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De Beuningse Ommetjes zijn een 
samenwerkingsproject van de Stichting 
Wandelen in Beuningen en de Stichting  
Historisch Besef Beuningen, gesubsidieerd 

door de gemeente Beuningen. Initiatiefneemster Marike 
de Valk heeft deze route ontworpen en de folder 
samengesteld. Voor info over tekst en foto’s zie de 
websites van genoemde stichtingen.
Disclaimer: U loopt de route op eigen risico.

Reacties graag naar beuningseommetjes@gmail.com

Blanckenburg en TinnegieterRoutebeschrijving
Dit ommetje bestaat geheel uit geasfalteerde of bestrate
wegen. Het is handig om de folder van te voren te lezen.
• De route begint bij het oude schoolmeestershuis, Van

Heemstraweg 73, Beuningen (1). Loop naar de kerk (2)
en steek de Dorpssingel over. Houd de pastorie (3) aan
uw linkerhand (3).

• Vervolg uw weg langs Van Heemstraweg 75 en 73 (4).
Sla bij de rotonde links af en steek de Wilhelminalaan
over naar De Blanckenburg (5). Loop linksaf de Wilhel-
minalaan in en ga bij het voetpad rechtsaf. Links staat
het Torentje van Blanckenburg (6). Loop rechtdoor langs
het water en sla voor de appartementen linksaf, de
parkeerplaats op. Ga aan het eind hiervan met de bocht
mee naar links en loop langs het beeld Lotje (7) weer
terug naar de Wilhelminalaan. Sla deze rechtsaf in.

• Ga bij de rotonde rechtdoor. Rechts op nr. 110 Maria-
gaard (8). Steek bij de volgende rotonde met het beeld
(7) weer recht over en ga na het grasveld rechtsaf over
het voetpad de Koningstraat in. Op nr. 1 staat een oude
boerderij (9). Neem de eerste weg rechts, ga linksaf over
het bruggetje, en meteen rechts langs het dierenparkje.

• Steek de brug over naar de Koningstraat en ga hier
rechtsaf. Ga op de kruising linksaf de Klokkengieter in.
Loop onder het viaduct door en houd links aan over de
brug. Volg het voetpad tot aan de Wilhelminalaan, steek
over en sla deze linksaf in.

• Ga rechtdoor bij de eerste rotonde. Op nr. 106 ziet u bij
de 2e rotonde een krukhuisboerderij (10). Sla rechtsaf
de Burg. Geradtslaan in. Steek deze over bij het 2e

zebrapad, loop voor de Jumbo langs en sla rechtsaf de
wandelpassage in naar het Julianaplein. Hou hier links
aan. Rechts op het plein staat een beeldje (7). Loop door
de winkelpassage en sla na de overkapping rechtsaf naar
de Schoolstraat, Sla die linksaf in, loop langs dorpshuis
de Leghe Polder en neem de eerste weg links ‘Kerk-
plein’. Op nr 7 staat de protestantse kerk (10). Neem de
eerste weg rechts langs een T-boerderij (11). Kijk
verderop links door het hek naar het koetshuis van de
pastorie (3). Sla daarna rechtsaf, terug naar de start.

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit
ommetje loopt door de geschiedenis van het
dorp Beuningen. Het begint in de oude
dorpskern, loopt naar de wijk Tinnegieter en
terug door het winkelcentrum naar de kerken en
pastorieën. Het is 3,1 km lang.

Uit opgravingen is gebleken dat deze streek al heel vroeg
bewoond werd. Als nederzetting komt de naam Boninge
echter voor het eerst voor in een document uit plm 1100.
Het geslacht Beuningen wordt genoemd in de 12e eeuw
en bewoont dan het terrein van de Blanckenburg, dat
toen waarschijnlijk een heerlijkheid was. Opgravingen
laten zien dat dit een rijke en belangrijke familie was.
Henricus van Boninge wordt genoemd als getuige van
een keizer van het Heilige roomse Rijk. Het gebied
Blanckenburg komt in het bezit van de hertog van Gelre,
die het later in leen geeft aan Willem van Apelterne.
Johan van Apeltern bouwde in de 15e eeuw hier een
kasteel, met een dubbele gracht en een voorhof aan de
noordkant, waarvan alleen het torentje nog over is plus
wat fundamenten. Met aarden wallen zijn die nu nog
aangegeven. Vervolgens is het kasteel in bezit geweest
van de adellijke families Van Egmond, Vijgh en Van Wijhe.
In 1863 was het eigendom van de familie Vermeulen, die
het af liet breken en met de stenen de huidige T-
boerderij bouwde.
De wijk Tinnegieter is genoemd naar de oude boerderij
De Tinnegieter (8). Door het hart

van Beuningen
Beeld: Hart van Beuningen, van Huub en Adelheid Kortekaas

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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Al rond 1200 stond hier een1.  Schoolmeestershuis
Pand uit 1900. Vroeger bewoond
door het hoofd van de katholieke
jongensschool, die er meteen achter
lag.

