Oosterhout
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Welkom
Welkom in Oosterhout, waar de gemeente Overbetuwe samen
met de Dorpsraad werkgroep Natuur en Landschap Oosterhout
twee wandelroutes heeft beschreven.
Rondje Oosterhoutse bos

4,3 km

Rondje Balveren		

5,7 km

Het beginpunt van beide routes is Café-Zaal Merkus,
Dorpsstraat 12 te Oosterhout. Op de wandelkaart ziet u hoe de
routes door het gebied lopen. U wandelt over bestaande wegen
en paden.

Dorp aan de rivier
Het dorp Oosterhout, gelegen langs de Waal met uitzicht op
Nijmegen, is ontstaan in de Vroege Middeleeuwen op een
stroomrug, een oude rivieroever van de Waal. In 1809 en 1820
werd Oosterhout getroffen door dijkdoorbraken waarna de
dorpskern zich verplaatste naar de huidige Dorpsstraat.
De directe omgeving van Oosterhout is bijzonder mooi door de
uitzichten over uiterwaarden en rivier, de enorme openheid van
het agrarische landschap, afgewisseld met lintbebouwing en een
landgoedbos.
In dit Oosterhoutse bos wandelt u over natuurlijke paden die niet
toegankelijk zijn voor mindervaliden. Houdt u hier ook rekening
mee bij uw schoen- en kledingkeuze.
In het bos zijn honden aangelijnd toegestaan.

Algemene informatie
• Het start- en eindpunt van de wandelingen is Café-Zaal Merkus.
• U kunt parkeren in de omgeving van de St. Leonarduskerk.
• Grondeigenaren waarderen het dat u op de paden blijft en geen
afval achterlaat.
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Wandelroute ‘Rondje
Oosterhoutse bos’
Beginpunt Café-Zaal Merkus. Vanaf hier loopt u richting de
St. Leonarduskerk.

De St. Leonarduskerk
Omdat aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw
de St. Leonarduskerk uit 1855 te klein werd, besloot pastoor
Savenije direct ernaast een nieuwe kerk te bouwen. Het ontwerp
was van architect Clemens Hardeman uit Oldenzaal en in 1931
werd met de bouw gestart. De kerk diende degelijk en sober te
zijn en moest passen in de landelijke omgeving van de Waaldijk.
Eind 1932 werd de kerk gewijd.
Rechts in de Pastoor Savenijelaan staat nog een gedeelte van de
tuinmuur van de voormalige R.K. kerk uit 1855 met daarin twee
gevelstenen gemetseld.

St. Leonarduskerk

Het
Oosterhoutse
Hollanderbroek
bos
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Na de kerk slaat u rechtsaf de Pastoor Savenijelaan in
en loopt u rechtdoor naar Residence Tergouw.
Hier houdt u rechts aan. Vervolgens neemt u het eerste pad
links (Rozenlaan).

Residence Tergouw
Aan de rand van Oosterhout nabij de Waaldijk ligt Residence
Tergouw. Het park is eind jaren ’60 van de vorige eeuw
ontworpen. De circa 300 chalets, van Red Cedar hout, zijn
gesitueerd rond één grote en meerdere kleine waterpartijen. Al
met al een prachtig gebied waar bewoners en recreanten van de
rust en de natuur kunnen genieten.
Bij de Merellaan aangekomen, houdt u links aan. Bij de
slagbomen gaat u rechtsaf naar de Oude Groenestraat, daar
rechtsaf richting Waaldijk.

Residence Tergouw

Een dwarskade of dwarsdijk is een lijnvormige, aarden
waterkering van geringe hoogte, loodrecht op de rivier.

Dwarskade
De Oude Groenestraat is een voorbeeld van een middeleeuwse
dwarskade en veedrift, die al voor de bedijking (eind 13e eeuw) is
aangelegd. De dwarskade beschermde de Oosterhoutse akkers
tegen hoogwater vanuit de Waal. De boeren dreven hun vee
via deze drift naar de toen nog onontgonnen komgronden aan
het einde van de Oude Groenestraat. Na de bedijking verviel de
functie als dwarskade. Het bleef tot ver in de twintigste eeuw een
onverharde ‘groene’ weg.
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Oude geknotte essen
Langs de Oude Groenestraat staat een rij geknotte essen die
ongeveer 80 jaar oud zijn. In de Betuwe zijn ze vrij bijzonder,
zeker als wegbeplanting. Essenstaken zijn zeer taai en werden
gebruikt als boerengeriefhout, als stelen voor bijlen en spaden.
Knotbomen worden doorgaans om de drie tot vijf jaar geknot.
Oude knotbomen bieden vaak nestholtes voor vogels zoals de
steenuil. Ook kunnen planten op de boom groeien zoals de varen,
de vlier, de meidoorn, of zoals hier de klimop.

