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Routebeschrijving
Dit ommetje gaat over verharde of halfverharde wegen, 
maar er staan poortjes waar helaas geen rolstoelen door 
kunnen. Tip: lees vooraf deze folder door.
▪ Begin met de rug naar de parkeerplaats van de 

tennisbaan, Blatenplak 53, Ewijk.  Loop linksaf naar de 
Van Heemstraweg, steek deze over en sla linksaf de 
parallelweg op. Rechts ziet u Slot Doddendael (1),  ver-
der in de route kunt u daar meer van zien. Vervolg de 
Binnenweg langs oude boerderijen (2 en 3). Rechts 
staat  een grote witte boerderij, waar we straks vlak 
langs komen.

▪ Links staat achter de heg de oude boerderij de Clef. 
Neem de eerste weg rechts: De Brugstraat. U komt ook 
hier langs oude boerderijen: nr. 5 rechts, nr. 6 links en 
nr. 7 bij de dijkopgang. Loop rechtsaf de dijk op. Links 
ziet u de Ewijkse plaat (8).

▪ Neem de eerste weg rechts naar beneden (bij het beeld 
De Stoel). Loop rechtdoor tot aan het hekje met het 
terrein van trouwlocatie Slot Doddendael. U mag
hierdoor om het Slot even vanaf de weg te bekijken. 
Loop niet de brug op, ga er niet picknicken, geef geen 
overlast. Op zondagen is het terras van het wijndomein 
geopend van 11 – 18 voor koffie/thee of een hapje.

▪ (Inkorten van het ommetje kan door rechtdoor te lopen 
langs het kasteel). Loop terug door het hek en neem het 
eerste pad rechts. Loop verder via de verharde weg 
langs twee oude boerderijen (9, 10).  Ga met de bocht 
mee naar rechts. Verderop is rechts de scouting. 
Meteen daarachter ligt het Reigersbosje. (11). Volg de 
bocht mee naar rechts langs nog een oude boerderij 
(12). Steek de Van Heemstraweg over en loop terug 
naar het startpunt.

Slot Doddendael
Het slot werd gebouwd in 1332 en door de hertog van 
Gelre aan Robert van Apeltern in leen gegeven. Het werd in 
1489 verkocht aan de familie Van Stepraedt.  Deze heeft 
hier tot 1743 gewoond. Via vererving in de vrouwelijke lijn 
kwam het later in bezit van de familie Van Doornick en de

Rondom 
Slot Doddendael

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit 
ommetje loopt door de oorspronkelijke kern van 
het dorp Ewijk over twee oude wegen naar de 
Waal. Het stuk over de dijk en door het bosje bij 
Slot Doddeldeal is niet toegankelijk voor 
rolstoelen. De Binnenweg en de Brugweg zijn 
wel goed te doen. De totale lengte is 3,8 km. De 
verkorte route langs de Doddendael is 2,4 km.
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door de gemeente Beuningen. Initiatiefneemster Marike 
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samengesteld. Voor info over tekst en foto’s zie de 
websites van genoemde stichtingen.
Disclaimer: U loopt de route op eigen risico.

Duitse familie Von Nagel-Doornick. 
Het werd in 1526 verschillende keren in brand gestoken en
door de fam. Van Stepraedt weer opgebouwd. Tijdens de
reformatie fungeerde de kelder van het kasteel gedurende 
150 jaar als schuilkerk voor de katholieken. Naast hun 
kasteel in Ewijk hadden de Van Stepraedts ook een 
stadswoning in Nijmegen, waarin ze vooral tijdens de 
wintermaanden woonden. Op het kasteel woonde vanaf 
1643 een rentmeester. Eerst de fam. Wouters van den 
Oudeweijer en later de fam. van Koolwijk. Hendrik van 
Koolwijk was ook burgemeester van Ewijk. 
De rode beuken bij de ingang dateren uit de 19e eeuw en 
dienden als versiering. In de oprijlaan staat nog een 
zomereik uit 1860/70. 

Landschap langs de dijk
In de 2e helft van de 14e eeuw werd de dijk dichter naar de
rivier verplaatst en kwam de hoger gelegen grond vrij, de
oeverwal. Langs de Waal was een hardhout ooibos van eik,
es en iep. Door de zandige ondergrond waren er aan de
binnenkant van de dijk veel geulen en kwelkommen. Om
het water in te perken en de grond bruikbaar te maken voor
landbouw en bewoning werden er kweldammen aangelegd.
Deze zigzagden door het landschap. De kweldammen
werden tevens gebruikt als ' klompenpad ' om van het ene
kavel naar het andere te komen.

