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Routebeschrijving
Dit ommetje bestaat geheel uit geasfalteerde of halfverhar-
de wegen. Het is goed begaanbaar met een kinderwagen of 
rolstoel. Het is handig om de folder van tevoren door te 
lezen en het kaartje te bekijken. De route begint op de 
parkeerplaats bij de Gamma, Claudiuslaan 62, Beuningen. 
• Loop met het gezicht naar de Gamma links langs deze 

winkel over de parkeerplaats langs de Hadrianussingel
(1) naar het water. Sla daar rechtsaf het voetpad in. 
Volg dit pad langs het water. Het pad loopt uit op de 
Claudiuslaan. Rechts ziet u door het geluidsscherm heen 
de snelweg (2).

• Volg de Claudiuslaan (3) tot u linksaf een voetpad in 
kunt slaan langs het water. Even verderop voegt de 
Valerianuslaan (4) zich langs het voetpad. 

• Neem de eerste brug rechts naar de Vitelliuslaan (5). 
Volg de weg links langs het speeltuintje en ga op het 
eind rechtsaf de Tiberiuslaan in (6). Deze komt uit op de 
Trajanussingel (7).

• Sla deze even rechtsaf in, steek over en loop aan de 
overkant de Augustuslaan (8) in. Volg deze mee naar 
links en loop links langs de basisschool door het hekje 
het Heuvepark (9) in. 

• Houd op de driesprong rechts aan en volg het pad tot 
op de T-kruising. Ga daar links en neem even later weer 
de eerste weg links. U ziet nu links het beeld Atrium 
(10). Van dichtbij kunt u ook het liggende deel van het 
beeld zien. 

• Volg het pad en sla bij de hondenuitlaatplaats rechtsaf. 
Steek het bruggetje en de weg over en loop de Carushof
(11) in.

• Houd links aan en ga aan het eind linksaf. Sla bij het 
grasveldje na nr. 57 rechtsaf, ga het bruggetje over naar 
de Trajanussingel en neem het voetpad naar links langs 
het water en de Constantiuslaan (12).

• Volg dit pad helemaal tot u weer terg bent bij de 
Gamma.

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit 
ommetje loopt door de mooie Romeinse wijk en 
het aangrenzende Heuvepark van het dorp 
Beuningen. Dit park is beschermd archeologisch 
gebied, omdat er de resten van een Romeinse 
villa aangetroffen zijn. Het vele water in de 
Romeinse wijk doet af en toe denken aan 
Giethoorn. Het ommetje is 3,6 km lang.
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De Beuningse Ommetjes zijn een 
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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.
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Geschiedenis
De geschiedenis van Beuningen en omgeving gaat terug 
tot meer dan 7.000 jaar geleden. De oudste tot nu toe 
bekende archeologische vondsten dateren uit de nieuwe 
steentijd (5300 tot 2000 v. Chr.). In een recent beleidsplan 
schrijft de gemeente Beuningen dan ook:
’’Beuningen is gebouwd op een historische schatkamer.’’ 
Het Heuvepark is een archeologisch monument. Sinds de       
IJzertijd woonden mensen op deze oude, relatief hoge en 
droge oeverwal, getuige scherven en houtskool in de 
grond. Vroeger liep hier een zij-arm van de Waal, vandaar 
de oeverwal Ook wijzen verschillende vondsten op een 
Romeinse nederzetting, die hier geweest zou zijn. Daarom 
zijn de straten in de aangrenzende wijk allemaal vernoemd 
naar Romeinse keizers.
Om de nog in de grond aanwezige archeologische sporen 
niet te beschadigen is het terrein tot wel 60 cm 
opgehoogd. Zo konden hier toch bomen van het hier 
geplande  leerbos geplant worden. 
Het park wordt op ecologische wijze beheerd door de 
vereniging Vrijwillig Landschaps Beheer. Dat wil zeggen 
dat er niet bemest wordt en de flora en fauna zich vrij 
kunnen ontwikkelen. De appels en peren van de 
fruitbomen zijn voor iedereen. Vaak zie je dan ook mensen 
daar met een laddertje tegen de boom fruit oogsten.