Knotes

Een wiel is een waterplas ontstaan door een dijkdoorbraak.

Overslagzand en kweldam
Rechts van de Oude Groenestraat ligt de boerderij ‘De Zandhoek’.
De naam verwijst naar het zand waarop het gebouwd is. Het
overslagzand is uit het wiel ontstaan tijdens een dijkdoorbraak en
is uitgespreid over het achterliggende land. Verder links, voorbij
het karakteristieke boswachtershuis, bevindt zich de toegangsweg
naar het huidige Huis Oosterhout. Daar begint ook de kweldam
die zich naar het oosten uitstrekt. Wanneer de uiterwaarden bij
hoogwater onderlopen, sijpelt er kwelwater onder de (ban)dijk
door. De kweldam keert dit kwelwater, waardoor het gebied
tussen dijk en kweldam (de kwelkom) blank komt te staan.
boswachtershuis

Oosterhoutse bos
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Kasteel Notenstein
In het weiland tussen de kweldam en de Waaldijk stond het
14e-eeuwse kasteel Notenstein (ook wel kasteel Ostreholt
genoemd). Het kasteel werd tijdens de dijkdoorbraak van
1809 zwaar beschadigd. Kort na het herstel werd het tijdens
de dijkdoorbraak van 1820 totaal verwoest. Het huidige Huis
Oosterhout werd in 1853 iets verderop gebouwd op het
overslagzand van de beide doorbraken.

Kasteel Notenstein 1649

Bij een normale waterstand gaat u linksaf de Waaldijk op.
Bij hoogwater keert u om; bij het boswachtershuis slaat u
rechtsaf. U volgt nu de alternatieve route, die ook op de
wandelkaart te zien is.
In het bos aangekomen, gaat u rechts zodra dat kan en
vervolgens het eerste pad links. Huis Oosterhout ligt links
van u. Aan het eind van het bos (en pad) gaat u links.
U bent nu weer op de oorspronkelijke route, waarover u
kunt lezen in de beschrijving over Het Oosterhoutse bos op
pagina 8.

De uiterwaarden
Rechts van de Waaldijk bevinden zich de weidse Oosterhoutse
uiterwaarden met onder andere de Verburgtskolk, die is
ontstaan tijdens de dijkdoorbraken van 1682 en 1820. Verderop
stroomt de Waal, met in de verte zicht op de kerk van Weurt.
Vóór de doorbraak van 1820 liep de Waaldijk circa 20 meter
vanaf de Oude Groenestraat in westelijke richting naar het
oorspronkelijke dorp Oosterhout. Het dorp lag op de plek waar
nu in de verte een groep hoge populieren staat. De huidige dijk
is na de doorbraken van 1809 en 1820 teruggelegd. Landmeter
Beyerinck introduceerde een nieuw dijkontwerp: de traditionele
ronde dijkvorm maakte plaats voor een strak hoekig dijkvak.
Een aanzienlijk deel van het binnendijkse gebied kwam door de
teruglegging van de dijk in de uiterwaard te liggen.

Vogels van de uiterwaarden
In de uiterwaarden liggen graslanden, waterplassen, ruige
oevers, solitaire bomen en kleine bosjes die een uitstekende
leefomgeving voor veel vogelsoorten bieden. In het voorjaar ziet
u weidevogels zoals de tureluur, de scholekster en de kievit;
soms ook de grutto. Typische zangvogels zijn de graspieper
en de minder voorkomende gele kwikstaart. Ook zijn er vaak
buizerds, torenvalken en sperwers te zien. Zeer algemeen zijn
ganzensoorten zoals de grauwe gans en in de winter de kolgans.
Naast de wilde eend komen ook andere eendensoorten voor: de
kuifeend, de tafeleend en de smient. Zeldzaam, maar typerend
voor de zomerse hooilanden is de kwartelkoning. Deze (op een
kleine fazant lijkende) hoenderachtige leidt een verborgen leven
in het hoge gras, maar is op een stille zomernacht wel eens te
horen met een raspend geluid: kreks-kreks.

