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 5. Wijchen Centrum   

 Route Kasteel/Emilia 

 ± 5 km 

        

  Kunst “Gedenkbeeld Everardus”  Kunst “de Hoefsmid” 

  Station Wijchen        Markt 

             Kunst “Omhoogwijzend teken”  Klooster Tienakker 

  Kasteel/museum/VVV-T.I.P.  Kunst “Veehandelaren” 

             Kunst “Centaur”/”Emilia”    De Oude Molen/Krullentoren 

           Kunst “werpvers” (op meerdere plekken in centrum)  

                                             Verbinding andere route          Informatiebord        3 
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Kasteel  
Wijchen 

Dit kasteel gaat terug 
tot de elfde eeuw toen 

de eerste heren van 
Wijchen een woontoren 

bouwden aan de Elst. 
Het werd voor het 
eerst sterk uitgebreid 

ca. 1360 door de  
familie Van Galen.   

Het werd opnieuw  
opgebouwd door Emilia 
van Nassau in 1609. 

Zij maakte er een mooi 
buitenhuis van in  

renaissancestijl. Zo  
ziet het er nu nog uit.  

In 1932 kocht de  
gemeente Wijchen het 

kasteel en nam het in 
gebruik als raadhuis. 

Het museum is in het 
kasteel gehuisvest.  

Klooster  
Tienakker 

De Franciscanessen 
van Bennebroek  

kochten in 1854 de 
oude villa “Tienakker”. 

De nonnen hadden 
tijdens het Rijke 

Roomse Leven een 
wezenlijke taak  

vervuld in het  
onderwijs aan kleuters 

en meisjes.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

In 1880 namen de 
Zusters de verzorging 

op zich van behoeftige 
ouden van dagen en 

wezen. Het bejaarden-
huis St. Jozef is hieruit 

voortgekomen. 

 

De Oude Molen 

De Oude Molen is een 

prominent op de  
Molenberg gesitueerde 

ronde beltmolen (belt 
= heuvel of berg) van 

het type bovenkruier.  

De molen werd in  

1799 gebouwd door de 
molenbouwer Michiel 

Schoonwater, in  
opdracht van de  

Wijchense kasteelheer, 
Joan Carel d’Osy.  

De naam van de  
molenbouwer staat 

vermeld op het aswiel 
van de molen.  

 

Het imposante bouw-

werk is geheel van 
baksteen, telt vier  

verdiepingen en heeft 
een houten kap en 

staart met kruilier. 
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