als middelpunt. De oude, in 1906 afgebroken kerk
stond bijna direct tegenover de huidige kerk. Destijds
telde het dorp zo’n 100 huishoudens, die bijna allemaal
in de landbouw werkzaam waren. Daarnaast voerde
men meestal nog een ander beroep uit als “tweede
standbeen”. De combinatie van boerderij, kleermakerij,
wassen en strijken maakt duidelijk dat hier niet alleen
de “heer des huizes” aan het werk was.
Rondom het dorp ontstonden in de diverse buurtschappen afhankelijk van het landschap verschillende nederzettingsvormen. Bijzonder bezienswaardig zijn daarbij
de landgoederen Haus Ingenraedt en Haus Langenfeld, waarvan de bouwsubstantie zijn oorsprong in de
vroege 16e eeuw heeft.
In het streekmuseum in de Dorfstube kan men de geschiedenis van Wankum nog steeds beleven.
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LANDSCHAP

Wachtendonk met de
fiets verkennen
Watergezichten en volop natuur biedt een
24 km lange fietstocht rondom Wachtendonk en Wankum. Steek met onze veerpont
“AIWA” de Niers over en geniet van het
heerlijke uitzicht op de Niers, de Nette, de
beek en het meer.
Nieuwsgierig? Deze en andere routesuggesties heeft de toeristeninformatie in Haus
Püllen voor u klaarliggen. U vindt ze ook op
de website van de gemeente.
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“Prachtig groen”
Wilt u het typische landschap van het Nederrijngebied
leren kennen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Op een oppervlak van 48 m² vindt u knorrige knotwilgen, vruchtbare akkers, sappig groene weiden, twee
mooie riviertjes (Niers en Nette) die door het vlakke
landschap meanderen, een prachtig blauw meer, bossen
en hei. De gemeente Wachtendonk, aan de Nederlandse grens, maakt deel uit van het 435 km2 grote
natuurpark Schwalm-Nette, dat zijn taak ziet in natuurverbonden recreatie, bescherming van kostbare biotopen en natuureducatie.
Wandelend, op de fiets of in een roeiboot – wie graag
buiten in de natuur is, komt bij ons helemaal aan zijn
trekken. Natuur en beweging kunnen hier uitstekend
worden gecombineerd. Bijvoorbeeld op de Wankumer
hei, waar van mei t/m augustus enkele van de 250 in
Europa voorkomende orchideeënsoorten in bloei staan.
In dit gebied graast een kudde wilde paarden (koniks).
Het natuurpark, dat in Wachtendonk in Haus Püllen een
bezoekerscentrum heeft, nodigt uit om “natuur met
alle zintuigen te beleven”. Het aanbod reikt van tentoonstellingen, lezingen, fiets- en wandeltochten tot
en met workshops. Ook kan er een boerentuin met
een grote diversiteit aan gewassen worden bezichtigd.
In de tentoonstelling staat een interactieve tafel waar u
in de wereld van het staande en stromende water in
het natuurpark kunt duiken. Ook kunnen aan deze tafel
spelletjes worden gespeeld.
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“KIJK:

DE SCHOONHEID
VAN DE NEDERRIJN

IS NAAR MIJN MENING NIET ZOMAAR IETS,
ZOALS MEN ZEGT ‘HEMEL WAT EEN MOOIE VROUW’.
DAT GAAT VEEL DIEPER.”
HANNS DIETER HÜSCH
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EVENEMENTEN
EN CULTUUR

