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LIEMERS 
Wat we in deze aflevering beschrijven, speelt zich af in de Liemers. Dat is een 

driehoekig gebied in Gelderland. Het is gelegen tussen Rijn, zuidelijke IJssel en 

grens met Duitsland. Julie en Dik Winkelman waren in maart jl. in deze streek 

en bezochten er enkele objecten van militaire historie. Allereerst waren we in 

Zevenaar, waar muren van een oude burcht weer zichtbaar zijn gemaakt. Leuk 

en interessant is ook het Liemers 

Museum, ondergebracht in het 

oude fabrieksgebouw van Turmac 

(rookwaren). Als tweede gingen 

we naar de Mauritslinie. Die 

verdedigingslinie beschreven we 

eerder, maar we zijn nu ook “het 

veld” in geweest. Geen originele 

werken zijn er meer, maar wel vier 

reconstructies van schansen. Eén 

ervan, de Redoute Revensweert, is 

afgebeeld op het voorblad en bij 

deze inleiding(foto’s voorblad en 

rechts Julie Winkelman).  

Tijdens ons bezoek van maart, maar eigenlijk ook al eerder in de zomervakantie 

van 2017, liepen we aan tegen restanten van Nederlandse tankversperringen 

uit de mobilisatie van 1940. Bedoeling was om daarover een derde artikel te 

schrijven voor in deze Koerier. Maar er kwam zoveel interessante informatie 

naar boven, dat het artikel later dit jaar een hele aflevering gaat vormen.  

Maar nu dan op pad langs schansen en burchten… 
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MAURITSLINIE – EEN BEZOEK 
Korte geschiedenis 
In Koerier 190 besteedden we al kort 
aandacht aan de Mauritslinie. Een 
verdedigingslinie langs Nederlands grote 
rivieren; tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

bedoeld om de Spanjaarden buiten boord te 
houden. Onderdeel ervan zijn schansen met 
wachttorens, die in genoemd artikel wat 
uitgebreider worden beschreven. Ze worden 
gebouwd vanaf 1589, op punten die tactisch 
het meest belangrijk zijn, en op regelmatige 
afstand van elkaar. Na de Tachtigjarige 
Oorlog raken ze in verval en er is er geen een 

overgebleven. Maar niet getreurd; in de 
gemeente Rijnwaarden zijn er in de afgelopen 
jaren vier nagebouwd, in de vorm van 

uitkijkheuvels. De heuvels staan in en bij de 
Ossenwaard, ongeveer ten oosten van de lijn 
Herwen – Lobith – Tolkamer. Na het bureau-
onderzoek ten behoeve van de Koerier, 
besloten Julie en Dik Winkelman om nu veld-

onderzoek uit te voeren! Dat werd mede 
mogelijk gemaakt door de brochure “Langs 
de redoutes”; uitgegeven door het Toeristisch 
Informatiecentrum ’t Gelders Eiland. Om de 
ligging van de vier werken te verduidelijken, 
zijn ze genummerd aangegeven op de kaart 
op de volgende bladzijde. Dat geldt ook voor 
het Tolhuys. Dat is geen verdedigingswerk, 

maar komt wel aan bod in dit artikel.  
1. Redoute Revensweert 
2. Redoute Ossenwaard 
3. Redoute Carvium Novum 

4. Hoornwerk Geuzenwaard 
5. Tolhuys 
 
Een rondrit 

Tolkamer; de kade aan de noordkant van de 
Rijn is een mooie plek om de auto neer te 
zetten en de fietsen uit te laden. De Rijn 
vormt hier de grens tussen Nederland en 
Duitsland, en we zien de binnenvaartschepen 
rustig voorbij glijden. Hier aan de kade ligt 
een drijvende supermarkt, om de bemanning 
te voorzien van de nodige producten. 

