Stichting Wandelen in Beuningen
Routebeschrijving

Geschiedenis

Dit ommetje bestaat geheel uit geasfalteerde of bestrate
wegen. Maar soms lastig voor mensen in een rolstoel. Het is
handig om de folder van te voren te lezen.
• Begin met uw rug naar de Coop, Laan 1945 nr. 22. Sla
rechtsaf de Laan 1945 en loop naar het kruispunt met
de Postkantoorstraat. Sla daar linksaf. Aan de
rechterkant ziet u op nr. 7 een boerderijtje. (1). Loop
naar de Van Heemstraweg en steek deze over. Loop
naar beneden, sla de Kerkstraat linksaf in en neem
daarna rechtsaf het voetpad door de oude kloostertuin.
• Loop rechtdoor naar de Tuinstraat en sla die rechtsaf in.
Volg deze straat mee naar links. Op nr. 12 staat een oud
boerderijtje (2). Volg opnieuw de weg naar links tot op
de Pastoor van de Marckstraat, die u rechtsaf in slaat.
Links op de hoek ziet u de oude jongensschool (3) en
schuin tegenover de villa Zonnekamp (4).
• Neem de eerstvolgende straat rechts naar het
nieuwbouwwijkje Rozenburg. Daar staat het beeld
Femmeke (6). Loop hier links langs tot het eind, waar
twee oudere woningen staan. Loop terug, maak een
rondje door de wijk en vervolg daarna de Past. Van der
Marckstraat. Ga rechtsaf langs villa Roozenburg (7).
• Aan het eind staat rechts nog een oud boerderijtje (5).
Sla rechtsaf ga en over de weg naar de Dijk of neem de
trap recht tegenover u. Loop richting de Waal en neem
in de bocht naar links eerst even de weg rechtdoor langs
de kades. Daar ziet u aan het eind aan de overkant de
verkeerspost (8). Loop de weg terug en ga verder over
de dijk. Sla bij het dijkmagazijn (9) linksaf de Dijkstraat
in. Loop deze straat uit tot op de Past. Van der
Marckstraat en sla deze rechts in.
• Links op het grasveld staat het beeld ‘Moederschoot’
(10). U loopt langs een huis in Delftse stijl (11) en langs
Cafe ‘t Centrum (12). Aan de overkant staat op nr. 14
het Maristenklooster (13) en op de hoek Huize Weurt
(14). Sla hier linksaf de Kerkstraat in en steek de
kruising met de Van Heemstraweg recht over naar de
Postkantoorstraat. Neem de eerste weg rechts (Laan
1945) en loop terug naar het beginpunt.

Vroeger was de Waal meer een delta dan één grote stroom.
Vanaf de 11e eeuw werden er kleine dijken aangelegd om
de bewoners te beschermen tegen overstromingen. Eerst
waren dat alleen maar kleine dijkjes aan de oostkanten,
haaks op de rivier (zijwendes). Later ook aan de zuid- en
noordkanten van de dorpen (achter- en voorwendes). Pas in
de 2e helft van de 14e eeuw werd er op initiatief van graaf
Reinald II van Gelre een aaneengesloten dijk gebouwd door
de voorwendes met elkaar te verbinden. Ook werden er
toen kribben aangelegd. De Waal werd daardoor
teruggebracht tot één hoofdstroom. Helaas kon die een
aantal grote overstromingen niet voorkomen. Door deze
veranderingen konden de uiterwaarden gebruikt gaan
worden, o.a. voor de winning van zand en grint. Vanaf 1873
ontstonden er steenfabrieken: de 'Bunswaard', van
'Rendorp' bij de uitkijktoren en 'De Schans' ter hoogte van
de monding van het Maas-Waalkanaal.
Door hun komst en later door de aanleg van het MaasWaalkanaal (1920-1927 en van de Van Heemstraweg (19271935) breidde Weurt sterk uit. Pastoor van der Marck
zorgde voor de komst van nonnen, die onderwijs konden
geven. Het klooster en de jongensschool dateren uit deze
tijd, evenals een aantal grote villa’s.
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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.

Beuningse Ommetjes 8

Van kloostertuin
naar
Maas-Waalkanaal
De gemeente Beuningen bestaat uit de vier
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
Dit ommetje loopt door oude en nieuwe
wijken van het dorp Weurt naar het MaasWaalkanaal.
Zowel de opgang naar de Van Heemstraweg als
de opgang via de Westkanaaldijk naar de dijk is
misschien te lastig voor mensen in een
rolstoel. Het beste kunt u dan de Kerkstraat en
de Past. van der Marckstraat weer terug lopen.
De totale route is 3,6 km.

