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Routebeschrijving
Dit ommetje gaat grotendeels over verharde wegen en 
begint bij het witte hek naar het ARNpark, Reekstraat 13 c, 
Weurt. (Zie foto voorzijde folder.) 
• Loop door het hek rechtdoor en zie de nieuwe aanplant: 

het geboortebos (1). Neem het pad naar links en sla aan 
het eind rechtsaf. Steek het bruggetje over. Ga linksaf 
en loop naar de verharde weg. Volg deze tot op de 
Reekstraat en sla daar even rechtsaf naar de boerderij 
op nr. 9. Voor rolstoelers of met slecht weer: Start bij 
de Scouting, Reekstraat 13a, loop naar de Reekstraat en 
ga daar rechtsaf naar nr. 9. 

• Loop van nr. 9 terug langs de boerderij (3) en rechtdoor 
langs de VLB (4). Laat de Scouting (5) links liggen en volg 
de weg met de bocht naar links. Steek de Pieckelaan
over en volg het fietspad. Neem de eerste weg rechts 
en sla vlak voor de brug weer rechtsaf het voetpad in. 
Houd aan het eind links aan, steek de brug over en 
neem meteen het voetpad rechts.

• Steek de weg over en loop langs twee beelden (6) naar 
de straat (Ringvaart). Sla daar rechtsaf. Ga de brug over 
en neem het fietspad links. Volg dit pad door het  
Kreekpark (7). Houd bij de Y-splitsing rechts aan en blijf 
langs het water lopen. De wijk de Parken (8) ligt aan de 
overkant van het water.

• Ga na het  voetbalveldje linksaf de brug over, volg het 
voetpad linksaf langs het water. Neem na het bruggetje 
de weg rechts (Berkenpark). Loop deze weg uit tot op 
de Wolfsbossingel. Je ziet het Slot met Donjon (9).

• Ga linksaf en volg de weg met de bocht naar links en 
meteen rechts naast nr. 46 het voetpad in. Ga over het 
bruggetje naar de Poldervaart. Volg de weg over de 
brug en neem na 50m het voetpad naar het 
Ganzeneiland. (10). 

• Verlaat het Ganzeneiland over de brug en sla linksaf de 
Lagunesingel op. Steek de brug over en ga rechtsaf naar 
het pad aan de andere kant. Rechts aan het water staat 
het WVB  clubhuis (11). Volg het voetpad langs de 
Beuningse Plas (12) tot aan de Pieckelaan. Ga daar 
linksaf en steek  bij het fietspad de weg over. U bent 
terug bij het startpunt.

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit 
ommetje loopt een klein stukje door Weurt en 
verder door het dorp  Beuningen. U loopt door 
verschillende parken, door de nieuwbouwwijk 
Beuningse Plas en langs de gelijknamige 
recreatieplas. 
Het eerste stukje door het ARNpark is deels niet 
verhard. Zie voor rolstoelen aanwijzingen in de 
routebeschrijving. Het ommetje is 4,1 km.
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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.

Geschiedenis

De Beuningse Plas is zowel een grote wijk met verschillende 
buurten als een grote recreatieplas (in wording). Kenmer-
kend voor de wijk zijn de grote waterpartijen. In de wijk zijn 
veel vrijstaande woningen met een aparte moderne 
architectuur. 
De Beuningse Plas is tevens de naam van het 
zandwinningsproject dat aan deze wijk grenst en omstreeks  
2035 gereed zal zijn. De waterplas die hier ontstaat krijgt een 
recreatieve functie met zandstrandjes, wandel- fiets- en 
ruiterpaden. Wijkbewoners kunnen nu al met een bootje 
vanuit hun achtertuin naar de plas varen.
Het project had winstgevend moeten zijn. De gemeente 
Beuningen lijdt er echter flink verlies op. 

Ruilverkaveling
In dit gebied speelde in de 70-er jaren de ruilverkaveling een 
grote rol. Met de aanleg van de Beuningse Plas is daar niet 
veel meer van terug te zien. 
Lees  over beide onderwerpen meer op de website 
www.historischbesefbeuningen.com bij de extra 
achtergrondinformatie bij ommetje 20. Door de 
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4. Vrijwillig Landschap Beheer (VLB)
Het VLB beheert met vrijwilligers vele 
stukken natuur. Daarnaast probeert ze 
in overlegorganen aantasting van de 
natuur en het milieu in de gemeente 
zoveel mogelijk te voorkomen.

