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Routebeschrijving
Dit ommetje gaat volledig over verharde wegen of paden. 
Het is goed te doen met kinderwagen of rolstoel. Het 
begint in de Thujastraat bij het hekje naar de parkeerplaats 
van het Thujapark. 
• Loop naar het kruispunt van de Lagunesingel, de 

Wolfsbossingel en Thujapark met het gezicht naar de 
wite appartementen aan het Waterplein (1). Steek de 
Thujastraat over, loop rechtdoor de Lagunesingel in en 
sla rechtsaf. Volg de stoep en vervolgens het voetpad 
met de bocht naar links aan de rechterkant van de 
Forelgracht (2). Bij het hekje rechts ziet u de uitlaat voor 
het waterbeheer (zie de extra achtergrondinfo).

• Aan het eind ziet u rechts bovenaan het kunstwerk 
‘Fier’ (3). Volg de weg linksaf de Palinggracht op. Loop 
langs de walwoningen (4). Neem de eerste weg links 
over het bruggetje en sla meteen rechtsaf de 
Snoekgracht op die overgaat in de Karpergracht. U komt 
over bruggetjes met mooie leuningen en lantaarnpalen 
(5). Aan het eind maakt de straat bij het water (6) een 
bocht naar rechts over een brug. Ga daar linksaf weer 
de Palinggracht op.

• Volg de weg via het fietspad en sla op de T-splitsing 
linksaf (rechts ziet u een manege). Hier was vroeger de 
Keutergraafbrug. Volg de weg met de bocht naar rechts 
naar de Verlengde Reekstraat. Op nr. 10 ziet u een oude 
arbeiderswoning (7). Langs deze hele straat zijn kleine 
arbeiderswoningen te  vinden (8). Aan het eind staat 
rechts weer een boerderijtje (9).

• Sla aan het eind van de weg linksaf en vervolgens weer 
links de Lagunesingel op. Steek deze weg over. Aan de 
andere kant van het water ziet u de huizen van het 
Ganzeneiland (10). Volg het pad naar links langs de 
Lagune (11) en neem de tweede brug rechts naar het 
Waterdorp. Loop zoveel mogelijk rechtdoor en neem de 
eerste straat rechts en loop over de brug. Neem het 
tweede pad links in de richting van het ‘’slot’’ en sla 
rechtsaf het pad in naar de ‘’Slottuin’’. Loop rechtdoor 
en sla aan het eind linksaf. Volg de weg en ga bij de 
Donjon rechtsaf de brug over.

• Ga na de brug linksaf en loop via de Wolfsbossingel
langs het water terug naar het Thujapark.

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit 
ommetje loopt door een groen en waterrijk 
nieuwbouwwijk van het dorp  Beuningen. U 
loopt door de verschillende buurten van dit 
gebied, over de talloze mooi ontworpen 
bruggen, langs de lagune en langs huizen aan 
het water met een zeer gevarieerde 
architectuur. Ook ziet u nog een stukje oud en 
landelijk Beuningen. Het ommetje is 3,4 km.

© 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.

Geschiedenis
In 2008 is het gebied de Beuningse Plas aangelegd met veel 
afwisseling in bouwstijl: van dertiger jaren woningen naar 
moderne architectuur.
Vroeger stroomde een tak van de Waal hier achter het dorp 
Beuningen langs. Bij hoog water liep het gebied dus niet 
alleen vanuit het noorden, maar ook vanuit het zuiden risico 
op overstromingen. Er waren aanvankelijk dan ook alleen 
maar weilanden. Al in de 13e eeuw probeerde men met 
weteringen en dijken langs die weteringen het water buiten 
het dorp en de akkers te houden. Ook verschillende sloten, 
vaak ‘’graven’’ genoemd, werden hiervoor gebruikt. 
De Reekstraat, aan de rand van deze wijk, was een 
overloopgeul en lag daardoor hoger dan de rest van het 
land. Daarom werden hier boerderijtjes gebouwd, 
voornamelijk van keuterboertjes. Wellicht heette daarom 
vroeger een van de sloten ‘’Keutergraaf’’. De Keutergraafse
Brug heeft nog lang bestaan en verdween pas in de 70-er 
jaren. Ook liepen hier de Oude Wetering en de Reeksche
Wetering. Beide zijn inmiddels verdwenen. De Oude 
Wetering loopt nog wel meer naar het zuiden tussen de 
snelweg en het Personnebos. 
Zie voor meer informatie over het waterbeheer de extra 
achtergrondinformatie op 
https://www.historischbesefbeuningen.nl/ommetjes.
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2. Oude Koningstraat

10. Ganzeneiland
Er liggen in de Beuningse Plas verschil-
lende eilanden, met elk een eigen 
karakter. Het Ganzeneiland is via een 
brug verbonden met de Lagunesingel.

