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Routebeschrijving

Vossenkuil en Lindenhout

Dit ommetje bestaat geheel uit geasfalteerde of half
verharde wegen. Het is rolstoelvriendelijk, maar een
klein stuk van de Vossenkuil heeft veel kuilen.

De Voscule/Voskuyl is een oude naam voor het
noordelijke stuk in Weurt tussen de Reekstraat en de
Jonkerstraat vanaf de Oude Koningstraat. Het
zuidelijke deel van dit gebied heet van oudsher
Lindenhout of Lindenholt en liep door tot over de A
73. (Het huidige Nijmeegse Lindenholt is hiernaar
genoemd.) Beide gebieden waren aanvankelijk grote
bossen, die deels aan graaf Reinoud van Gelre
toebehoorden. In 1300 gaf hij stukken daarvan ter
ontginning aan 6 personen, waaronder Rudolph,
zoon van ridder Ernst van Ewijk. Deze verkocht zijn
perceel in 1302 aan klooster Graefenthal. Later
verpachtte de abdij deze grond en bijbehorende
boerderijen aan de familie Van ’t Lindenholt, die er
haar naam aan ontleende. Sander van `t Lindenholt
was van schout van Beuningen en Weurt van ca 1664
– 1709. Achterkleinzoon Cornelis van ´t Lindenhout
was schepen te Nijmegen en Hoog Heemraad in het
Rijk van Nijmegen. Diens kleinzoon Nicolaus bouwde
drie boerderijen aan de Tempelstraat in Beuningen
en verbouwde het herenhuis daar. Ook bouwde hij
daar een familiemausoleum. Achterkleinzoon
Johannes van ’t Lindenhout was de stichter van het
weeshuis, gelegen waar nu Kinderdorp Neerbosch is.

De route begint op de parkeerplaats naast café
Hanneke, Van Heemstraweg 17, Weurt.
▪ Sta met de rug naar het café Hanneke (1) en sla
rechtsaf de Oude Koningstraat in.
▪ Er staan aan deze weg achtereenvolgens op nr. 5, 1
en 2 verschillende oude boerderijen (2).
▪ Na de eerste weg rechts, de Vossenkuil, is verderop
rechts een voetpad naar het dorp. Volg dit voetpad
en loop rechts aanhoudend de Kapittelweg in. Het
grote gebouw na de kruising de school de Ruyter én
2A de Kloosterhof. (3)
▪ Sla hierna rechtsaf de Jonkerstraat in. Loop aan het
eind van het dorp, tegenover de Th. van Heereveldstraat even rechtsaf een eigen weg in voor één van
de oudste boerderijen van Weurt (4). Verderop is in
de bocht naast nr. 28 een particulier grintpad (niet
inlopen!). Aan het eind hiervan ligt een grote, oude
T-boerderij. (5)
▪ Volg de Jonkerstraat. Na verschillende arbeiderswoningen (6) ziet u rechts de oude zuil en toegangsweg
naar de Emmahoeve (7). Daarna volgt rechts de
toegangsweg naar het knechtenhuis. Ga meteen
daarna rechtsaf het Lurvinkpad in.
▪ Verderop links ziet u links de waterzuiveringsinstallatie en de ARN (8) .Aan het eind van het Lurvinkpad
ziet u links nog een hoogstamboomgaard.(9)
▪ Ga rechtsaf de Reekstraat op. Meteen rechts staat
een boerderij met een oude tabaksschuur uit 1870.
Deze boerderij heet Vogelzang (10). De boerderij
verderop heet eigenlijk Nieuw Vogelzang. Bijna aan
het eind van de weg zijn rechts heerlijke kersen en
aardbeien te koop.
▪ Loop door tot de Van Heemstraweg, ga daar
rechtsaf en loop terug naar het startpunt .
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Langs Vossenkuil
en
Lindenhout

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
Dit ommetje van 4,1 km begint in Weurt en
loopt langs karakteristieke fruitboomgaarden,
voornamelijk laagstam of halflaagstam en
historische landerijen. Een stevige wandeling
door de geschiedenis van Lindenhout.

Reacties graag naar beuningseommetjes@gmail.com
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Van Heemstraweg 17

Oude Koningstraat 7

1. Café Hanneke
Bekend café in Weurt,
genoemd naar Hanneke
Romviel-Burgers, die hier
van 1902 tot haar dood in
1973 achter de tap stond.

Oude Koningstraat 5

Van Heemstraweg: Baron Schelto Van Heemstra was van
1925 -1945 commissaris van de Koningin in Gelderland. De
weg werd deels aangelegd over de Koningstraat, een
romeinse heerweg, later gebruikt door o.a. de
karolingische koningen. De hierbij afgesneden bochten
heten nu nog (Oude) Koningstraat.
Jonkerstraat: genoemd naar de jonkheren Van Balveren
en Rendorp, die op een kasteel aan het begin van deze
straat woonden. De huidige villa
op deze plek (nr. 2) heet daarom Het Kasteel.
Lurvinkpad: Lurvink was burgemeester van Beuningen van
1975-1985
Legenda:

start/eindpunt

bezienswaardigheid

km

Jonkerstraat 30
6. Jonkerstraat
Aan de Jonkerstraat
staan veel huizen uit
1920/1921. Hier woonden
(land)arbeiders die op de
hoeven of aan het kanaal
werkten.

5. Klein Lindenhout
Op Jonkerstraat 30 staat
een T-boerderij uit 1838,
Klein Lindenhout, van
oudsher werd hier veel fruit
verbouwd.

Jonkerstraat 30

Van Heemstraweg

7. Emmahoeve
Op nr. 40 staat onzichtbaar achter de
bomen de Emmahoeve, uit 1887. In
1786 werd hier al een hoeve (Groot)
Lindenhout vermeld. Het grote,
vierkante voorhuis was waarschijnlijk

Oude Koningstraat 4
Oude Koningstraat 1
2. Oude Koningstraat
Aan deze weg staan boerderijen uit 1860-1890. Ze
hebben allemaal een wolfskap: een dak met een afgeschuinde kant aan de voorzijde. Wolfdaken komen in
deze streek veel voor.

in oudere staat een buitenhuis van de rijke Cornelis
van ‘t Lindenhout. Later is
de deel erachter gebouwd.
De hoeve is vernoemd naar
een van de bewoonsters.

3. Kloosterhof
Op de plek van het ontmoetingscentrum annex basisschool stond vroeger een
grote pachtboerderij, de
Kloosterhof 2a
Kloosterhof, bezit van de
abdij Mariënweerd.
4. Vossenkuyl
Op Jonkerstraat 20 staat
een grote T-boerderij uit
1750. Rechts van de voordeur zie je het raam van
de opkamer met daaronder het kelderraam.

Afstandmeten.nl
Reekstraat 7

Jonkerstraat 20

10. Vogelzang
Een oude tabakshofstede met
schuur uit 1870, die vroeger met
de erachter gelegen en later afgebrande hofstede Eikenakker bij
Lindenhout hoorde.

Jonkerstraat 40
8. Waterzuiveringsinstallatie en Afvalverwerking Regio
Oude Reekstraat 17
Nijmegen (ARN). De
heuvels verderop zijn
van gestort afval.

9. Hoogstamboomgaard (foto voorzijde)
Een van de weinig overgebleven hoogstamboomgaarden in de gemeente Beuningen.

Extra achtergrondinformatie: https://www.historischbesefbeuningen.com/ommetjes