Oosterhoutse bos
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Links passeren we het Oosterhoutse bos. De hoofdingang
naar Huis Oosterhout is afgesloten. U loopt door over de
Waaldijk.

Wolfsgat
Rechts van u ligt het Wolfsgat, een mooi rond kolkje. Het is
ontstaan bij een doorbraak van de oude dijk in de 16e eeuw.
Achter het Wolfsgat ligt de grote Waaijensteinkolk, die is genoemd
naar het gelijknamige 17e-eeuwse huis. Bij de dijkdoorbraak van
1809 is dit adellijke huis vernietigd. Deze voormalige dijk lag meer
richting de rivier.
Even voorbij het bos, waar de dijk een haakse bocht naar
rechts maakt, gaat u linksaf het aangegeven wandelpad op.
Als u op de kweldam aankomt, houdt u links aan en vervolgt
u uw weg over de dam. In het bos, aan het einde van de dam,
gaat u rechtsaf.

Toegangshek wandelpad
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Het Oosterhoutse bos
Het Oosterhoutse bos is een landgoedbos dat is aangeplant
omstreeks 1870. De belangrijkste boomsoorten zijn de zomereik
en de beuk. Verder komen de es, de esdoorn en de populier
voor. Er zijn nog bomen uit de eerste aanplant aanwezig; andere
vakken zijn verjongd met nieuwe aanplant.
Typisch voor dergelijke bossen op rijke bodem is het massaal
voorkomen van klimop. De bodem is verder begroeid met
stikstofminnende planten zoals de framboos, de brandnetel, de
hondsdraf en de vlier. Bij hoge waterstanden van de Waal staat
een deel van het bos blank door kwel.
Sinds 1956 wordt het bos door het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO-KNAW) gebruikt om de groei en krimp van de
hoeveelheid kool- en pimpelmezen te bestuderen. Er hangen zo’n
120 nestkasten, verspreid over twee percelen.
In het bos bevindt zich een klein pinetum: een verzameling
verschillende naaldbomen.
Als u bij het pinetum aankomt, gaat u er rechts omheen en
houdt vervolgens links aan om op de Van Boetzelaerstraat uit
te komen.

Het
Oosterhoutse
Hollanderbroek
bos
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De Van Boetzelaerstraat
De straatnaam is vernoemd naar de familie Van Boetzelaer, al
150 jaar eigenaar van Huis Oosterhout. Het grootgrondbezit van
de familie Van Boetzelaer bestond, naast het bos, uit uitgestrekte
landerijen en boerderijen die werden verpacht.
Een groot deel van de bezittingen is in de loop der jaren in andere
handen gekomen (particulieren, gemeente Nijmegen, etcetera).
Aan het eind van de Van Boetzelaerstraat bevindt zich de
pachtboerderij ‘Lyndens Bouwing’. Deze boerderij is gebouwd op
een huisterp. De schuren zijn nu in gebruik als huisartsenpraktijk.
Aan het eind rechts loopt u de Oude Groenestraat in. Voorbij
Residence Tergouw gaat u linksaf het Kerkepad in.

Kerkepad
Het Kerkepad is in 1900 aangelegd en diende als voetpad voor
de familie Van Boetzelaer naar de N.H. kerk aan de Dorpsstraat.
Het Kerkepad raakte in de loop van de tijd in verval, maar is aan
het eind van de vorige eeuw weer in ere hersteld. Het wordt nu
vooral gebruikt door fietsers en wandelaars uit het dorp en uit
Nijmegen-Noord.
Aan het eind van het Kerkepad gaat u rechtdoor over het
paadje tussen het recreatiepark en de woningen. Onder de
hoogspanning slaat u rechtsaf de straat De Schoefel in.

Een warmoezenier is een persoon die groenten teelt
en/of verkoopt.

