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Routebeschrijving
Dit ommetje gaat geheel over verharde wegen, maar is 
vanwege de steile dijkopgangen niet begaanbaar voor 
rolstoelen. Het verdient aanbeveling om deze folder van 
tevoren te lezen. Het ommetje begint bij Hanneke (1), Van 
Heemstraweg 17, Weurt. 
• Loop met de rug naar Hanneke rechtsaf de Oude 

Koningstraat in. U komt langs een aantal oude 
boerderijtjes (2 en 3).Volg deze weg tot op de Van 
Heemstraweg, steek deze over en loop rechtsaf over 
het fietspad. Neem de eerste weg links:  Scharsestraat.

• U komt langs een oude woning annex winkel (4) en 
twee oude boerderijen (5 en 6). Loop de straat uit naar 
de dijk en steek deze over: neem het halfverharde pad 
dat richting de Waal loopt. Ga hier rechtsaf richting de 
uitkijktoren. (7). 

• Keer via dezelfde weg terug. Waar u weer linksaf 
richting dijk gaat, ziet u rechts de toegang tot het 
Weurtsche Straatje.  (Alternatief: u kunt dit inlopen –
let op: lastig begaanbaar! - en aan het eind linksaf naar 
de dijk gaan. Op de dijk kunt u dan weer linksaf gaan en 
de route weer oppakken bij de afslag naar de 
Bonenkampstraat.)

• Sla, teruggekomen op de dijk, rechtsaf. U loopt langs 
een kunstwerk (9), de Duivelswaai (10) en de daar 
gelegen oude boerderij (11). 

• Bij de Bonenkampstraat slaat u linksaf. Links staat een 
rijtje oude arbeiderswoningen (12). Loop deze straat uit 
tot aan de Van Heemstraweg (rechts ziet u nog een 
terrein met volkstuintjes), steek deze over en u bent 
weer terug bij het startpunt.

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit 
ommetje loopt door het buitengebied van het 
dorp Weurt. Het begint bij Café Hanneke en gaat 
via oude, landelijke wegen naar de Waal. Via 
een oud dijkje loopt u naar de Uitkijktoren. 
Langs de Waal en de Bonenkampstraat loopt u 
weer terug. Vanwege de dijkopgangen is dit 
ommetje helaas niet geschikt voor rolstoelen. 
Het ommetje is 3,6 km lang.

© Stichting Wandelen in Beuningen.
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.

Naar de 
uitkijktoren 
van Weurt

De Weurtse uiterwaarden
Een groot deel van de Weurtse uiterwaarden is oeverwal, 
met aan de ene kant Waalstrand en aan de andere kant het 
oude en het nieuwe Weurtse Grintgat. Deze gaten zijn op de 
meeste plaatsen minder dan 3 meter diep maar op sommige 
plaatsen ook dieper dan 5 meter. Het gebied wordt 
begraasd door 10 konikspaarden. Het aantal plantensoorten 
is sindsdien enorm toegenomen. 
Er waren hier vroeger wel 5 steenfabrieken. Zij groeven de 
klei af waardoor er ‘’kleiputten’’ ontstonden. Hierna kocht 
de NV Grintmaatschappijen Arnhem de grond van de 
steenfabrikant en baggerde het zand en grind op.
De uitkijktoren doet nog denken aan deze geschiedenis:
ontwerper Dirk Oomen koos voor de vorm van een oude 
schoorsteen van baksteen.
Het schiereilandje met de uitkijktoren is een onderdeel van 
het programma Waalweelde. Dit programma was bedoeld 
om meer ruimte te maken voor de rivier. Daarnaast wilde 
men de uiterwaarden aantrekkelijker en toegankelijker 
maken voor publiek. In dat kader werd ook het Weurtsche
Straatje hersteld. Op het scheireiland stonden vroeger  een 
smederij en een haventje. De smederij was bedoeld om de 
baggerschepen te repareren en het haventje om het grind 
af te voeren. 

Fauna in de Weurtse uiterwaarden
Behalve de Konikspaarden en vele soorten vogels komen er 
in de Weurtse uiterwaarden reeën, bevers, konijnen, muskus-
en beverratten voor. Die laatste twee – die geen familie van 
de rat zijn, maar van het konijn - dreigen een probleem te 
vormen, omdat ze hun holen in de dijken, oevers  en zijkanten 
van de wegen graven. Het aantal muskusratten wordt daarom 
‘’beheerd’’; bij de beschermde beverratten mag dat niet.  