6. Kunst Ringvaart
Foto links: ‘’De Blauwe Toren’’.  
Foto rechts: ‘’Het Gele Duivenhuis’’ 
Beide gemaakt door Amy van Son.

2. Oude Koningstraat

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

2. Krukhuisboerderij
Dateert uit plm 1780. Het voorhuis staat 
dwars op de deel en vormt daarmee 
a.h.w. een deurkruk. In 1832 eigendom 
van Jan Faassen. Later o.a. bewoond 
door de ‘’arme en de rijke Quint’’. De 
een woonde links, de ander rechts.

12. De Beuningse Plas
De Beuningse plas is een recreatie-
gebied en natuurgebied in ontwikke-
ling. Er wordt nog veel zand afgegraven. 
Uiteindelijk zal het water zwemkwali-
teit krijgen.

3. Reekstraat 10
Boerderijtje uit 1920. Vroeger woonden 
hier 3 families: 1 in het voorhuis, 1 in 
het achterhuis en 1 in het zijhuis. 

Berkenpark: de wijk de Parken bestaat uit verschillende 
straten met bomennamen: Eikenpark, Berkenpark, 
Esdoornpark en Beukenpark. 
Pieckelaan: genoemd naar Coenraad Pieck van der Voord, 
een jonkheer die vroeger landerijen had langs de 
verbindingsweg tussen de Reekstraat en de Jonkerstraat. 
Deze weg is nu het fietspad langs de Nieuwe Pieckelaan. 
Poldervaart: een polder is een omdijkt gebied. In dit stuk 
van Beuningen waren vroeger diverse polders. De vele 
vaarten en sloten waren nodig voor de afwatering.
Reekstraat: Reek=rij. Waarschijnlijk stond hier vroeger een 
rij bomen. Deze straat vormt van oudsher de grens tussen 
Beuningen en Weurt. Inmiddels is de straat opgedeeld in 
Reekstraat, Oude Reeksstraat en Verlengde Reekstraat.
Ringvaart: grond voor de omdijking van een polder werd 
verkregen door het graven van een sloot. Was deze aan de 
binnenkant van de dijk  dan heette die ‘’ringsloot’’. Een 
sloot aan de buitenkant van de dijk werd ‘’ringvaart’’ 
genoemd.
Wolfsbossingel: opvolger van de Wolfsbosweg, die bij de 
ruilverkaveling in 1977 als een rechte weg werd aangelegd, 
die de Wilhelminalaan en de Reekstraat met elkaar 
verbond. Deze Wolfsbosweg lag toen zuidelijker. In 1998 is 
de straat bij de aanleg van de Beuningse Plas veranderd in 
een slingerende weg en toen Wolfsbossingel genoemd. 

7. Kreekpark
De Kreek verbindt alle kanalen met 
de Beuningse Plas. De kindergemeen-
teraad mocht meebeslissen over de 
inrichting. Er kwam een strandje, dat 
met hoog water onder water staat.  
Zwemmen kan hier overigens niet.

11. Watersportvereniging (WSV)
Het zwarte clubhuis is van  
WSV Beuningse Plas. De club 
beschikt over diverse boten en 
organiseert zeil-, kano - en 
surfcursussen.

5. Scouting Beuningen
Al sinds 1958 kent Beuningen een 
afdeling van de Scouting. Het terrein 
onder de hoge bomen doet dienst als 
parkeerplaats. Dit gebied ten oosten 
van de Reekstraat valt onder Weurt.

9. Slottuin met donjon
Dit woningencomplex bestaat uit 
diverse eensgezinswoningen en ap-
partementen in de vorm van een 
slot met  een paar torens (donjons). 

1. Geboortebos ARNpark
In dit park meteen achter de Afval-
verwerking Regio Nijmegen worden 
elk jaar bomen geplant voor elke in 
Beuningen geboren nieuwe inwoner. 

8. De Parken
De inrichting van deze wijk sluit aan 
bij het kreekpark: de straten slingeren 
en de tuinen mogen alleen met 
heggen afgescheiden worden van de 
straat. 
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