Bunkerstation Slurink; klinkt toch even 
anders dan AH of Jumbo. En 24 uur per dag 
open!  
Het is maart, nog vroeg in het jaar, maar 
gelukkig aardig fietsweer. Direct ten oosten 

van Tolkamer ligt de Geuzenwaard. Via een 
dijkje fietsen we erlangs. Links van ons een 
vrij ruig natuurterrein, met daarachter het 
silhouet van Lobith. Door wat nu het 

natuurterrein is, liep in vroeger jaren de Rijn. 
Dus tussen ons en het stadje Lobith in.  
Rechts een opslagterrein van de IJzergroep 
Spijk. Na een paar honderd meter fietsen, 
treffen we vlak links van het fietspad de 
eerste uitkijkheuvel. De situatie is redelijk te 
zien op het hiernaast afgebeelde kaartje.  

 

 

Oude Rijnmond, is te lezen linksonder “Lobith”. 
Topotijdreis, met de situatie van 1836 

Hoornwerk Geuzenwaard 
De reconstructie verwijst naar een hoornwerk 
dat hier ligt in de Tachtigjarige Oorlog. Ten 
zuiden van de Rijn ligt de Schenkenschans, 
een strategisch belangrijk verdedigingswerk. 
Die wordt in juli 1635 onverwachts 
ingenomen door Spaanse troepen. Prins 

Frederik Hendrik, dan de baas van het 
Staatse leger, komt in actie. Een linie wordt 
aangelegd om de Schenkenschans te 
omsingelen, en Lobith is een belangrijk plek 
in die linie. De omsingeling wordt afgerond, 
ook met gebruik van onderwaterzettingen. In 
april 1636 geven de Spanjaarden zich over 
en raakt de Schenkenschans weer in Staatse 

handen.   

 
Het hoornwerk Geuzenwaard is een van de 
verdedigingswerken van de omsingelingslinie. 
In die tijd stroomt de Oude Rijn tussen Lobith 
en het hoornwerk. En op de hoogte van het 
hoornwerk ligt dan een schipbrug over die 
rivier. Specifieke functie van het werk is die 

brug te beveiligen tegen een mogelijk aanval 
vanuit het oosten. De situatie is mooi te zien 
op het oude kaartje bovenaan bladzijde 7.  
 

 

Hoornwerk Geuzenwaard, gezien vanuit die waard 
ongeveer in zuidelijke richting. De dijk met het 

fietspad ligt achter het hoornwerk.  
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Schenkenschans; twee delen van een prent uit het Liemers Museum in Zevenaar (foto’s: Julie Winkelman) 
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Topotijdreis met de situatie in 2021.  
Legenda:    

1. Revensweert 
2. Ossenwaard 

3. Carvium Novum 
4. Geuzenwaard 

5. Tolhuys
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Kaart van Johannes Jacobus Schort via Wikimedia Commons.

Hierboven dan een prachtig kaartje van het 

beleg van de Schenkenschans in 1635 en 
1636. Let wel, het geeft de situatie voor ons 
op zijn kop weer, met het zuiden ongeveer 
boven! Het hoornwerk Geuzenwaard ligt 
onder het midden, en vlak erboven is de 
schipbrug goed te zien. Rechts aan de andere 
kant van het water Lobith, oftewel Tolhuys.  
De foto hieronder toont ongeveer het blikveld 

dat de soldaten in 1635 en 1636 ook hadden 
vanaf het hoornwerk.  
 

 

Rechtsachter is Lobith te zien. En tussen dat 

stadje en het kunstwerk op het hoornwerk 
zien we nog net een stukje van de oude Rijn. 
Het restant daarvan is tegenwoordig 
uiteraard veel smaller dan ten tijde van de 
belegering.  
 
We stappen weer op de fiets en laten het 
hoornwerk achter ons. 