Schoefel en schup
Dit zijn Betuwse woorden voor schoffel en schop. Bij smederij
Merkus aan de Dorpsstraat werden deze gereedschappen
vele tientallen jaren gemaakt. Het nieuwe wijkje is begin deze
eeuw aangelegd op de voormalige tuinderij en boomgaard van
warmoezenier Herman Eulink. De schoefel en schup waren
voor hem onontbeerlijke stukken gereedschap. Vandaar ook het
kunstwerk rechts als eerbetoon aan de schoefel en de schup.
Voor Dorpshuis De Schakel gaat u linksaf het Wielewoalerspad in.
Bij De Schakel kunt u (indien het Dorpshuis geopend is) wat eten
en drinken.
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Wielewoaler

Carnaval
Vanwege het 44-jarig bestaan van de carnavalsvereniging De
Wielewoalers, is dit pad in 2012 “Wielewoalerspad” genoemd.
In het pad liggen speciale tegels met daarop de namen van alle
prinsen, die de Wielewoalers hebben voortgebracht.
Aan het eind van het pad slaat u rechtsaf de Pastoor
Savenijelaan in en dan weer linksaf de Dorpsstraat in. U bent
op het eindpunt van uw wandeling aangekomen.

Balveren
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Wandelroute
‘Rondje Balveren’
Beginpunt Café-Zaal Merkus, vanaf hier gaat u de Van
Woerkomstraat in.
Een huisterp is een kunstmatig opgeworpen heuvel, om bij
hoogwater een droge plek te hebben.

Cecilia Hof
Tegenover de kerk bevindt zich op een huisterp de oude
directeurswoning van de voormalige conservenfabriek BATO,
Cecilia Hof genaamd.
Achter de woning lag het fabriekscomplex. In de jaren negentig
verrees op en rond dit terrein een woonwijk.
De Van Woerkomstraat ontleent zijn naam aan voormalig
wethouder en directeur van de BATO, J.C. van Woerkom. Rechts
staat het gebouw van de voormalige R.K. lagere school uit 1896,
nu eigendom van schietclub Schietlust.  

Jametiket

Aan het einde van de Van Woerkomstraat gaat u rechtsaf de
Peperstraat in.

Klein Amsterdam
Voorbij het Chinese restaurant passeert u buurtschap
‘Klein Amsterdam’, gebouwd na een spontaan gehouden
inzamelingsactie in Amsterdam voor de wederopbouw van het
verwoeste dorp. De huisjes van ‘Klein
Amsterdam’ zijn in de jaren zestig van de
vorige eeuw afgebroken.
In de gevel van Peperstraat 11, is een
herinneringssteen gemetseld.
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Aan het eind van de Peperstraat slaat u rechtsaf de
Oosterhoutsestraat in.

Balveren
In de Romeinse tijd bevond zich hier een bedding van een oude
rivierloop. Het gebied rechts, de Hoge Hof, was toen al bewoond.
In de loop der eeuwen is de riviergeul dichtgeslibd, verland en
eind 1900 opgehoogd en als weg in gebruik genomen. Even
verder links is in de gevel van de na-oorlogse boerderij een steen
met daarop het wapen van Balveren gemetseld. Balveren was
een middeleeuws buurtschap met een gelijknamig kasteel. Het
kasteel werd in 1355 verwoest tijdens de strijd tussen de families
Van Heeckeren en Van Bronckhorst.
Bij de T-splitsing gaat u linksaf de Van Balverenlaan in.

De Van Balverenlaan
Vroeger was de Van Balverenlaan een veedrift, die na een paar
honderd meter dood liep in het veld. Tijdens de uitvoering van
de ruilverkaveling Over-Betuwe-Zuid (1960-1961) is de weg
doorgetrokken naar Slijk-Ewijk. In de toekomst wordt dit gebied
ingericht als bedrijventerrein (Park 15).

Een veedrift is een weg waarover dagelijks vee werd gedreven
naar de weidegronden

Natuurwaarden langs de Van Balverenlaan
Langs de weg staan nog enkele oudere iepen. Deze zijn blijkbaar
resistent tegen de iepziekte, die zo’n 30-40 jaar geleden het
iepenbestand in Nederland drastisch verminderde. Kenmerkend
is de ruige, wilde habitus van de boom en de scheve bladvoet van
het blad.

Balveren

Iepen langs de Van Balverenlaan

Vogels langs de Van Balverenlaan
Er zijn twee vogelsoorten te spotten die kenmerkend zijn voor
niet al te intensief gebruikt agrarisch landschap: de patrijs en de
steenuil. Deze laatste is te vinden in de nog aanwezige hagen
rond boomgaarden en soms in andere oudere (liefst holle)
bomen. Overdag ziet u ze soms zitten op een knotwilg, een
weidepaal of op de nok van een schuurdak. Let op de mooie gele
ogen van deze kleinste Nederlandse uilensoort.

