STADSGRACHTWANDELING
Wageningen
2. Stationsstraat

De Wageningse stadsgracht
De stadsgracht van Wageningen is nog vrijwel
helemaal intact. De gracht is in zijn geheel
aangewezen als beschermd rijksmonument, net
als de bewaard gebleven delen van de middeleeuwse stadsmuur. Alleen bij de Stationsstraat,
tussen de Hoogstraat en het Plantsoen, is de
gracht in 1963 helaas gedempt. Langs de
gracht zijn veel mooie plekken te vinden.

Loop langs het Plantsoen naar links. U passeert aan
uw linkerhand de stadsgracht, en komt uit op de
Stationsstraat. Loop tussen de kubussen en het gebouw van voorheen de SNS-Bank (thans tijdelijk
dierenspeciaalzaak) naar het punt waar de Bergstraat overgaat in de Hoogstraat. Bij het bruggetje
beneden u is de stadsgracht weer te zien.

3. De Bergpoort
Loop na een blik in de stadsgracht de Hoogstraat in.
Sla bij de kruising met de Schoolstraat/ Molenstraat
linksaf, de Molenstraat in.

4. Molenstraat
Loop de Molenstraat door, steek de Heerenstraat
over, en loop rechtdoor.

5. Beckafbolwerk en het Spijk
Loop langs de stadsmuur, buig dan af naar links het
voetgangersbruggetje over. Hier loopt het Spijk.
Keer terug en vervolg uw weg langs de stadsmuur.
Wageningen circa 1650, Nicolaas van Geelkercken.

Wandelroute
De route begint aan de noordoostkant van de
stad, waar de stadsgracht bijna raakt aan de
Lawickse Allee. Daarna wordt de gracht met
de wijzers van de klok mee gevolgd; via Stationsstraat, langs Molenstraat, Spijk, Bowlespark, Wallenpad, Emmapark, Walstraat en
Plantsoen weer terug.

1. Gevangentorenbolwerk
Gracht

en

Gedempte

Loop vanaf de Stadsbrink (busstation) naar het
kruispunt met de Rooseveltweg/ Stationsstraat.
Loop een klein stukje de Lawickse Allee in. Vanaf deze weg is de stadsgracht met het Straelensbolwerk te zien. Beneden u is te horen hoe het water van de Rooseveltsingel de stadsgracht instroomt. Loop bij de bomen het pad op langs de
stadsgracht, en neem het voetgangersbruggetje het
bolwerk op. Steek de weg Plantsoen over, en werp
een blik op het parkeerterrein Gedempte Gracht.

De stadsmuur aan het Tockpark, aansluitend op de
voormalige Latijnse School

6. Kasteel van Wageningen

9. Westwal en Straelensbolwerk

Loop rechtdoor aan het einde van de stadsmuur. U
komt uit op de kasteelmuur met opgegraven torenfundament. Ga rechtsaf, en loop langs de kasteelmuur. Aan het einde van de kasteelmuur bevindt
zich een tweede torenfundament. Ga de trap op
tussen de twee pilaren. Rechts is het museum De
Kasteelse Poort. Tegenover u ligt het Bowlespark.
Steek de straat over schuin naar rechts, en loop het
Wallepad op.

Loop langs de gracht verder tot het Straelensbolwerk. Links bevindt zich het Joodse monument.
Loop verder langs het water, en steek de weg over
de stadsgracht over. Kijk af en toe naar de muurvegetatie beneden u. Loop dan verder langs de
gracht.

10. Plantsoen en Juniusbolwerk

Theekoepel op oude muurtoren en de oudste plataan van Gelderland (?)

8. Nudepoort
Vanaf het Emmapark komt u op het Nudebolwerk
uit. Bekijk de muurvegetatie op het bolwerk aan het
water. Loop dan even de brug over om het bolwerk
vanaf de overkant te bekijken. Keer dan terug, en
loop het bolwerk aan de overkant van de Nude even
op. Vervolg dan uw weg langs de gracht.
De stadsgracht tussen Bowlespark en Grebbedijk

7. Huize Torck, theekoepel, Rhijnbolwerk en
Emmapark
Volg het Wallepad langs de stadsgracht. Loop verder langs stadsgracht en stadsmuur. Aan de overkant van de gracht ligt de Grebbedijk. Aan het einde
van de stadsmuur rechts ziet u de theekoepel. Volg
het pad verder langs de stadsgracht, en loop de trap
op. U bevindt zich op het persgemaal op de plaats
van het vroegere Rhijnbolwerk. Loop aan de noordkant het persgemaal weer af, en loop door het Emmapark verder langs de gracht.

Steek bij Schouwburg Junushof de stadsgracht
over. Volg het pad aan de buitenzijde van de stadsgracht. Achter Junushof staat de Vreedebank. Loop
door naar het bosje. Rechts ziet u het Gevangentorenbolwerk weer liggen. U bent nu weer terug op
het startpunt van de route.

Platform Stadsgracht Wageningen
Deze wandelroute is een initiatief van het Platform Stadsgracht Wageningen. Het platform
wil de oostelijke stadsgracht in de Stationsstraat weer open graven. In de jaren zestig is
een klein deel van de stadsgracht gedempt.
Maar in de grond zijn de restanten van de brug,
trap en kademuur nog aanwezig. Herstel van
de gracht maakt Wageningen bij de entree van
het winkelgebied weer als vestingstad zichtbaar. Dit vergroot de identiteit, en sluit aan op
een landelijke tendens, waaruit blijkt dat investeren in cultuurhistorie inkomsten genereert uit
toerisme. Bovendien verbetert zo de waterkwaliteit van de stadsgracht.
Een uitgebreide wandelgids is te downloaden
op: http://sites.google.com/site/stadsgracht/

De oude gevelsteen in de Nudepoort