3. Fier, Hans Pulles, 2008
Dit beeld aan de rand van De Rietlanden stelt 
een plant met wuivende pluimen voor, vlg
Pulles ‘’een dynamisch teken van groei.’’ De 
vormen corresponderen met de brugleu-
ningen en lantaarnpalen in de wijk, die ook 
door Pulles zijn ontworpen.

12. De Slottuin
Ligt centraal in de Beuningse Plas en is 
van alle kanten toegankelijk. Het appar-
tementencomplex is gebouwd in de 
vorm van een slot. 

4. Walwoningen
Deze huizen dienen mede als 
geluidswal naar de snelweg toe, die er 
achter ligt. Er is extra aandacht besteed 
aan geluidswering. Opvallend is het 
metselwerk en het gebruik van kera-
mische leien (dakpannen).

Lagunesingel: het woord lagune komt van het latijnse
woord lacuna dat ‘’holte’’ of ‘’laagte’’ betekent. Meestal is 
een lagune een watervlakte, die door een smal stuk land of 
wal van de zee gescheiden wordt, met soms nog een 
openverbinding met zee. Hier is het een brede strook
water, die in verbinding staat met de Beuningse Plas.
Verlengde Reekstraat: reek betekent o.a. grens. De 
Reekstraat vormt van oudsher de grens tussen Beuningen 
en Weurt. Het buurtschap hier heette ook De Reek. 
Vroeger heette de hele straat Reekstraat. Nu is de straat 
verdeeld in drie stukken: de Reekstraat, de Oude 
Reekstraat en de Verlengde Reekstraat. De Reekstraat liep 
vroeger gewoon recht. De weg heette vanaf de bocht 
Biesterhuizensestraat. De Krommestraat was een grindpad 
langs de Reeksche Wetering, dat op de Biesterhuizensche
straat uitkwam waar die een bocht maakte naar Biester-
huizen, dat nu aan de andere kant van de snelweg ligt.
Wolfsbossingel: een oude ruilverkavelingsweg, die door de 
akker Wolfsbos liep. De naam houdt ongetwijfeld verband 
met de vele wolven die hier in de 17e en 18e eeuw leefden. 

7. Verlengde Reekstraat 10, 1830
Vroeger stroomde hier de Oude 
Wetering  en de Reeksche
Wetering en voerden het 
overtollig water van de Waal zo 
ver mogelijk westwaarts naar de 
Maas.

9. Verlengde Reekstraat 7
Boerderijtje uit 1915. De Reekstraat vorm-
de de grens, dus ze kant van de weg viel 
nog heel lang onder het dorp Weurt. 
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11. De lagune
De lagune stroomt aan de zuidkant en 
de Kreek aan de noordkant van de wijk. 
Beide stromen naar de Beuningse Plas. 
Met een fluisterboot kun je wel twee 
uur rondvaren of – als het water 
bevroren is - grote rondes schaatsen.  

1. Waterplein
De waterpartij en de markante 
appartementencomplexen vormen 
de entree van de wijk Beuningse
Plas, samen met de gebouwen links 
en rechts van de rotonde.

Scharsestraat

8. Arbeiderswoningen uit 1920 (nr 8 en 6) en 1940
De grond was van de gemeente en arbeiders konden tegen 
een lage erfpacht hier zelf een huisje op bouwen. De oor-
spronkelijke huisjes zijn later verbouwd en uitgebreid.

2. Forelgracht
De huizen aan deze straat meten 
maar liefst 800m3 en zijn bedoeld 
voor mensen die een bedrijf aan 
huis willen. De benedenverdieping 
heeft dan ook een eigen ingang.

6. Achterkant Verlengde Reekstraat
Aan het eind is de wijk door water 
afgesloten van een stukje Oud Beuningen. 
Je hebt zicht op de achterkant van oude 
boerderijen aan de Reekstraat.  

5. De Eilanden
Hier liggen groepen woningen op eilanden. 
Van oudsher waren hier al veel sloten. De 
Eilanden  zijn met elkaar verbonden door 
bruggen. De leuningen en lantaarnpalen 
hiervan zijn ontworpen door Hans Pulles.   
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