“Hier valt iets
te beleven”
Boekenmarkt in de historische stadskern,
concerten, comedy en milonga in het burgerhuis “Altes Kloster”, plantenruilbeurs, wandelingen met het kruidenvrouwtje of georganiseerde Segwaytochten, tentoonstellingen
in de Dorfstube Wankum of het “Alte Wasserwerk”, mega-evenementen in de “Blaue
Lagune”, traditionele feesten van verenigingen en broederschappen – dit programma
aan evenementen, dat ook een kleine stad
niet zou misstaan, vindt hier bij ons plaats.
Op deze veelzijdigheid en afwisseling zijn wij
bijzonder trots. Actieve verenigingen zoals
“Wir für Wachtendonk und Wankum”, de
Wankumer Heimatbund, de Kulturkreis,
maar ook instellingen zoals het bezoekerscentrum van het natuurpark en de toeristeninformatie maken dit mogelijk.
Ook de grote bezoekersaantallen zijn opmerkelijk. Het publiek komt uit de wijde omstreken en uit Nederland, bijvoorbeeld om het
Wachtendonker nacht- en wijnfeest of het
burchtfeest met ons te vieren. En wij vinden:
ze hebben gelijk. Blader eens door onze
evenementenkalender, daarin vindt ook u
vast en zeker een evenement naar uw smaak.
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Wij vieren
Lente- en paasmarkt
(2e zondag voor Pasen)
Wachtendonker muziekweekend
(in een weekend in maart of april)
De mei in dansen in Wankum (30 april)
Zomerkermis in Wachtendonk
(rondom Sacramentsdag)
Zomerkermis in Wankum (eind juni)
Nederrijnse fietsdag (1e zondag in juli)
Boekenmarkt (2e zondag in juli)
Burchtfeest (1e weekend in augustus)
Jazz & more bij de burchtruïne
in de zomervakantie
Sparkasse-stadsloop in historische
binnenstad (1e zondag in september)
Wachtendonker nacht en wijnfrühshoppen
(2e zondag in september)
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SPORT EN
RECREATIE

“Wat ons beweegt”
Als inwoners van het Nederrijngebied worden wij als
het ware op de fiets geboren en wij gaan dan ook het
liefste overal op dit vervoersmiddel naartoe. Dankzij
het knooppuntennet is de navigatie voor elke fietser nu
nog makkelijker geworden. Ook met een e-bike kun je
hier goed uit de voeten, want binnen de gemeente zijn
op verschillende plaatsen e-bike oplaadpunten beschikbaar. Maar ook wie zich op een andere manier wil
voortbewegen, kan bij ons alle kanten op. In het uitgestrekte landschap, doortrokken met kleine rivieren, met
weiden, bossen, veen en heide is het heerlijk wandelen
of nordic walken. En wie van hardlopen houdt, mag in
geen geval zijn loopschoenen vergeten.
Ook watersport is bij ons populair. Met kano’s en rubberboten verkennen wij onze eigen rivier, de Niers. In
de zomer liggen we graag op het strand – ons eigen
strand, welteverstaan. Dit kan in het natuurbad Wachtendonk en de “Blaue Lagune”, een sport- en recreatiepark midden in het idyllische bosgebied Wankumer
Heide. Hier kun je heerlijk spelen, zwemmen, waterskiën en wakeboarden. Wie liever vaste grond onder
de voeten heeft, kan genieten van beachvolleybal of
slacklinen.
Het Nederrijngebied biedt veelzijdige recreatiemogelijkheden. Voor tips en suggesties kunt u terecht bij het
toerisme-informatiepunt Niederrhein Tourismus.
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Wandelroutes rondom
Wachtendonk
In het zuiden van Wachtendonk, in de buurt
van de burchtruïne, vindt men een prachtig
landschap. Hier loopt ook de 3,2 km lange
en drempelvrij aangelegde “Erlebnispfad
Kulturlandschaft Wachtendonk”, die in het
noorden nog eens 8 km is doorgetrokken.
Mag het ietsje meer zijn? Uitgebreide
kaarten voor wandelaars en nordic walkers
vindt u bij de toeristeninformatie in Haus
Püllen en op de website van de gemeente.
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Onze sportverenigingen
TSV Wachtendonk-Wankum 1910 e. V.
Tennisclub 1978 e. V.
Tafeltennisclub Straelen-Wachtendonk
1980 e. V.
NiersRunners Wachtendonk 2002 e. V.
Ruiterverenigingen “Jan van Werth
1899 e. V.” en “Prinz zu Hohenlohe” 1909
Sledehondensportvereniging Wankumer
Heide e.V.
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HORECA EN
OVERNACHTINGEN

“Geheel naar onze
smaak”
Wie de gemeente bezoekt of onderweg in
Wachtendonk of Wankum even wil pauzeren,
gaat wellicht een van de cafés, bakkerijen of
de ijssalon binnen. Of u strijkt neer op een
gezellig bankje langs de oevers van de Niers
om te picknicken. Ook voor een snelle lunch
of een uitgebreid diner bent u bij ons aan
het juiste adres. U moet alleen nog kiezen,
waar u trek in hebt en waar u graag wilt eten.
En als u met een groep onderweg bent, dan
is zeker ook de barbecuehut bij de burchtruïne een geweldige plek voor een ietwat
langer, gezellig verblijf in de natuur. U kunt
de hut huren via de toeristeninformatie.
In Wachtendonk kunt u niet alleen lekker
eten, maar ook uitstekend overnachten. Of
u nu vrienden of familie in de regio bezoekt,

