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Toen en nu
Het vroegere centrum van Ewijk lag  rond de kerk en de 
Brugweg en Binnenweg. Dit centrum is met de aanleg van 
de Van Heemstraweg in tweeën gesplitst. De kern is 
daarmee nu meer ten zuiden van deze weg komen te liggen. 
Verder zuidwaarts lagen verschillende boerderijen op de 
hoger gelegen overloopgeulen. De kruising van de 
Koningstraat en de Hoogstraat geeft daar een karakteristiek 
beeld van hoe dat er vroeger uitzag. Verschillende panden 
zijn in oude stijl gebouwd of herbouwd.
Alst is de naam van een oud gehucht. Dit gebied was al heel 
vroeg bewoond. De naam Alst kan komen van ´alost´
oftewel ´els´, een boom. Of van ´aloks´, wat wild alsemkruid 
betekent. Het wordt ook als Aalst geschreven. Van dit kruid 
werd vroeger met brandewijn absint gemaakt.
De nieuwbouwwijk ´t Hof van Campe is gebouwd in een 
herkenbare landelijke en traditionele stijl. De huizen hier 
worden dan ook gepropageerd als ´landelijk wonen´. Er is 
veel ruimte tussen de 8 hofjes of clusters, waaruit de wijk 
bestaat. De woningen hebben variatie in gevels en kappen 
en er is veel aandacht voor details. Elk cluster vormt een 
aparte eenheid met een eigen straatnaam. Deze namen 
sluiten aan bij de oude veldnamenkaart van Ewijk, waarop 
elk grondstuk een “camp” werd  genoemd. De Campsebaan
verbindt de straten aan elkaar.

Routebeschrijving
Dit ommetje bestaat geheel uit verharde of halfverharde
wegen. Het is geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. 
Het verdient aanbeveling de folder van te voren te lezen. 
De route begint op de parkeerplaats van de Tennis 
Vereniging Ewijk, Blatenplak 53, Ewijk.
• Sla met je rug naar de Tennisclub linksaf de Blatenplak in. 

Neem het voetpad linksaf, evenwijdig aan de Van 
Heemstraweg. Volg dit voetpad tot aan een school, die nu 
een kringloopwinkel is (1). Sla hier linksaf de straat in. 
Neem tegenover zorgcentrum Waalwick het voetpad 
naar rechts. Sla vlak voor de kerk (2) linksaf. 

• Ga aan het eind door het poortje, steek de weg en de 
parkeerplaats over en neem het pad door het grasveld 
richting het winkelcentrum de Klef. Steek hier de 
parkeerplaats schuin naar links over en sla rechtsaf de 
Pastoor Hootsmanstraat in.

• Neem de eerste weg rechts: de Pater van Boxtelweg. En 
vervolgens de eerste weg links naar de Hoogstraat. Op 
Hoogstraat 9 ziet u een oude T-boerderij (4), nu café. En 
op 12 en 14 twee dezelfde oude huisjes (5). Op nr. 13 een 
grote T-boerderij (6). En op nr. 18 een oud huisje (7).

• Vervolg de weg naar links (Koningstraat). Op nr. 9 staat 
een oud boerderijtje. Sla hierna linksaf, de Alst in. Op nr. 
2 staat een herbouwd boerderijtje (8). Vervolg de Alst. 
Neem aan het eind het voetpad naar links. Recht voor je 
staat de oude boerderij De Alst (9),

• Het voetpad loopt om De Alst heen en komt via een 
fietspad uit in een nieuwe wijk: ‘t Hof van Campe. (10) 
Neem de tweede straat links, volg het voetpad, steek de 
straat (Hekkeslag) over, vervolg het voetpad tot de 
Campsebaan. Ga hier linksaf en neem in de bocht naar 
rechts het voetpad dat rechtdoor loopt. Rechts ziet u een 
appartementengebouw: De Hofstede (11). 