 
Tolhuys 
Het lukt niet in een keer goed om langs het 
zandafgravingsgebied te komen. Maar 
uiteindelijk komen we via het 
Schipperspoortje van Lobith weer in de goede 

richting. We noemden al de loop van de Oude 
Rijn en de schipbrug erover. Met het 

hoornwerk aan de ene kant, ligt aan de 
Lobithse kant van die brug het Tolhuys – en 
dat is in die tijd ook de naam van het dorp 
Lobith. De Schipperspoort biedt vanuit het 
dorp toegang tot de brug, en is het enige 
resterende deel van het tolhuis. Zie hiervoor 
de oude kaarten die bij dit artikel zijn 
opgenomen.  
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De Schipperspoort in Lobith/Tolhuys. 
Waar de heg staat, stroomde de Rijn.  

Redoute Carvium Novum 

Via de smalle straatje van Lobith komen we 
in het natuurgebied Carvium Novum, ten 
oosten van het dorp. Een Romeinse naam; en 
er zijn hier dan ook allerlei plannen om er 
een themapark van te maken dat die naam 
draagt. Dat heeft te maken met belangrijke 

archeologische vondsten, die waarschijnlijk 
hebben te maken met de aanwezigheid van 
de Romeinse generaal Drusus. Maar op dit 
moment lijkt de ontwikkeling stil te liggen. 
De informatieborden zijn dan ook afgeplakt...  
Wat gelukkig niet heeft stilgelegen, is het 
oprichten van de reconstructie van deze 
redoute. Die draagt de naam van het park, 

en die naam heeft dus geen relatie met de 
tijd dat hier een werk van de Mauritslinie 
stond. Carvium is mogelijk de naam van een 

Romeins castellum,  
 

 

Aan de andere kant van het water staat de redoute 
Carvium Novum. Links in de verte de kerktoren 

van het in Duitsland gelegen Elten.  

De naam dus niet helemaal correct, maar op 

deze plek staat in 1637 één van de dertien 
torens die het gebied tussen Lobith en 
Huissen bewaken. Het stuk grond hier is in 
die tijd bekend als het Middel Grint. De 
wachttoren biedt dan uitzicht op het 
polderland aan de voet van de Elterberg, die 
ook nu prominent zichtbaar is (en waar in het 

verlengde van het Romeinse verhaal een 

Drususbron aanwezig is).  
 

 

Nogmaals de redoute Carvium Novum. Net als bij 
de andere drie reconstructies is bovenaan een 

kunstwerk gebouwd. Het is voorzien van gedichten. 
In de verte is de Elterberg te zien.  

Een zijsprong... 
Na het bezoek aan deze reconstructie, is het 

een flink stuk fietsen naar de volgende. De 
reconstructies betreffen verdedigingswerken 
uit de Tachtigjarige Oorlog. Op doorreis 
treffen we een plek die een rol heeft gespeeld 
in een andere belangrijke periode uit de 
geschiedenis van ons land: het Rampjaar 
1672. Van Lobith naar het Duitse Elten loopt 
de Eltenseweg. Waar die met een brug over 

de Oude Rijn loopt, vindt in dat Rampjaar een 
belangrijke veldslag plaats. Meer daarover 
bewaren we voor een volgende Koerier, ook 

omdat het dit jaar 350 jaar geleden is dat het 
Rampjaar ons overkwam!  
 
Redoute Ossenwaard 
Links van ons akkerland; rechts een ruig 

natuurgebied rond de Oude Rijn. Die vormt 
hier het grensgebied tussen Duitsland en 
Nederland. Vanaf de redoute zijn de 
honderden kolganzen in het natuurgebied 
goed te zien; en te horen!  
 

 
 
Maar weer even serieus... ook in de tijd dat 
de redoute in gebruik was, is het hier een 
ruig gebied. Strangen, grienden, polders, en 
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hier en daar een eenzame hoeve op een terp. 

De wachttoren die hier dan staat, is er een 
van de dertien die we bij Carvium Novum al 
noemen. Waarschijnlijk staat die dan niet 
precies op de plek van de hedendaagse 
reconstructie, maar wel in de buurt.  
 