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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2. Oude Koningstraat

10. Duivelswaai (1799):
In 1672, 1784, 1799 en 1805 waren er 
grote dijkdoorbraken. Hierbij ontstond 
een diep gat in de grond, gevuld met 
water: kolk, wiel of waai genoemd. Zo 
ontstond in 1799 de Duivelswaai en in 
1805 het ‘Oude Grindgat’.

3. Oude Koningstraat 2
Hallehuisboerderij uit 1910 met elemen-
ten uit neo-renaissance stijl: speklagen, 
segmentbogen met siermetselwerk. 
Typerend voor deze tijd is dat de voor-
malige deel dwars op het huis staat.

12. Buurtschap De Onderhoek
Vroeger stonden hier twee rijen met ieder 
8 huisjes voor de steenfabrieksarbeiders. 
Gebouwd door steenfabrikant Burgers in 
1870. 

4. Scharsestraat 3 (1924)
Vroeger was dit huis een winkel, waar  
een melkhandelaar woonde. Even 
verderop wordt een weiland met de 
vierdaagse altijd als camping gebruikt. 

Scharsestraat: De naam zou afgeleid kunnen zijn van 
‘’schar’’ of ‘schare’’ wat ‘’oever’’ betekent. Hij kan ook 
komen van de rechtsterm ‘’schare’’: dit is het recht om vee 
te laten grazen op gemeenschappelijke weiden. Dit laatste 
acht men het meest aannemelijk.

Duivelswaai: een legende verklaart de naam: de duivel stal 
uit een toren een klok en begroef die in een diepe afgrond. 
In de kerstnacht klinkt hier klokgelui, zo gaat het verhaal. 
Ditzelfde verhaal kom je ook tegen aan de overkant van de 
Waal bij Slijk-Ewijk, waar door overstromingen het oude 
dorp in het water verdween.

Bonenkampstraat: oorspronkelijk liep deze weg alleen 
vanaf de dijk naar de buurtschap ‘De Onderhoek’’ en werd 
daarom  ook zo genoemd. Het was een particuliere weg die 
onderhouden werd door de eigenaren. Toen de weg 
doorgetrokken werd naar de Van Heemstraweg veranderde 
de naam in Bonenkampstraat, omdat het nieuwe gedeelte 
over een akker liep, die de Bonenkamp heette,

7. Uitkijktoren (ontwerp: Dirk Oomen)
Recreatieplek naast het Weurtse Grintgat. 
Hier stond vroeger een steenfabriek, vandaar 
de vorm van een oude schoorsteen van 
baksteen. Bovenop staat een windvaan in de 
vorm van een kerkuil, en er zijn sleuven voor 
vleermuizen.

9. Tempel van de riviergodin (2000) 
Kunstwerk van Amy van Son, geinspireerd op 
Waal en op de erachter gelegen voormalige 
steenfabriek De Bunswaard. De steenoven 
ervan is verbouwd tot 8 appartementen.

Wilhelminalaan 2-4

Oude 
Koningstraat 2

11. Hallehuisboerderij  (1680)
Gepleisterde boerderij met een hoog 
rieten wolfsdak. In het bovenlicht van de 
deur een gietijzeren levensboom. Rechts 
een schuur die vroeger gebruikt werd als 
koelcel/bewaarplaats voor fruit.

Hier 

1. Café Hanneke
Voormalig café in Weurt, 
genoemd naar Hanneke Romviel-
Burgers, die hier van 1902 tot 
haar dood in 1973 achter de tap 
stond. Nu zalencentrum.Van Heemstraweg 17

Scharsestraat 13

Scharsestraat 3

8. Weurtsche Straatje
Een dijkje uit de 11e eeuw dat over-
bodig werd bij de teruglegging van de 
winterdijk. Was een veedrift, vandaar 
begroeiing aan beide kanten, zodat het 
vee rechtdoor moest.

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. De boerderij op nr. 4 is een B&B: 
de Alde Coninckshof.

6. Krukboerderij (1860)
Plattegrond in de vorm van een deur-
kruk. Links een opkamer, het rechterdeel 
is later aangebouwd. Ooit woonde hier 
een burgemeester. 

5. Hallehuisboerderij  (1860)
Oude keuterboerderij. Later bewoond 
door eierhandelaar Jan Smits, die met 
paard en wagen eieren ophaalde bij 
de boeren en deze verkocht.   Dijk  11

Oude 
Koningstraat 4

Scharsestraat 15