2.  H. Corneliuskerk uit 1900
Vanaf de vroege middeleeuwen stond
hier al een kerk, die in de reformatie
door de protestanten werd opgeëist. De
huidige toren is om de oude toren heen
gebouwd: dat bleek goedkoper.

3.  RK Pastorie-Christusbeeld
Pastorie met muur en gerestau-
reerd koetshuis uit 1837, 
Christusbeeld van voor 1920.   

Wilhelminalaan 10

4. Torenzicht en  Villa Betsy
Beide villa’s hadden aan de achterkant
maar één verdieping, waardoor ze gro-
ter leken. Gebouwd in de chaletstijl
(grote dakoverstekken) en Jugendstil
(asymmetrie en gietijzeren balkons).
Torenzicht heette eerst Villa Annema-
rie, naar de vrouw van eigenaar Bur-
gers, familie van de rijke steenfa-
brikant. Villa Betsy was van de
herenboer Tijssen. Ook ‘burgemee-
stershuis’ genoemd, omdat burgemees-
ter Lurvink hier gewoond heeft.

5. Blanckenburg
Van oudsher rijke hoeve. 
Huidige T-boerderij uit 1863. 
Twee grote schuren zijn nu in 
gebruik als kantoor en 
woonhuis.

8. Mariagaard
Voormalige boerderij uit begin 1800. 
Vroeger eigendom van de  familie Ver-
meulen, die ook kasteel Blanckenburg
bezat. Het klokje luidde als een missio-
naris uit het dorp thuis was en verhalen 
ging vertellen op de deel.

6. Torentje van Blanckenburg
Vanaf de 13e eeuw stond hier een kas-
teel met een voorburcht en een 
gracht erom heen. Het torentje is 
daarvan over.

Van Heemstraweg: Baron Schelto Van Heemstra was van
1925 -1945 commissaris van de Koningin in Gelderland.
Wilhelminalaan: voorheen heette het eerste stuk
Koningstraat, tot aan waar nu de Koningstraat begint. Het
vervolg heette Alde Steeg (vandaar de naam van het
zorgcentrum Alde Steeg) of Beuningse Steeg.
Koningstraat: zeer oude weg lang de dorpen, deels van
Romeinse oorsprong. Gedeeltelijk opgegaan in de Van
Heemstraweg.
Burg. Geradtslaan: burgemeester van Beuningen van 1939-
1974.
Klokkengieter: de straatnamen in de wijk achter de
Tinnegieter zijn allemaal genoemd naar oude ambachten,
zoals die toen in Beuningen voorkwamen.

9. Koningstraat 1
Hallehuisboerderij uit 1930, tradi-
tioneel symmetrisch gebouwde
woning. Dak van riet en pannen, en
een wolfskap (schuine voorkant).

10. De Tinnegieter
Krukhuisboerderij uit 17e

eeuw, verbouwd in 1786.
Nu een huisartsenpraktijk.

11. Protestantse kerk
Gebouwd in 1821 op de fun-
damenten van een oude T-boer-
derij. Het dwarsstuk was aanvan-
kelijk de pastorie, nu vergader-
ruimte en appartement.

12. Dorpssingel 5
T-boerderij uit begin 18e
eeuw, keek vroeger uit over
de landerijen. Vormde vroe-
ger met de kerken, pastorie-
en, school en schoolmeesters-
huis het hart van het dorp.

Wilhelminalaan 106

Heemstraweg 75

Heemstraweg 77

Dorpssingel 5

Dorpssingel 2

Koningstraat 1

Kerkplein 7-9

Wilhelminalaan 2-4

Heemstraweg 73

Legenda:       start/eindpunt       bezienswaardigheid        km 

Afstandmeten.nl

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

7. Beelden v.l.n.r.
- Lotje, Paul de Swaaf
- Staand figuur (´De vo-
gelman’), Ronald Tolman
- Marysa, Paul de Swaaf