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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De Romeinse wijk
Om de Romeinse geschiedenis van dit gebied recht te doen 
zijn de straten in deze wijk vernoemd naar Romeinse 
keizers. Velen van deze keizers zijn ook ooit als 
bevelhebber in deze streek geweest. 
Beuningen is poldergebied met hoog grondwater. Ook de 
Romeinse wijk kenmerkt zich door veel water. Anders dan 
in bv de Beuningse plas, zijn de aanwonende huiseigenaren 
niet verplicht om zelf het water te beheren. 
Daarnaast ligt de wijk naast de snelweg. De huizen op de 
Claudiuslaan hebben in hun achtertuin een glazen ´´kas´´, 
die als geluidswering dienst moet doen.

11. Carushof
Carus werd door zijn troepen tot het 
keizerschap gedwongen, waarna ze de 
zittende keizer Probus doodden. Het 
jaartal is onbekend. De geschiedenis 
herhaalde zich: ook Carus werd door 
zijn troepen gedood in 289.

3. Claudiuslaan
Claudius regeerde van 41-54. Hij maakte 
een begin met de verovering van Brit-
tannia. Hij liep mank en stotterde, waar-
door hij ten onrechte vaak niet voor vol 
werd aangezien. Hij stierf aan de pest.

12. Constantiuslaan
Constantius de Eerste regeerde van 
250-306 samen met Diocletianus en 
Maximianus. Het Romeinse rijk reikte 
toen van Engeland tot Egypte.

4. Valerianussingel
Valerianus was Romeins keizer van  
253 tot 260.Hij werd gevangen geno-
men door de Perzische koning Shapur I
en overleed in krijgsgevangenschap.

7. Trajanussingel
Keizer Marcus Ulpius Trajanus regeerde van 
98-117. Onder zijn heerschappij was het 
ongekend vredig in het Romeinse rijk.  De 
Gallo-Romeinse nederzetting Noviomagus
(Nijmegen) kreeg in het jaar 105 het recht om 
zijn naam te voeren: Ulpia Noviomagus. 

9. Heuvepark
Hier werden heel veel romeinse 
munten gevonden. Reden waarom 
men vermoedt dat hier een 
handelsplaats is geweest tussen 0 en 
400.
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10. Atrium (1992)
Beeld van Adri Verhoeven, verwijzing 
naar de Romeinse nederzetting die ooit 
op deze plaats gestaan heeft. Een Atrium 
is een centrale open ruimte in het midden 
van een gebouw.

1. Hadrianussingel
Hadrianus regeerde van 117-138. 
hij consolideerde de grenzen van 
het Romeinse rijk en liet onder 
andere de 117 km lange muur 
tussen het huidige  Engeland en 
Schotland  bouwen. 

8. Augustuslaan
Augustus was keizer van 68 v.Chr – 14 
na Chr. Hij veroverde Spanje, Gallië, de 
Alpenprovincies, de Donaustreken, 
Germanie en Armenie.

2. Geluidsscherm langs snelweg
Achter de huizen aan de Claudiuslaan 
gaat deze wand over in glazen 
kassen. Tussen de huizen door is dat 
hier en daar te zien. T.z.t. wil de 
gemeente hier groen voor plaatsen.

6. Tiberiuslaan
Ook Tiberius was eerst bevelhebber in 
Germania. Hij bracht de roerige provin-
cies tot rust, voerde strenge wetten op 
zeden en rijkdom in en liet de financiën 
goed beheren. Was keizer van 14-37.

Carushof

5. Vitelliuslaan
Vitellius was bevelhebber over het leger in 
Germania Inferior (waar o.a. Nederland on-
der de Rijn toe behoorde). Na de dood van 
Galba riep het leger hem in april 69 in Keu-
len uit tot keizer. Hij stierf 8 maanden later.


