
PENDELBUS 
U wordt opgehaald en terug gebracht. 



PENDELBUS 
U wordt opgehaald en terug gebracht. 



Plantencentrum  

Louis Venhorst & Zn.—Plan MEGHLO 
Het tuincentrum is te bezoeken.           

De gebroeders Venhorst bouwden na de 

oorlog hun kwekerij uit tot een alom ge-

waardeerd Plantencentrum. In de loop van 

ruim een halve eeuw is er een bijzonder 

mooi park ontstaan. 

 

Er zijn vergevorderde plannen om het tuin-

park, 8 ha groot, dat in de loop van de jaren 

is aangelegd en gegroeid, te bestemmen 

tot woonpark: Park Meghlo.  

Duurzaamheid 

De bomen worden gespaard en 

opgenomen in het plan. Er zijn 

plannen voor ca 45 woningen. 

In een van de kassen is informa-

tie over het plan Meghlo te vin-

den; volg de bordjes. 



Studio NICO WISSING 

Dit bijzondere gebouw is vandaag geopend 

voor publiek; er wordt informatie gegeven. 

De fraaie privétuin is op een ander moment 

toegankelijk. (Zie informatie ter plaatse.) 

Duurzaamheid is een kernbegrip in de werken 

van Nico Wissing. 

In 1995 ontwierp hij zijn natuur-inclusieve ge-

bouw voorzien van een groen dak, opgaand in 

een bloemrijk landschap.  

Duurzaamheid 

De muren zijn gemetseld van misbak-

sels en de verharding is van Stelcon 

platen op klapzand.           

Het belendende kantoor van NLGreen-

label werd in 2014 gebouwd van stro 

en leem. 



BOERDERIJ KEUPERSHOF  

Boerderij Keupershof, vroeger Snel-

tingshof, staat sinds enkele jaren op 

de gemeentelijke monumentenlijst. 

Het is een typische wederopbouw-

boerderij: d.w.z. na de oorlog opge-

bouwd met rijkssteun nadat het eind 

maart 1945 bij de bevrijding van 

Megchelen was verwoest. 

Kenmerk zijn de rode pannen en be-

tonnen stalramen van achterhuis en 

schuren, meestal wit geschilderd. 

Duurzaamheid 

Er zijn veel zonnepanelen gelegd, maar al-

leen op de schuren die niet bij het gemeen-

telijk monument horen. 

 

De boerderij zelf en het karschop rechts 

aan de weg (zie foto) zijn gemeentelijk mo-

nument en daar zijn geen zonnepanelen 

gelegd. 



KAPEL  

Dit is een rijksmonument. Oor-

spronkelijk had het een band 

met kasteel de Zwanenburg.  

De kapel is al sinds de reforma-

tie  in gebruik bij de protestan-

te gemeente Gendringen – 

Megchelen.  

Bijzonder is de oude luidklok die in de oor-

log is gespaard gebleven; de klok werd wel 

gevorderd maar omdat aangetoond kon 

worden dat het een historische luidklok 

was, hoefde hij niet ingeleverd te worden.  

De klok is gegoten, eind 18de eeuw, door 

klokkengieter Voigt uit Isselburg die ook het 

luidklokje van Huis Landfort goot.  



BOERENBOND  

De Christelijke Boeren en Tuinders Bond werd 
in 1897 opgericht en werd in de volksmond 
“Boerenbond” genoemd. Er werden in sa-
menwerking proefvelden aangelegd waarop 
verschillende graansoorten, aardappels, en 
tuinvruchten op kwaliteit en opbrengst wer-
den onderzocht. De invloed van stal- en 
kunstmest werd op verschillende grondsoor-
ten beproefd. Ook ontstond er een coöpera-
tieve inkoop van landbouwwerktuigen, steen-
kool, veevoer, en landbouwbenodigdheden. 
Gezien de grote omzet en het belang werd 
het aan de Oude Postweg gelegen pakhuis 
gekocht van molenaar Lukassen. Hier konden 
zelf mengvoeders worden bereid. 

Duurzaamheid 

Na de fusie in 1968 van de CAVV naar een 

grotere “Grensland” coöperatie en werd in 

1974 het pakhuis omgebouwd tot 

“Welkoop Winkel” In 1984 stopten alle acti-

viteiten in MegchelenIn 2015 is het Nieuw-

bouwplan Heymanshof tot ontwikkeling ge-

komen. Hierin is de voormalige Boeren-

bond aan de Oude Postweg omgebouwd 

tot appartementen voor startende jonge-

ren. Zo kon het historische gebouw toch 

nog een nieuwe functie krijgen en gered 

worden van de sloop.  