• Het voetpad draait naar rechts achter de Hofstede langs. 
Ga aan het eind hiervan naar links, de Blatenplak in. Volg 
deze weg met de bocht naar rechts. Vlak na de zijstraat 
van links is rechts, achter de boompjes, een theetuin. 
(12). Loop de straat uit langs de voetbalvereniging naar 
het startpunt. 

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit 
ommetje loopt door het dorp Ewijk. Het begint 
bij de Blatenplak en loopt over oude wegen naar 
den Alst, vroeger een woonkern. Op de route 
ziet u afwisselend eeuwenoude panden en 
nieuwe wijken, die op creatieve wijze het 
landelijk karakter hebben behouden. Dit 
ommetje is 3,5 km lang.
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den Alst

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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10. De Hofstede
Appartementen gebouwd in 
de vorm van een kapschuur, 
zoals die hoer vroeger veel bij 
boerderijen stonden. Aan de 
zonkant is wel een hogere 
goot toegepast.

2.  Johannes de Doperkerk ( 1917)
Gebouwd door architect Jos Margry om de 
oude kerk te vervangen, waarvan nu 
alleen de toren nog over is. Deze kerk 
bevat binnen veel elementen uit de oude 
kerk.

11. Breedencamp
In dit cluster van ´t Hof van Campe
is opnieuw de hoge kapschuurvorm 
als uitgangspunt gebruikt, nu 
echter met een knik in het dak (een 
zgn. mansardedak)

Wilhelminalaan 103. Café De ouwe Deeg (1912)
Oud dorpscafé en zalencentrum. 
Hier wordt op de derde zondag 
van augustus de Ewijkse kermis 
gevierd. Daarbij wordt de weg 
afgesloten.

7. Koningstraat 9 (1920)
Een zgn hallehuisboerderij,
waarbij de deel aan beide
zijden stallen had.

1. Kringloopwinkel
Grote kringloopwinkel van vrijwil-
ligers. Verdiensten gaan naar 
jeugdverenigingen. De naam  
‘Bijwa’ komt van de oprichters 
Wiel Bijmans en Theo de Waal.

5. Hoogstraat 13
T-boerderij uit 1865. Vanaf de 
zijstraat is ook de ruime mid-
denlangsdeel goed te zien. 
Het huis is begin 20e eeuw korte 
tijd burgemeestershuis geweest.

9. Boerderij den Alst (1850/1860)
Gebouwd op de fundamenten van 
een nog oudere boerderij. Er zijn 
hier ook sporen van Romeinse 
bewoning aangetroffen.

8. Windheuvel
Hier stond een oude boerderij, 
deze is tot op de grond 
afgebroken en als nieuw 
opgebouwd.

12. Theetuin Annabelle
Theetuin met meer dan 100 
soorten rozen en lavendel. Op het 
bord bij de ingang staat 
aangegeven of de theetuin open is.

4.  Hoogstraat 12 en 14
Beide huizen zijn duidelijk tegelijk 
gebouwd en dateren uit 1910. De 
linker heeft als naam ´t Vinkennest. 
De gezamenlijke bouw zal de kosten 
gedrukt hebben.

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

Daar zit ligt wat bijwa

Hoogstraat 12 en 14

Blatenplak: Blaten is lawaai maken en plak is slaan. Mogelijk 
verwijzing naar de strijd in de 16e eeuw bij de belegering en 
brandstichting van slot Doddendael.
Hoogstraat: een hoger gelegen oeverwal
Pastoor Hootsmanstraat: Ewijks pastoor van1935 tot 1955
Pater van Boxtelstraat: Herman van Boxtel was een  
missionaris uit Ewijk.
Koningstraat: oude verbindingsweg, al gebruikt in de 
Romeinse tijd.

Hoogstraat 18

6. Hoogstraat 18
Dit pand uit 1850 was vroeger een 
winkeltje en bakkerij. De witge-
pleisterde voorgevel heeft nog de 
symmetrische indeling, waarbij links 
en rechts elkaars spiegelbeelden zijn. Blatenplak 2

Alst 2

Heemstraweg 75

Hoogstraat 9