 

Het kunstwerk, zelf in de vorm van een 
verdedigingswerk, bovenop de redoute 

Ossenwaard. 

Bij de eerste drie reconstructies vallen op de 

taluds de smalle stevige hagen met puntige 
takken op. Die staan er niet zomaar. Ze 
werden bewust gepland om bij een 
vijandelijke bestorming hinder op te leveren. 
Vroegtijdige prikkeldraadversperringen, 
zullen we maar zeggen. De hagen zijn te zien 
op voorgaande foto’s. Hieronder een detail, 
om aan te tonen dat het werkelijk lastig moet 

zijn om erdoor te dringen!  

 

 

Haag als versperring op de  
redoute Carvium Novum.  

Redoute Revensweert 
De nieuwste van de vier reconstructies; in de 
brochure wordt zij nog niet genoemd! Deze 
plek is vooral in 1629 belangrijk. Dan rukt 

een Spaans leger op vanuit het oosten in de 
richting van de Veluwe. Staatse soldaten 
bewaken de omgeving hier. Waar men 
verwacht dat de Spanjaarden de rivier willen 
oversteken (nu de Oude Rijn), heit men palen 

in de grond. Op de rivier liggen gewapende 

boten. Ook is veel hout gekapt, om te 
voorkomen dat de Spaanse soldaten er 
dekking zoeken. Het lukt de Spanjaarden 
uiteindelijk niet, ook omdat hun bevoorrading 
vanuit Wezel is afgesneden.  

Dik Winkelman 
 

 

Revensweert, zo nieuw dat de  
versperringshagen nog ontbreken. 

 

 

Het kunstwerk op de reconstructie van 
Revensweert heeft een ander vorm dan die op de 

drie oudere reconstructies.  

 

 

Kijkje vanaf Revensweert op het in ontwikkeling 
zijnde natuurgebied.  
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Een historische afbeelding van een wachttoren van de Mauritslinie.  
Geschilderd in 1644 door Jan van Goyen. 

 

Voor Lobith: een restant van de Oude Rijn, of 
een nieuw ontstane plas? In ieder geval was 

dit wel het stroomgebied van die rivier. Foto in 
westelijke richting vanaf het fietspad door de 

Geuzenwaard, 17 juni 2022.  

Bronnenopgave 
• Mauritslinie. In: Koerier 190, december 

2020. 

• Langs de redoutes. Brochure Toeristisch 
Informatiecentrum ’t Gelders Eiland, 
Tolkamer.  

• Informatieborden ter plekke.  
• Topotijdreis.nl  
• Foto’s auteur, tenzij anders vermeld, 14 

maart 2022.  

 

 

Tenslotte de naamgever van de linie: Prins 
Maurits 
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BURCHT ZEVENAAR 
Oorsprong 
Ten zuidoosten van Arnhem ligt in ieder 
geval sinds de 11e eeuw de plaats 
Zevenaar. Met stadsrechten sinds 1487. 
In de late middeleeuwen staat het 
bekend als Seventer. De plaats wordt 
opgebouwd rond de burcht Sevenaer, die 

er dus al eerder was dan de plaats. Het is 
niet duidelijk wanneer dit 
verdedigingswerk is gebouwd, maar in 
ieder geval is al vroeg sprake van een 
hof. De ligging in het huidige centrum is 
strategisch. De burcht ligt namelijk op de 
plek waar het verkeer op de noordelijke 
oever van de Rijn het riviertje de Aa moet 

oversteken.  
 

 

In de ondergrondse parkeergarage hangt een 
grote tekening van het middeleeuwse 

Zevenaar, van de hand van Ulco Glimmerveen. 
Hierboven een uitsnede uit die tekening, van 
de burcht zoals men denk dat die eruit zag.  