NOODWONING  Type A 
Aan het eind van de 2e wereldoorlog, vlak 

voor de bevrijding is op  26 maart 1945 de wo-

ning Megchelen 72 (nu Nieuweweg 8) in brand 

geschoten. De kelders en de achtergevel van 

het schuurtje waren nog overeind gebleven. 

Bernhard Roes en Mia Egbers kochten deze 

“puinhoop”. De bouwvergunning van de nood-

woning type A is op 4 dec. 1946 verstrekt. De 

stenen van de oude afgebrande woning zijn 

hergebruikt bij de bouw v/d noodwoning. In 

de noodwoning hebben 3 gezinnen gewoond 

en zijn 4 kinderen geboren. In 1954 werd het 

naastliggende huis a/d Nieuweweg 8 ge-

bouwd.  

 

Sinds 1958 is de noodwoning niet meer be-

woond en in gebruik als veestalling en garage. 

Met het bouwland en de groentetuin was het 

gezin zo grotendeels zelfvoorzienend. Werken 

deden ze bij IJzergieterij B&B Ulft en 

“smokkelen” hetgeen een belangrijke inkom-

sten bron was. 
 

Duurzaamheid 

Sindsdien is de “Noodwoning” in gebruik als 

opbergschuur met garage en is de naam 

“Noodwoning” ook nu nog steeds de ge-

bruiksnaam. In 2021 is het dak vernieuwd en 

zijn 18 zonnepanelen aangebracht voor 

“eigen” elektriciteits voorziening. 



DANKBAARHEIDSKRUIS  

Elf jaar geleden is hier opgericht een Dank-

baarheidskruis. Het wil uitdrukken dat we 

dankbaar mogen zijn voor alles wat de 

schepping ons geeft. 

Ben Oude Elberink was de initiatiefnemer; 

velen steunden hem. 

De tweede zondag in september, dus mor-

gen, is er een oecumenische openluchtvie-

ring bij het kruis. 

Aanvang 10:00 uur; iedereen is welkom.  

Grensoverschrijdend 

Deze dankbaarheidskruizen komen 

ook in Duitsland veelvuldig voor.  



BIO BOERDERIJ KEUPER  
Wij zijn Tom en Gerdien Keuper. 

Samen met onze drie kinderen 

Lennart, Hendrik en Willemijn wo-

nen wij op de monumentale boer-

derij 'De Raesfeltstede' die dateert 

uit 1869. Wij zijn de vijfde genera-

tie Keuper die boert op deze 

prachtige plek. Na een jarenlange 

samenwerking met Toms ouders 

Frits en Willemien hebben we in 

2019 de boerderij overgenomen.  

DUURZAAM 

Al vele jaren lopen de koeien op ons bedrijf 

maximaal buiten en in 2018 hebben we de 

knoop doorgehakt om kunstmest en chemi-

sche onkruidbescherming definitief vaarwel 

te zeggen en biologisch te gaan boeren.  

Wegens familieomstandigheden gesloten 

 

Kleurplaten voor de wedstrijd liggen in de 

Melktap 



KASTEEL ZWANENBURG 

Hier stond een sterk, indrukwekkend kas-

teel, de Zwanenburg. De oudste vermelding 

van het kasteel is in 1353. In 1805 werd het 

verkocht door de weduwe van Derck van 

Lynden aan Johannes Nepomucenus Hoe-

vel, die het in de volgende decennia ver-

bouwde  tot landhuis. Van 1875 tot 1882 

betrok een zustercongregatie die uit Duits-

land vluchtte, de Zwanenburg. Hierna volg-

de leegstand.  

Het verleden krijgt meer waarde in de toekomst. 

In juli 1900 werd het landgoed met een ne-

gental boerderijen die bij het kasteel be-

hoorden, geveild met de verplichting om 

het kasteel te slopen en voor 1 mei 1901 

het puin opgeruimd te hebben.  

Het koetshuis werd in juli 1900 aangekocht 

door familie Mei en verbouwd tot boerde-

rij. In de nacht van 17 op 18 juni 1973 werd 

de boerderij door brand verwoest.  

Van het kasteel rest nu alleen nog een stuk-

je van de hoektoren die in het weiland ach-

ter de dennen verscholen ligt.  


