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AVG: meld je aan/af via link op laatste pagina
Het Doddendaelpad is populair

Beleef Beuningen Buiten (BBB)
zondag 7 april wandeltocht

Afgelopen jaar is ons klompenpad druk
bewandeld. Wanneer je er ook komt je
ontmoet er altijd een of meerdere
wandelaars.
En ook de feedback die we mogen
ontvangen zijn erg positief. We horen
steeds weer dat het een van de mooiste
en meest gevarieerde klompenpaden is.

Praktische info:

Vernieuwde uiterwaarden met doorkijk naar
de steenoven in de bunswaard.
Inzetfoto ”ingang Weurtsche straatje in de
winter

De lengte is 25 km, maar als je dit te lang
vind dan kan je de route verkorten tot 18
km. Als je een kortere route wilt overleg
dan even bij het inschrijven.
Je kunt starten vanaf 8:00 uur bij de
Weeropper Kloosterstraat 17, Beuningen.
Tot 16:00 uur blijft de organisatie op zijn
post en kun je je afmelden bij de
Weeropper. Zorg dat je uiterlijk 16:00 uur
terug bent.
Het inschrijfgeld is 4,00 euro (Leden KNWB
1 euro korting)
Er zijn twee rustpunten:
De eerste is na ca 8,5 km bij het
Dijkmagazijn, hier is koffie thee etc.
De tweede is na ca 18,5 km bij Gasterij de
Arend te Winssen, voor eten en drinken.
Op start/finish bij de Weeropper is er een
terras en zijn er streekproducten te koop
in de boerderijwinkel.

advertentie
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In de boerderijwinkel kun je terecht voor fruit, sap
en streekproducten.

Beleef Beuningen Buiten wandelend
Langs de rivier
Vanuit Beuningen gaat de tocht bijna alleen
maar door het buitengebied. Alleen in het
dorpje Winssen loop je in een bebouwde
omgeving. Je wandelt door de uiterwaarden,
over het (Waal)strand,

Waalstrand: uitgespoelde kant waardoor
boomwortels bloot komen
Door het boerenland en langs boomgaarden.
Ook loop je voor een deel over het
Klompenpad dat door deze streek gaat.
Eén van de hoogtepunten van de route is het
project Waalweelde. Je komt hier door een
gebied met poelen en waterplassen en
ooibossen. Het landschap is recent aangepast
om de rivier meer ruimte te geven. Vanaf een
uitkijktoren heb je een uitzicht over het hele
achterland.

afrastering van weilanden. Ook passeer je de
oude steenfabriek in de Bunswaard.

In de uiterwaarden heb je kans om grazers
als Rode Geus-runderen en Konikpaarden
tegen te komen.
Beleef Beuningen Buiten heeft ook cultuur
te bieden. Je wandelt langs Slot
Doddendael (dat vermoedelijk al uit de
veertiende eeuw stamt), historische
boerderijen en landhuizen en typische
arbeiderswoningen die bij de steenoven
hoorden. Overal langs de route zie je de
kenmerken van de eeuwenoude strijd
tussen de mens en het water, zowel
binnendijks als buitendijks.

Duivelswaai: ooit ontstaan door een
dijkdoorbraak tgv opstuwende ijsschotsen
Uiteraard is het ook mogelijk (gratis) het
Doddendaelpad 15 km te bewandelen.

advertentie
Annabelle B&B en Theetuin
Welkom voor een kopje koffie, lunch /
overnachting.

Typisch landschapsplaatje

Historie en cultuur
Een andere bezienswaardigheid is het
Weurtsche Straatje. Dit is een historische dam
met Spaanse aken, wegedoorn, wilde rozen en
een meidoornhaag, gevlochten zoals vroeger.
Meidoornhagen gebruikte men voor de

Blatenplak 2 6644 CJ Ewijk
Openingstijden: 0487-524274 -0653702952
reserveringen@vanzuijlenewijk.nl

Het Klompenpad is aangepast en
verbeterd
Afgelopen maand zijn er 3 aanpassingen
gedaan:
De verbinding tussen de
Kloosterstraat en de Waardhuizerstraat
ging tot nu toe over de verharde dwarse
Hommelstraat. Deze omleiding is nu
verwijderd en daar voor in de plaats gaat
de route nu onverhard over de akker.
De verbinding tussen het
Weurtsche Straatje en het Dijkmagazijn
ging voorheen over de dijk. Dit is
aangepast en de route gaat nu door de
nieuw ingerichte uiterwaarden. Hiermee is
de heen en terug gaande route beter
gescheiden en daardoor gemakkelijk te
volgen.
De routeverkorter sluit nu bij de
ingang van Swanenburgh aan op het
noordelijke deel.
Nieuw is ook dat je bij Annabelle even
kunt uitrusten onder het genot van een
kopje thee of koffie of een lunch.

Annabelle vind je door in Ewijk vanaf de
van Heemstraweg bij de kruising met de
binnenstraat (bij de Tennisbaan) even de
Batenplak in te lopen, ca 300 m, maar
zeker de moeite waard om even deze
theetuin aan te doen.
Openingstijden: 0487-524274 -0653702952.

Je kunt daar ook overnachten in de B&B
en vandaar uit het klompenpad wandelen.
Adres: Batenplak 2, Ewijk.
reserveringen@vanzuijlenewijk.nl

De bewegwijzering aanbrengen was niet
altijd even eenvoudig

Teken zijn dit jaar al vroeg actief
Door het warme weer zijn de teken extra
vroeg actief. Hou hier rekening mee en
controleer je na je wandeling op
tekenbeten.

Het is sowieso goed om je te informeren
over teken zodat je weet hoe je zo min
mogelijk risico loopt en hoe te handelen
mocht je toch een tekenbeet hebben
opgelopen.
Klik deze link voor meer informatie met
nuttige links en filmpjes.

De WiB-website

Deel jouw wandelfoto en verhaal

Op www.wandeleninbeuningen.nl vind je
meer informatie over WiB en het
klompenpad.

Voor op de fotopagina ontvangen we graag
foto’s van het klompenpad.
Heb je foto’s die je met ons wilt delen en
die we op de site mogen plaatsen dan
ontvangen we die graag op:
info@wandeleninbeuningen.nl
Ook ontvangen we graag jouw anekdote of
ander bericht dat je zou willen delen.
Stuur ook deze via email:
info@wandeleninbeuningen.nl

advertentie

Het klompenpad is mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Gelderland en de
Gemeente Beuningen.
De nieuwsbrief van Stichting WiB komt 2 á 3 x per jaar:
w: www.wandeleninbeuningen.nl
e: info@wandeleninbeuningen.nl
t: 06-20542000

Steun ons via de Rabo clubactie
Stem op WiB en voor ons Klompenpad “Het
Doddendaelpad”

AVG:

We willen je graag via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkeling bij WiB en het
wandelen in en om Beuningen.
We maken 3 a 4 x per jaar een nieuwsbrief.
.
Wil je de nieuwsbrief ontvangen klik de link email en verzend de email.
Werkt de link niet op je computer stuur dan een email naar wibnieuwsbrief@gmail.com
Je kunt je op elk moment afmelden via een email naar wibnieuwsbrief@gmail.com of naar
info@wandeleninbeuningen.nl
Onze privacy verklaring kun je hier raadplegen.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten via een email klik afmelden