Het hof speelt een rol tijdens de strijd om 
de Liemers. De Liemers is het driehoekige 
gebied tussen Rijn, zuidelijke IJssel en 
grens met Duitsland.  

 

 

De hertogdommen/graafschappen in beeld. 
(Uit: Beknopte Atlas der algemene en 

vaderlandse geschiedenis. B.A. Vermaseren,  
P. Noordhoff N.V. – Groningen 1964). 

 
 

Gelre en Kleef 

Dat heeft vooral te maken met de 
machtsstrijd tussen de hertogen en 
graven van Gelre en van Kleef, die allebei 
de macht over de Liemers willen hebben1. 
Het graafschap Kleef bezit in de 14e eeuw 
een aantal gebieden in de Liemers en het 
geheel daarvan vormt het Ambt Liemers. 
De ambtman beheert het gebied en de 

burcht Sevenaer vormt zijn 
bestuurscentrum.  
In de tweede helft van de 14e eeuw 
wisselt de burcht verschillende keren van 
eigenaar. Aan het einde van de 14e eeuw 
is de burcht in handen van Gelre. Rond 
1401 is de strijd intensief en 
waarschijnlijk valt de burcht dan in 

handen van Kleef. Het bouwwerk wordt al 

snel gesloopt en vervangen door een 
modernere versie. Bij de herbouw verrijst 
er een buitenmuur van bijna vijf meter 
dik. Van deze bouwwijze is geen andere 
burcht bekend in Nederland.  
 
Buskruit 

Waarom zo’n dikke muur? Wel, na 
uitvinding van het buskruit is de 
oorlogsvoering intussen een stuk 
“moderner” geworden. Kanonnen nemen 
vanaf de helft van de 14e eeuw de taak 
over van de blijden. Dat zijn een soort 
katapulten waarmee stenen op muren 
worden afgeschoten, met als doel een 
bres te maken. Spangeschut, worden 

blijden wel genoemd.  

 

 

Spangeschut: een blijde (Uit: Van Gouw tot 
Koninkrijk – Platenatlas der Nederlandsche 

geschiedenis. J. Kleijntjes en J.H. van Haaren, 
Ars Catholica – Leiden zonder jaartal). 

De oudste kanonnen zijn eenvoudig, 
maar ze worden steeds beter. De eerste 
die worden ingevoerd, zijn loodbussen en 

steenbussen. Zij vuren met behulp van 
buskruit projectielen af. We spreken 
daarom van vuurgeschut.  

 
1 Aanvankelijk is sprake van graafschappen. 
Gelre wordt in 1339 een hertogdom. Voor 
Kleef is dat pas in 1417 het geval.  
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Vuurgeschut: een steenbus (uit:  Van Gouw tot Koninkrijk – Platenatlas der Nederlandsche 
geschiedenis. J. Kleijntjes en J.H. van Haaren, Ars Catholica – Leiden zonder jaartal).

Oude kastelen zijn niet bestand tegen de 
door kanonnen afgevuurde projectielen. 
Dat probeert men te ondervangen door 
de bouw van veel dikkere muren.  
 

In ieder geval kost de bouw van de sterke 
burcht Kleef een hoop geld. Maar Gelre 

schiet te hulp, zij het ongewild… In die 
tijd is het bij veldslagen gebruikelijk dat 
edelen elkaar gevangen nemen. Dat is 
lucratief, want om die gevangenen vrij te 
krijgen, wordt vaak veel losgeld betaald. 
Zo ook waarschijnlijk rond de tijd die wij 
beschrijven. Aan het einde van de 14e 
eeuw vindt in de buurt van de stad Kleef 

de slag bij Kleverhamm plaats. Gelderse 
edelen worden daar gevangen genomen, 
en het voor hen betaalde losgeld wordt 
gebruikt om de nieuwe burcht te bouwen. 
Voor Kleef is het belangrijk dat de burcht 
stevig wordt, want het is een soort 
vooruitgeschoven post richting Gelre.  

