
Koloniale wandeling Wijhe  
 
Start- en beginpunt van de wandeling: Station Wijhe 
 
Parkeren: bij het station 
Horeca: diversen onderweg 
Lengte van de wandeling: 16 km 
 
Deze wandeling voert door het dorp Wijhe gelegen aan de IJssel en door in de nabij gelegen 
de prachtige tuin van het Landgoed De Gelder. Op onverwachte plekken in het dorp kom je 
het koloniaal verleden van Nederland tegen. De villa waar de familie Rambonnet in de 19de 
eeuw woonde en het huis waar de in Indië rijk geworden Johan Lubbert Umbgrove(1759-
1826) woonde. In de Nicolaas kerk, in het centrum van het dorp,  bevindt zich het orgel dat in 
1821 door Johan Lubbert Umgrove geschonken werd aan de kerk uit dankbaarheid dat zijn 
kleinzoon Jean Lubbert van den Bergh het leven had behouden bij de opstand van Thomas 
Matulesia(1782-1817) beter bekend als Pattimura op het eiland Saparoea in 1817.  
 
 
De route 
 
De wandeling komt voor een deel overeen met de NS-wandelroute rond Wijhe. 
 

1. Vanaf de P+R van het station naar fietsstalling lopen en spoor oversteken. Sla rechts 
af en loop door tot aan de stationsweg en sla hier linksaf. Op Stationsweg nummer 11 
staat Villa Nova. Hier woonde in de 19de eeuw de familie Rambonnet, waarvan de 
meest bekende Jean Jacques Rambonnet (1864-1943) was die betrokken was bij de 
strafexpeditie naar Flores en Adonare in 1904. 

2. Loop de Stationsweg verder uit tot aan de Oranjelaan. Onderweg zie je aan je 
rechterhand het monument ter gedachtenis aan de inwoners in Wijhe die door 
oorlogshandelingen zijn omgekomen inclusief die in Nederlands-Indië.  

3. Sla hier linksaf en vervolgens rechtsaf naar Wijhezicht 5, het huis waar Johan Lubbert 
Umbgrove(1759-1826) woonde. Hij is de grootvader van Jean Lubbert van den Bergh. 
Zijn moeder was een dochter van Umbgrove en getrouwd met Johannes Rudolph van 
den Bergh (1789- 1817) resident van Saparoea (Molukken). Tijdens de opstand van 
Pattimura (Thomas Matulesia) op Ambon in 1817 werd de residentsfamilie 
vermoord. Alleen de oudste zoon, Jean Lubbert, zes jaar oud, overleefde de 
moordpartij. 

4. Loop over de parkeerplaats de Oranjelaan uit die met een bocht naar rechts overgaat  
in de Nieuwendijk. De weg loopt omhoog naar de Dijk. Loop door tot de driesprong. 
Je bevindt je nu op het hoogste punt van de Nieuwendijk. Rechts van je op nummer 
26 stond het huis De Cloeze. Het huis staat er nog, maar geheel gerenoveerd en 
zonder de oude naam De Cloeze. Hier hield dokter Hendrik Krooneman (1839-1902) 
jarenlang praktijk. Van 1862 tot 1865 verbleef hij met vrouw en kinderen in Indië 
eerst als officier van gezondheid bij het KNIL in fort Ngawi op Oost Java en later als 
civiel geneesheer op het eiland Billiton.  

5. Sla linksaf en loop de Dijk op, richting wandelrondje Wijhe. Bovenop de Dijk heb je 
een prachtig uitzicht op de uiterwaarden van de IJssel. Loop door tot de rotonde. Sla 



hier linksaf, Raalterweg, richting het centrum van Wijhe. Neem de eerste straat links, 
de Van Nahuijsstraat,  en loop door tot de eerste straat rechts, de Molenstraat. 
Neem de tweede straat links, de Rambonnetstraat en loop door tot het Marktplein. 
Sla hier rechtsaf en vervolgens linksaf en loop  door tot de Nicolaaskerk, Kerkstraat 
15.  

6.  In de kerk bevindt zich het orgel dat in 1821 door Johan Lubbert Umgrove 
geschonken werd aan de kerk uit dankbaarheid dat zijn kleinzoon Jean Lubbert van 
den Bergh het leven had behouden bij de opstand van Pattimura op het eiland 
Saparoea.  

7. Loop rechts rond de kerk naar de Langstraat en loop weer naar rechts de winkelstraat 
van Wijhe in. Laat de molen links liggen en loop door tot de N756. Sla linksaf en steek 
het spoor over. Na het spoor weer linksaf en loop met een bocht verder langs het 
spoor tot de toegangspoort van het Landgoed De Gelder.  

8. Je loopt nu door een parkachtig gedeelte van het landgoed. Loop door tot de 
slagboom met verboden toegang. Loop met de bocht mee naar rechts en loop bij de 
vijfsprong rechtdoor bij wandelnetwerkpaal E15 naar de Hammerweg en de 
hoofdtoegang van het landgoed.  

9. Steek de Hammerweg recht over en volg de blauwe pijl. Je komt langs een grote 
duiventil aan je linker hand. Sla de eerste weg links in en volg de paarse pijl. Op de 
kruising  bij wandelnetwerkpaal E14 rechtsaf  en loop door tot een brug. Loop de 
brug over en sla links af. Snel daarna weer rechts bij wandelnetwerk paal D 58. Je 
blijft rechtdoor lopen. Dit is een deel van de  NS wandeling die we verder volgen. 

10. Aan het eind van de weg , weg oversteken en over de brug linksaf. Blijf langs het 
kanaal lopen tot de geasfalteerde weg. Na de houtzagerij aan je rechterhand  
rechtsaf slaan het Langeveldseloo. Op de eerst volgende viersprong links een 
kronkelig bospad inslaan bij het bordje: opengesteld. Loop een planken brugje over 
en steek het weiland over. Bij houten pijl linksaf  (prikkeldraad aan je rechter hand). 
Loop door tot een bij een pad komt, stap het prikkeldraad over en sla rechtsaf (met 
de sloot aan je linker hand). Aan het eind van het pad kom je uit in de vlindertuin van 
de Elshof. Hier kun je even uitrusten op een van de vele bankjes.  

11. Sla bij D50 linksaf de Elshofweg in en loop door tot Hagenvoorde. Hier linksaf. We 
verlaten nu de NS wandeling. NB Laat de NS wandeling bij het rode bordje Privé links 
liggen en vervolg je weg op Hagenvoorde die overgaat in de Kappeweg. De Kappeweg 
blijven volgen tot je uitkomt op de Rietbergweg.  

12. Loop rechtdoor de brug over en blijf op de Kappeweg lopen tot het bord van de 
gemeente Wijhe. Sla rechtsaf de Prins Bernhardlaan in. Aan het einde van de weg, 
voor de spoorweg overgang zie je het station van Wijhe liggen. Einde van deze 
koloniale erfgoed wandeling.  

 