een hotelkamer voor uw schoonmoeder
nodig heeft of uw vakantie hier wilt doorbrengen – van hotels, pensions, vakantiehuisjes tot en met camperstandplaatsen
vindt u bij ons talrijke mogelijkheden voor
een aangenaam langer verblijf in Wachtendonk. Voor grotere groepen is een verblijf in
het hooihotel Dümpfenhof een bijzondere
belevenis. U wilt toch iets meer luxe? Gun
uzelf dan een dag (of twee ...) wellness in
de Art Spa in het centrum van Wachtendonk.
Talrijke tips rondom het onderwerp horeca
en accommodatie vindt u in onze brochure
“Genießen & Träumen” (genieten & dromen).
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HANDEL EN
BEDRIJFSLEVEN

Hier wil ik werken, produceren, service bieden
1. De gemeente is via twee snelwegafritten
vanaf de BAB40 bereikbaar. Daardoor bent
u eenvoudig en snel in Nederland en het
nabijgelegen Roergebied.
2. De luchthavens Düsseldorf en Weeze

evenals de grootste binnenhaven ter wereld
in Duisburg liggen binnen een straal van
50 km.

3. Naast een goede bereikbaarheid betekent
dit ook dat leveranciers en afzetmarkten altijd
in de buurt zijn.

4. De stedelijke agglomeraties langs Rijn en
Roer vormen een uitstekende basis voor de
rekrutering van gekwalificeerde medewerkers.

5. Dit alles in combinatie met een intact

leefmilieu binnen een plattelandsgemeente.

De gemeente Wachtendonk biedt op het
nieuwe industrieterrein Müldersfeld via
een eigen ontwikkelingsmaatschappij
aantrekkelijke bouwkavels voor bedrijven
aan, die naar eigen behoefte kunnen worden toegesneden. Momenteel zijn er nog
enkele vrije kavels tussen 1.000 m2 en
8.000 m2 beschikbaar. Omdat de markt
voor ambachtsbedrijven en andere ondernemers in Wachtendonk nog niet is verzadigd,
vindt u hier tegen gunstige condities een
ideaal startpunt voor uw bedrijf.
In de beide reeds volledig bebouwde terreinen “Wachtendonk-Ost” en “WankumGrefrather Straße” vindt men een gezonde
mengeling van ambachts- en servicebedrijven, grote winkelketens en detailhandel.
Door fluctuatie heeft men wellicht ook hier
kans op een bedrijfspand.

6. En binnen ons ondernemersvriendelijke

gemeentebestuur zijn onze burgemeester
en de bedrijfsfunctionaris competente
gesprekspartners voor uw vestigingswens.
Alles bij elkaar genomen een lot uit de
loterij!
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WONEN

Nieuwe inwoners zijn
van harte welkom
Van met liefde gerestaureerde historische
panden in de binnenstad, moderne eengezinswoningen in een jonge wijk, een royaal
erf buiten de stad tot en met drempelvrije
aanleunwoningen voor ouderen – in Wachtendonk en Wankum vindt men woonruimte
voor iedere smaak, behoefte en portemonnee.
In de afgelopen jaren zijn in beide deelgemeenten enkele zeer mooie, gezinsvriendelijke woongebieden ontstaan: “Schlecker
Weg”, “Alte Gärtnerei Niersaue”, “Am Sportplatz”, “Schenkstraße” en “Östlich auf dem
Kuckuck”.
Wonen in onze gemeente is zeer populair,
daarom zijn beschikbare kavels vaak snel
verkocht. Momenteel wordt een nieuwbouwgebied op het voormalige sportterrein
in Wankum ontwikkeld. Verdere woonbouwgebieden zijn in de planningsfase. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de
gemeente.