 

De technologische ontwikkeling stop niet 
en het geschut moderniseert steeds 
verder. Op een gegeven moment zijn ook 
de dikke muren niet meer bestand tegen 
de projectielen. Dat heeft er ook mee te 
maken dat de aanvankelijk stenen 
projectielen worden vervangen door 
exemplaren van gietijzer.  

Daarom breidt men de bescherming uit 
door de aanleg van een aarden omwalling 
rond het burchtcomplex. 
 

 

Restant van de wal aan de  
westkant van de burcht. 

Vorm van de burcht 
Men betreedt het complex via een 

voorburcht, en komt via een houten 
ophaalbrug in de hoofdburcht. Om het 
geheel heen liggen een omwalling en 
grachten. Het geheel heeft een 
oppervlakte van ongeveer drie hectare.  
 
Hoe de situatie was tijdens de 
middeleeuwen, is aardig te zien op het 

kaartje op de volgende bladzijde (bron: 
Burchtsevenaer.nl).  
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Verval 
Het lijkt erop dat de machtsstrijd hier 
vervolgens afneemt. De Hertog van Gelre 
draagt zijn aanspraken op de Liemers in 
1406 over aan de Graaf van Kleef.  

 

Waarschijnlijk heeft de burcht ook te 
lijden van strijd tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog. In het bijzonder de grote schade 
van rond 1600 komt daaruit 
waarschijnlijk voort. In die tijd bevinden 
Prins Maurits en zijn leger zich in de 
omgeving.  

 
Men wil niet meer investeren in herstel en 
de restanten worden dan ook rond 1685 
afgebroken. Duurzaamheid en hergebruik 
spelen in die tijd ook al een rol. Stenen 
van de burcht worden dan ook elders 
gebruikt om te bouwen.  
 

Opgraving en reconstructie 
In twee periodes worden belangrijke 

opgravingen gedaan rond de burcht. Dat 
gebeurt in de jaren 1984 – 1987 en 2007 
en 2009. Daarvoor is alleen bekend dat 
hier ergens een burcht moet hebben 
gestaan. Maar de exacte plek weet men 
niet. In de eerste periode vindt men de 

plek waar de burcht heeft gestaan. De 
oudste teruggevonden resten van muren 
en grachten zijn uit de 13e eeuw.  
 
Als de opgravingen klaar zijn, wordt een 
bakstenen muurwerk aangelegd precies 

boven de teruggevonden 

funderingen. Daarbij is 
het grondpatroon van de 
burcht weer zichtbaar 
gemaakt. Zelfs met het 
onderscheid tussen de 
oorspronkelijke muur, en 
de veel dikkere muur uit 
de tijd dat het geschut in 

gebruik kwam. Voor de 
hoofdburcht is de 
reconstructie compleet, 
maar wel alleen van de 
buitenmuren. Bekend is 
dat er een 
ridderzaalgebouw stond, 
en een toren. Maar men 

weet niet precies hoe die 

eruit zagen.  
Van de voorburcht is 
slechts een klein deel 
van het grondpatroon 
gereconstrueerd. Van 
het grootste deel van 
dat grondpatroon van 

die voorburcht heeft 
men alleen een 
veronderstelling. Dat 

komt omdat niet op het hele voormalige 
terrein van de burcht opgravingen nodig 
zijn. De situatie is mooi te zien op het 
hierbij afgebeelde plattegrondje.  
Het opgegraven profiel is zichtbaar 
gemaakt in de wand van de toegang tot 

de ondergrondse parkeergarage.  
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Op de vorige bladzijde rechtsonder twee foto’s 
van de reconstructie. Op de eerste het profiel 
van de hoofdburcht. Op de voorgrond is te zien 
dat men de twee achtereenvolgende diktes 
heeft aangegeven. Links is net de stalen toren 
te zien; rechts voor de flats het restant van de 
burchtwal.  
De tweede foto is van iets verderaf en iets 
meer naar links gedraaid. Direct links van de 
toren de brug over de gracht tussen 
hoofdburcht en voorburcht. Links een klein 
deel van de reconstructie van de voorburcht. 
Zie ook de plattegrond op de vorige bladzijde.  
 