De patrijs
Patrijzen zijn ongeveer 30 cm groot en zien er uit als kleine
gedrongen kippetjes met een wat rode kop, een grijze borst
en een bruine rug. De mannetjes hebben op de borst een
bruine hoefijzervormige vlek. Patrijzen komen in kleinschalige
open terreinen voor en scharrelen vooral op akkers en langs
beplantingingsranden hun voedsel (insecten en kruiden) bij
elkaar. Ze broeden in gras en op ruige plekjes.
In het intensief gebruikte platteland van nu heeft de patrijs het
moeilijk. Ruige plekjes waar de patrijs zijn nest bouwt, zijn bijna
verdwenen en daarmee ook de insecten die hij en zijn jongen
nodig hebben.

Patrijzenkoppel

Zodra u linksaf kunt, gaat u de Nieuwedijk op. Aan het einde
van de Nieuwedijk loopt u linksaf de Oosterhoutse straat in.

Landarbeidershuizen
De Nieuwe Dijk werd vroeger ook wel de Engdijk (smal)
genoemd. Het was een dwarskade die vóór de bedijking (eind
13e eeuw) door Slijk-Ewijk is aangelegd om overstromingswater
vanuit Oosterhout te keren en af te leiden naar de lager
gelegen gebieden. Rechts staan zes landarbeidershuizen die
in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Met de
nieuwe Landarbeiderswet van 1918 kregen landarbeiders de
mogelijkheid om, op voordelige voorwaarden, geld van het Rijk
te lenen om een eigen woning te bouwen op een stuk grond.
De grond kon in de vrije tijd worden bewerkt voor eigen gebruik.
Deze landarbeiderswoningen stonden daarom meestal op forse
percelen.
Na circa 500 meter in de Oosterhoutsestraat, gaat u
rechtsaf de Krakenburgsestraat in. Aan het einde van de
Krakenburgsestraat loopt u linksaf de Dijkstraat in.

Het Hollanderbroek
Balveren
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Nog meer lintbebouwingen
Het is niet bekend waar de naam ‘Krakenburgsestraat’ vandaan
komt. Mogelijk heeft er vroeger een boerderij met de naam
Krakenburg gestaan. Vermoedelijk hebben we te maken met een
middeleeuwse dwarskade, die de Oosterhoutse akkers moest
beschermen tegen overstromingswater vanuit het komgebied
tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk. De oude boerderijen en huizen
staan namelijk op Oosterhouts grondgebied.
Vroeger liep de Dijkstraat naar het voormalige dorp Oosterhout
aan de Waal. Het zuidelijke deel van de Dijkstraat is na de
teruglegging van de dijk in de uiterwaard komen te liggen.

De Dijkstraat in 1942

Aan het einde van de Dijkstraat slaat u linksaf en gaat u de
Waaldijk op.
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Het waterrad
Links van de Waaldijk bevindt zich het kunstwerk ‘Het waterrad’
van Jan Vos uit Nijmegen. Aanleiding voor de totstandkoming
van dit kunstwerk was de dijkverzwaring die hier in 2001-2002
plaatsvond. Het kunstwerk symboliseert de eeuwigdurende
strijd tegen het water. De bedoeling was om het waterrad in
de Dorpspolder te plaatsen, zodat het bij hoogwater zou gaan
draaien. Rijkswaterstaat besloot echter dat dit kunstwerk niet
buitendijks mocht worden geplaatst. Daarom staat het kunstwerk
nu binnendijks bij de afrit Waaldijk – Dijkstraat.

Het Vluchtje
Het Vluchtje of Vlugje vormt de grens tussen de Oosterhoutse
Waarden links en de Dorpspolder rechts. Het dateert uit de Late
Middeleeuwen en vormde het zuidelijke deel van de Dorpsstraat.
Deze liep vroeger naar het oorspronkelijke dorp Ostreholt,
dat toen langs de oude dijk aan de Waal lag. De groep hoge
populieren aan het einde van het Vluchtje markeert de locatie van
het vroegere dorp.

De oude Dorpsstraat, het Vluchtje

Voorbij het vluchtje gaat u linksaf de Dorpsstraat in, het
eindpunt van uw wandeling.

