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 7. Wijchen Zuid 

 Route Vormer  
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Het en De  
Vormer 

Het van oorsprong 
zeer oude boerderij-

complex ‘t Vormer is 
een Rijksmonument. 

Het ligt op een oude 
stuifzandheuvel. Het 

heeft grote cultuur-
historische waarde 
omdat de gehele 

structuur van het 
complex met de  

boerderijen, stallen en 
bijgebouwen en het 

daar omheen liggend 
land, nog intact is. 

Boerderij links nr. 12 
heet vanaf 1926  

“Het Vormer”. 

Boerderij rechts nr. 

10 heet vanaf 1908 
“De Vormer“. 

Het waren pacht-
boerderijen van  
“het Oud Burgeren 

Gasthuis” te  
Nijmegen.  

Zonnewijzer 
Zuid 

De oorspronkelijk  
markante blauwe  
zonnewijzer die al voor 
veel beroering bij de 
eerste ontwerpplannen 
had gezorgd, kreeg in 
2007 een andere plek 
toegewezen.  

Nu in rood, geeft  
deze 18 meter schuine 
zonneklok in de zomer, 
feilloos de uren weer. 
In een hoek van 51,8° 
wijst hij precies de 
Poolster aan. 

Wijchens Meer 
 

Aan het Wijchens Meer 
dankt Wijchen zijn  

ontstaan.  

De Meer is een oude 

Maasarm die naar het 
zuiden bescherming 

bood aan de neder-
zetting op de hoge 

rechteroever, waaruit 
het dorp Wijchen is 

gegroeid.  

In het begin van  
deze eeuw was “De 
Meer” het eigendom 
van de familie  
Van der Aa, die dus 
de visrechten en de 
rechten op de veer-
gelden had. Oude 
Wijchenaren weten 
zich te herinneren 
hoe wekelijks bij  
deze familie vis  
gekocht werd. 

Het en De  
Vormer 

Ab Louws is derde  
generatie akkerbouwer 

op Vormer. In de oude 
koeienschuur is in 

2015 een boerderij-
winkeltje geopend. 

Mooie eigen, streek– 

en biologische  

producten zijn er te 
koop. ‘s Zomers kan op 

het terras iets lekkers 
genuttigd worden. 
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