 
 
Aangegeven is al dat van de voorburcht maar 
een klein stuk zichtbaar is gemaakt, omdat 
niet het hele terrein moest worden 
opgegraven. Op de foto boven is midden in 
beeld een stukje zichtbaar, dwars door de 
stoep. Het is het meest rechter stukje van de 
plattegrond op de vorige bladzijde. De foto 
hieronder toont het in beeld gebrachte 
opgravingsprofiel, zoals dat is te zien bij de 
toegang tot de ondergrondse parkeergarage.  

 

 
 
Op de restanten van de hoofdburcht is 
later een toren gebouwd van metalen 

buizen. Als je goed kijkt, is te zien dat de 
wanden zijn opgebouwd uit liggende 
letters. Alle vier de wanden lezen van 
beneden naar boven “TOREN”.  

Bij de opgravingen vindt men resten van 
projectielen en ijzeren pijlpunten, vooral 
in de voormalige grachten. Een 
bevestiging van het feit dat gestreden is 
om de burcht. De vondsten getuigen 
ervan dat bij de strijd gebruik wordt 
gemaakt van kruisbogen en blijden.  

 
 

 

Middeleeuwse soldaten in actie (uit: Groote 
Platen-Atlas. M.G. de Boer en H. Hettema, 

A.W. Sijthoff’s Uitgeverij – Leiden 1927). 

Die laatste zijn een soort katapulten. 
Blijden worden gebruikt om bressen in de 
muur te schieten. Na de uitvinding van 
het buskruit nemen kanonnen de functie 
van blijden over. Ook kanonskogels zijn 
teruggevonden bij de opgravingen. Maar 
niet alleen oorlogstuig komt men tegen, 
ook allerlei gebruiksvoorwerpen.  

 
Een deel van de vondsten is te zien in 
vitrines in de ondergrondse 

parkeergarage, die zich bevindt onder 
voormalige burchtwal en grachten aan de 
noordoostelijke kant van de burcht. Op 
de volgende bladzijde drie foto’s van die 
vitrines.  
Ook zijn vondsten te bewonderen in het 

Liemers Museum, elders in Zevenaar.  
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Enkele vondsten zoals te zien in de vitrines. 
Boven twee natuurstenen kanonskogels uit de 
15e of 16e eeuw. Onder twee ijzeren pijlpunten 
van een kruisboog, daterend uit de 15e tot de 
17e eeuw. Op de prent op de vorige bladzijde 
zien we een kruisboogschutter die zijn wapen 
spant. De derde foto (van Julie Winkelman) 

toont een overzicht van vitrines.  

 
 

 
 
Huis Sevenaer 
Met het benoemen van het gebouw als 
kasteel van Zevenaar moeten we een 

beetje voorzichtig zijn. Wat we 
beschreven is de burcht, maar er is ook 
nog een kasteel. De burcht wordt 

gebouwd op de westelijke oever van de 
Aa. Op de oostelijke oever komt ook een 
versterking, het kasteel van Zevenaar. 
Dat werk staat nog steeds in de stad en 
staat nu bekend als het Huis Sevenaer. 
De plattegrond rechtsboven toont een 
overzicht van het geheel van 

verdedigingswerken. Het rode gebouw 

rechts is het “huis”.  
Dik Winkelman 

 

 

Bron: Burchtsevenaer.nl 

Bronnenopgave 

• Wikipedia 
• www.burchtsevenaer.nl    
• Informatieborden ter plekke.  

• Foto’s auteur, tenzij anders vermeld, 14 
maart 2022.  

 

 
 

 
 

 
 

http://www.burchtsevenaer.nl/

