Stichting Wandelen in Beuningen
Routebeschrijving

Geschiedenis

Dit ommetje gaat geheel over (half)verharde wegen en is
goed begaanbaar voor rolstoelen. Het begint op de
parkeerplaats van het Forum (1) in Ewijk.
▪ Loop met je rug naar de parkeerplaats naar links. Ga
eind van de weg rechts en neem het voetpad rechts
naar het grote informatiebord (2) in het park.
▪ Volg van daaraf het voetpad via het kaartje (zie
achterkant van deze folder) langs de paaltjes met QR
codes. Voor B loopt u even naar de straat: het paaltje
staat aan de overkant. ga met uw rug naar het paaltje
links de straat in tot u weer via een voetpad naar het
veld kunt lopen. Volg het voetpad naar links. C staat
even verderop aan de linkerkant. D nog weer verder
aan de rechterkant. Voor E moet u even naar links.
▪ U volgt het voetpad naar F, links op het pleintje. Loop
dan weer richting informatiebord, maar sla vlak
daarvoor linksaf naar de straat. Ga deze rechts in.
Paaltje G staat iets verder aan de linkerkant. Steek aan
het eind de straat over naar H. Ga vervolgens met uw
rug naar H rechtsaf de straat (Porta) in.
▪ Neem weer de eerste links, de brug over de straat
(Hortus) in. Paaltje I staat links tegenover huisnummer
5. Aan het eind steekt u de straat over naar paaltje J.
Loop naar ze appartementen aan het eind van het
Atrium (3): daar staat K. Loop terug naar het kruispunt
en sla linksaf. Zie de huizen in de vorm van schuren (4).
▪ Vervolg het voetpad over het water de ruim opgezette
wijk in (5) en loop langs de verschillende hofjes in de
Hof van Campe (6). Helemaal aan het eind komt u via
een bocht naar links uit op de Ooijgraaf (7). Ga op de
kruising rechtdoor, volg de bocht naar links en neem
vlak voor het plaatsnamenbord het voetpad links langs
de sloot. Steek het fietspad over en volg dit pad langs
de voetbalterreinen van de Beuningse Boys (8). Blijf
zoveel mogelijk rechtdoor lopen.
▪ Aan het eind staat bij het appartementencomplex het
laatste QR paaltje (L). De code is beschadigd, zie
aanwijzing bij nr. 2. Volg het pad naar links en neem de
eerste rechts. U loopt zo terug naar de parkeerplaats.

Het park De Grote Aalst in de wijk Keizershoeve is een
archeologisch monument. Uit archeologisch onderzoek is
gebleken dat hier een grote Romeinse villa heeft gestaan.
Gezien de aard van het vondstmateriaal, dat onder meer uit
exotische steensoorten en mozaïek-steentjes bestond,
vermoedt men dat het wel eens één van de rijkste
villaterreinen uit het Rivierengebied zou kunnen zijn. De
grenzen van het villaterrein zijn vastgesteld en met paden
aangegeven. De preciese ligging van de villa heeft men nog
niet gevonden. Wellicht is dat over een aantal jaren met
technologische ontwikkelingen op het gebied van archeologisch onderzoek wel mogelijk.
Ook zijn er vondsten gedaan uit de zgn klokbekercultuur. Deze
vormen het bewijs dat dit gebied al in het neolithicum
(11.000-3300 voor Chr.) bewoond werd.
Om bomen te kunnen planten, maar te voorkomen dat hun
wortels mogelijke bodemvondsten zouden beschadigen, is het
terrein wat opgehoogd. Er is op het terrein een QR-route
uitgezet langs interessante vindplaatsen. Deze route is in dit
ommetje opgenomen.
Ook in de naastliggende wijk Hof van Campe zijn sporen van
prehistorische bewoning gevonden.

© 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.
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Langs sporen
van de

Romeinse villa
in Ewijk
De gemeente Beuningen bestaat uit de vier
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit
ommetje loopt door de wijk Keizershoeve van
het dorp Ewijk. In deze wijk ligt een groot
speelveld op een terrein dat archeologisch
monument is. In de grond liggen nog veel
restanten van een Romeinse villa. Een route
langs QR paaltjes laat zien wat er zoal gevonden
is. Verder gaat dit ommetje door de
aangrenzende Romeinse wijk en de Hof van
Campe. Het ommetje is 3,1 km lang.

Reacties graag naar beuningseommetjes@gmail.com

Stichting Wandelen in Beuningen
1. Forum plus QR route
De huizen aan het Forum (Latijnse naam
voor marktplaats) zijn gebouwd in de
vorm van een Romeinse villa, zoals die
hier vroeger op het open veld er
tegenover heeft gestaan. Het veld is een
archeologisch monument.
2. Start QR route Romeinse vondsten
Bij dit informatiebord start de QR route. Je scant de
QR code op het paaltje door je camera erop te
richten. Er verschijnt dan een tekst met daarop ‘open
met chrome’’. Klik daarop en je komt op de pagina
waar vermeld staat wat er op deze plek aan
oudheidkundige voorwerpen gevonden is. De teksten
staan op https://www.romeinsevillaewijk.nl. De QR
code van paaltje L is helaas beschadigd. Hierbij hoort
tekst L.

5. Landelijk wonen
Deze hele wijk is ruim opgezet om de ervaring van landelijk
wonen vorm te geven. Een en ander ziet er nu nog wat kaal
uit… Er is ook veel ruimte gemaakt voor zgn wadi’s
(Water Afvoer, Drainage en Infiltratie.) Dit zijn groene
greppels waar regenwater opgevangen en gezuiverd
wordt.
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6. ´t Hof van Campe
In deze wijk zijn 8 clusters of hofjes
gebouwd, zoals vroeger de oude
buurtschapjes. De namen zijn de oude
namen van weilanden (zgn campen) in
deze buurt: Gildecamp (twee wijkjes),

Wijngaardscamp, Schevencamp, Smallencamp ,Tabakscamp en
Brouwerscamp. De daken van de huizen op deze foto verwijzen naar
oude kapschuren met een dak met een knik erin.
7. Ooigraaf
Vlg sommige bronnen zou hier een speld (fibula) gevonden zijn uit de tijd van de Merovingers. De oorspronkelijk Ooigraaf liep echter van
noord naar zuid en kruiste de Koningstraat met
een brug: de Ooibrug. Daar is een grafveld gevonden met rijke vondsten, die nu in het
Rijksmuseum van oudheden in Leiden staan.
Waarschijnlijk komen de vondsten daar vandaan. Aan de vondsten is
te zien dat hier rond 500 rijke Merovingische heren woonden.

3. Atrium
De huizen zijn hier rondom het atrium (= open ruimte
of ontvangsthal) gebouwd. Alle straat- namen in de
Romeinse wijk verwijzen naar Romeinse begrippen
rondom wonen: cucina (keuken), porta (deur), fossa
(gracht rond Romeins legerkamp); forum (marktplaats
en hortus (tuin).
4. Schuren
Met het schilderwerk op
voordeuren en panelen
verwijzen deze huizen
naar de oude schuren die
hier hebben gestaan.

Wilhelminalaan 2-4

Ooijgraaf

8. Beuningse Boys
De voetbalvereniging Beuningse Boys ligt op de
grens met Ewijk. Toch heeft Ewijk ook een
eigen voetbalclub: VV Ewijk, voorheen RKVV
(Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Ewijk).
Beide clubs zijn in 1945 resp 1944 opgericht.

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