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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2. Halllehuisboerderij (1853)
Staat door de aanleg van de Van 
Heemstraweg nu op een kleiner 
perceel dan vroeger. Toen wrs
bewoond door een werknemer van 
Doddendael.

5. Valkenburgerhof (1665)
Vroeger de grootste boerderij van 
Ewijk, ook ooit in bezit van Baron 
Nagel von Doornick. Opvallend is de 
asymmetrische voorkant, het beste 
te zien vanaf de Binnenweg.

4. De Clef (ca 1650)
T-boerderij. Begin 1900 was deze 
oude T-boerderij een drukbezocht 
café op de weg van Druten naar 
Nijmegen.

Binnenweg: was vroeger een onverharde (binnen)weg die 
van Beuningen naar de kern van Ewijk liep. De officiële weg 
was de bredere Koningsweg. Toch liep van 1902 tot 1934 de 
tram langs deze weg, omdat deze dichter bij de kernen van 
Ewijk en Winssen lag. De halte was bij café Croonen, waar nu 
het pand van Koopmans is. Bij de aanleg van de van Heem-
straweg in 1935 werd eveneens voor de Binnenweg gekozen. 
Brugstraat: leidde vroeger naar een aanlegsteiger (brug) aan 
de Waal. Voorheen ook wel Wolvestraat of Wolffersestraat
genoemd. Misschien naar de herbergier van De Clef: Jan van 
Wolfferen. Of naar de heerlijkheid Wolfferen die aan de 
overkant van de Waal lag en door overstromingen in 1700 is 
weggevaagd. Samen met de Binnenweg en De Julianastraat 
vormden deze wegen de oude kern van Ewijk. 
Ewijk: komt van het latijnse woord auici, wat ‘handelswijk 
aan het water’ betekent. In het dialect nu nog: Uiwick.
Doddendael: waarschijnlijk genoemd naar de vele lisdodden 
die in het moeras groeiden. 
Hallehuisboerderij: hebben meestal een middenlangsdeel: 
hierbij lagen de stallen aan de zijkanten van de deel. Midden 
in de achtergevel waren hoge deeldeuren waardoor de 
karren naar binnen konden rijden.

9. Hallehuisboerderij  (1788)
In 1832 in bezit van de weduwe 
van Derk Bloem, een rijke familie 
uit Winssen, die o.a. burgemees-
ters en kerkvoogden voor de 
protestantse kerk leverden. Ze 
woonden o.a. op de Poelhof en op 
Bloemenstein.

10. Hallehuisboerderij uit 1850.

12. Den Ouden Weijer (1850)
Een wijer is een klein stilstaand water. 
De kaart van 1832 geeft hier moeras

6. Regulierroth (1779)
T-boerderij, rechts het verhoogde 
raam van de opkamer. Daaronder 
zit een kelder. De oude schuur 
(met het nieuwe rieten dak) was 
een tabaksschuur. In Maas en 
Waal werd veel tabak geteeld.

3. Hallehuisboerdij (1890)
Hoorde vlg kadasterkaart 1832 bij 
het bezit van Baron August Nagel 
van Doornick, eigenaar van De 
Doddendael.

1. Slot Doddendael (plm 1552)
Was een strategisch kasteel midden
in het moeras, wat het goed verde-
digbaar maakte. De oprijlaan, beplant 
met eiken, liep vroeger alleen naar de 
Waal. 
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8. Ewijkse Plaat
Een eiland in de Waal, dat vroeger 
regelmatig van plek veranderde. Er 
staat nog een oude meidoornhaag 
tussen de nevengeul (strang) en de 
plaat.

Binnenweg 7

Brugstraat 8b

Ewijkse Plaat

De Stoel, 
Claudia Rahayel

7. Hallehuisboerderij 1910
Op de QR code voor deze 
boerderij wordt uitgelegd hoe een 
historisch boerenerf eruit zag.

Ir. Van 
Stuyvenbergweg 4

Brugstraat 5

Afstandmeten.nl

11. Reigersbosje
In het voorjaar hebben soms wel 
40 reigers hier hun nest.

Binnenweg 5

aan plus al een boerderij van de familie Wouters van den 
Oudenweijer (zie DOW op het dak). Deze hallehuisboerderij
heeft op de deel nog een lemen vloer.