Hier wil ik oud worden
Sinds juni 2010 bestaat in Wachtendonk het
“Haus im Hagenland”, een seniorenresidentie die door de KORIAN Gruppe wordt geleid. Het huis is volledig gelijkvloers en
drempelvrij aangelegd. De ruimtes zijn licht
en stralen vriendelijkheid uit. Op in totaal
3.400 m2 zijn er 65 verzorgingsplaatsen beschikbaar (43 eenpersoons- en 11 tweepersoonskamers). In de prachtig aangelegde
tuin is het op mooie dagen heerlijk vertoeven. De bewoners leven hier in een aangename sfeer, die veiligheid en geborgenheid
biedt en toch ook onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
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Interessant voor jonge
gezinnen
Wachtendonk heeft vier kleuterscholen,
inclusief twee gezinscentra. In alle leeftijdsgroepen zijn nog voldoende plaatsen
beschikbaar.
Iedere deelgemeente heeft een eigen
basisschool, in Wachtendonk is dit een
inclusieve school.
Op beide basisscholen worden zowel
onderwijsconcepten voor hele en halve
dagen aangeboden.
Aan het begin van het schooljaar 2020/2021
gaat de Freie Realschule “Weitsicht”
(middelbare school) van start.
Meer informatie hierover vindt u op
www.weitsicht.schule.
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INFORMATIE & ADRESSEN
VAN HARTE WELKOM
Gemeente Wachtendonk
Weinstraße 1
47669 Wachtendonk
www.wachtendonk.de
info@wachtendonk.de
Tel.: +49 2836 9155-0
Samenwerkingsverband „Historische Stadtund Ortskerne NRW”
www.historische-ortskerne-nrw.de
stadtkerne@hso-nrw.de
Verenigingen
http://bit.ly/VereineinWachtendonkWankum

GESCHIEDENIS
Toeristeninformatie Haus Püllen
Feldstraße 35
47669 Wachtendonk
www.wachtendonk.de
tourist-information@wachtendonk.de
Tel.: +49 2836 9155-65
Rondleidingen
http://bit.ly/FührungenWachtendonk
Evenementenkalender
http://bit.ly/VeranstaltungskalenderWachtendonk
Dorfstube Wankum
www.geschichtskreis-wankum.de

LANDSCHAP
Natuurpark Schwalm-Nette
www.npsn.de
info@naturparkschwalm-nette.de
Tel.: +49 2162 81709-408
Bezoekerscentrum van het natuurpark Haus Püllen
www.npsn.de
wachtendonk@naturparkschwalm-nette.de
Tel.: +49 2162 81709-430

Kulturkreis Wachtendonk e.V.
www.kulturkreis-wachtendonk.de
kulturkreis@wachtendonk.de
Tel.: +49 2836 9155-29

SPORT EN RECREATIE
E-bike oplaadpunten
Fietsenwinkel “Schrader”, Friedensplatz 2
Vinothek-Bistro-Feinkost Zum Schwan, Bruchstraße 1
Bakkerij + Café Flocken, Landfriedensstraße 29
Café Kälberstall, Kusenweg 2
Ristorante Pulverturm da Francesco, Am Pulverturm 12
Hotel Wachtendonker Hof, Kempener Straße 1
Buitenzwembad Wachtendonk
www.naturbadwachtendonk.de
info@svnaturbad.de
Tel.: +49 2836 85233
Niederrhein-Tourismus GmbH
www.niederrhein-tourismus.de
info@niederrhein-tourismus.de
Tel.: +49 2162 817903

HORECA EN OVERNACHTINGEN
Barbecuehut
http://bit.ly/GrillhütteWachtendonk
Camperstandplaats
http://bit.ly/ReisemobilstellplatzWachtendonk
Hooihotel Dümpenhof
www.heuhotel-duempenhof.de
info@heuhotel-duempenhof.de
Tel.: +49 2836 1672
Wellness Art Spa
www.art-spa.eu
info@art-spa.eu
Tel.: +49 2836 911393
Brochure “Genießen & Träumen”
verkrijgbaar bij de toeristeninformatie in Haus Püllen

EVENEMENTEN EN CULTUUR

HANDEL EN BEDRIJFSLEVEN

Recreatiepark “Blaue Lagune”
www.blaue-lagune.de
info@blaue-lagune.de
Tel.: +49 2839 277

Industrieterrein Müldersfeld + contactpersoon
industrie+wonen
www.gewerbegebiet-mueldersfeld.de
franz-josef.delbeck@wachtendonk.de
Tel.: +49 2836 9155-31

Wir für Wachtendonk und Wankum e.V.
www.werbegemeinschaft-wawa.de
info@werbegemeinschaft-wawa.de
Tel.: +49 2836 9155-66

WONEN
“Haus im Hagenland“
CURANUM Betriebs GmbH Mitte
http://bit.ly/SeniorenresidenzWachtendonk

Wankumer Heimatbund en
Geschichtskreis Wankum
www.geschichtskreis-wankum.de
e-p.runge@unitybox.de
k-druyen@t-online.de
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