Reacties graag naar beuningseommetjes@gmail.com
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1. Boerderij (1888)
In de Tuinstraat stond vroeger als
lintbebouwing een tiental kleine
boerderijtjes
met
daartussen
boomgaarden en akkerbouw. In de
Postkantoorstraat 7 jaren 60-70 afgebroken voor
nieuwbouw, behalve nr. 7 en nr. 30.
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2. Tuinstraat
Vroeger stonden hier enkele
kleine boerderijen met vooral
tuinbouw in kassen en onder glas.
Generaties lang werd nr. 12
bewoond door de fam. Kersten.
Tuinstraat 12

Pastoor
v.d. Marckstr. 26

3. Jongensschool met
bovenmeesterswoning (1900).
Waarschijnlijk gebouwd door
dezelfde architect als de
Andreaskerk en het klooster.

4. Villa Zonnekamp
Plattelandsvilla (1886).
Lang bewoond door Th. van
Heereveld, journalist, omgekomen in concentratiekamp
Sachsenhausen.

Van Heemstraweg: Baron Schelto van Heemstra was commissaris van de Koningin in Gelderland van 1925-1946.
Pastoor van der Marckstraat: van der Marck was pastoor in
Weurt van 1903 – 1937. Hij zette zich in voor het onderwijs
en richtte vele verenigingen op sociaal cultureel terrein op.
Tuinstraat: de percelen langs deze straat werden
aanvankelijk voor tuinbouw gebruikt. Vanaf 1966 werden
hier door de uitbreiding van Weurt woningen gebouwd.
Postkantoorstraat: het postkantoor was lange tijd
gevestigd op nr. 34 ‘De Oude Post’. Was ooit één geheel
met de Kerkstraat en heette De Steeg.
Laan 1945: In de uitbreiding van Weurt zijn veel
straatnamen verbonden met gebeurtenissen uit WO II.
7. Boerderij (1840)
Voorheen was hier een stomerij/
wasserij gevestigd. De grond is
vervuild en wordt nu gereinigd.
Past.v.d. Marckstr. 64
Legenda:

start/eindpunt

bezienswaardigheid

km

Dijk 5

9. Dijkmagazijn
Opslagplaats voor noodmaterialen voor het
beschermen van de dijk bij hoog water.
(Foto vanaf Dijkstraat). Gebouwd in plm
1910.

10. Café t Centrum (1858)
Voormalige T-boerderij en herberg,
met daarnaast een bakkerij, van
Past. Dijkstraat 5
oudsher van de familie Burgers.
v.d. Marckstr. 7
11. Moederschoot (1970)
Beeld van het kunstenaarsduo Huub en
Adelheid Kortekaas uit Winsssen. In de
schoot zit als een navel een gaatje
waardoor het regenwater weg kan
lopen.
12. Woonhuis (1935)
Gebouwd in de Delftse stijl:
nb de hoge kap en de
detaillering van het
metselwerk rond de ramen.

Past.
v.d Marckstr. 31

5. Femmeke (2010).
Een open bronzen beeld van de
Weurtse kunstenaar Ad Merx. Het
heeft als thema communicatie,
geïnspireerd op zijn dochter
Femmeke.
6. Villa Roozenburg
Plattelandsvilla (1875), gebouwd
als T-boerderij door de fam.
Braam. Verschillende bouwstijlen,
Past.vd Marckstr.
56
Wilhelminalaan
2-4
m.n. neoclassicistisch.

8. De Walvis
Verkeerspost van waar 24 uur per
dag de scheepvaart op de Waal in
de gaten wordt gehouden en waar
nodig assistentie wordt verleend
aan schippers.

Past.
v.d. Marclstr. 14

Afstandmeten,nl

Past.
v.d. Marckstr. 11

13. Maristenklooster
Plm. 1906. Aanvankelijk gebouwd
voor Ursulinnen, die een meisjesen bewaarschool oprichtten. Later
bewoond door paters Maristen.

14. Huize Weurt
Markant herenhuis, aanvankelijk T-boerderij. Gebouwd
ca 1800. Woonhuis van
verschillende burgemeesters.

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

Past. v.d. Marckstr. 12

