Wijchen Noord, een prima oord!
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Wandelroute Wijchen Noord

Historie
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Van elke wijk is wel iets bekend over zijn verleden. In deze folder kunnen we slechts een fractie hiervan laten zien. Meer informatie over de
historie van deze en de andere routes kunt u vinden op de website van
de Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord www.wijchennoord.nl

1 Woezik (blauw) - Folder beschikbaar bij Verploegen
2 Landschapspark(groen) - Folder bij Het Hof van Kaatje
3 Park Noord (geel) - Folder bij het Noorderlicht
4 Achterlo (rood) - Folder bij wijkcentrum het Achterom
Deze wandeling laat u zien dat Wijchen Noord de moeite waard is om al
wandelend te bekijken. Mogelijk komt u op delen van de buurt die u nog
nooit heeft gezien. De wandeling wordt aangegeven met gekleurde stickers op lantaarnpalen en paaltjes.
Vanuit het Noorderlicht bereikt u de route richting Randweg Noord via
de Lepelaarstraat, langs de Tunnelweg en dan bij de Pluvierstraat links
of rechts.
Het kaartje aan de ommezijde laat zien waar bijzondere gebouwen of
objecten zijn, zoals een school, speelplaats, winkels e.d.
Wij wensen u veel wandel– en ontdekkingsplezier!
Voor meer info kunt u mailen naar infovtta@kpnmail.nl
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Waar komen de straatnamen van Wijchen Noord vandaan.
In Noord verschenen er in het begin van de jaren '60 op vrij grote schaal nieuwe woningen
volgens de principes van de ratio-bouw. Daarvóór, in 1956, waren er voor die dagen ook al
heel wat huizen in de buurt van De Pas neergezet. En dat leidde dan tot namen
als Passeweg, Passedewarsstraat, Plantsoen, de Pas en Korte Pas. De Passerot
zochten al heel veel mensen tevergeefs in deze buurt, die ligt ergens anders: in
de buurt van het Leurse Bos. Overigens is de naam 'Pas' makkelijk te verklaren.
Alleen wijst de een op een plaats waar vroeger tol geheven werd en de ander
denkt aan een weg tussen wat heuvels door.
De ratiobouw begon in de buurt van het Startven (dat overigens al zo heette vóórdat er
gebouwd werd). De Wijchense raadsleden stelden in die tijd eensgezind vast dat de nieuwe
huizen in een gebied komen te staan dat door een landelijke omgeving
werd beheerst en werd gekozen voor watervogelnamen. De Karekiet,
Kievit, Rietgors en Watersnip kwamen eerst aan de beurt. Later kwamen
daar de Lepelaar, Roerdomp, Meeuw en Zwaan bij. De Tunnelweg kreeg
zijn naam omdat het inderdaad de bedoeling was om via een tunnel onder het spoor naar o.a. het centrum van Wijchen te kunnen komen. Deze
tunnel kwam er niet maar de naam wel en werd uiteindelijk de scheiding
tussen de water– en de toen nog te bouwen zangvogelbuurt zoals Vink,
Kanarie, Specht en Pauwstraat. Op deze manier is een herkenbare
straatnaamgeving ontstaan. Hoorde men een vogelnaam, dan moest
iedere Wijchenaar direct kunnen zeggen: dat is daar en daar'. Eén vogel
heeft de straatnaambordjes niet gehaald. Veel bewoners zullen het
waarschijnlijk niet erg vinden dat zij niet in de Wulp(se) straat wonen
Het Hof van Kaatje

Deze wandelroute is onderdeel van een netwerk van 4 routes door Wijchen Noord. Dit is het gebied van Wijchen boven de spoorlijn. U kunt
kiezen voor een van de routes en onderweg desgewenst overgaan naar
een aangrenzende wijk. De route is in beide richtingen te lopen!
De beschikbare routes zijn:

De Elst Vroeger stroomde het riviertje De Elst
door Wijchen Noord. Op het groenveldje aan de
Passedwarsweg is dat nog herkenbaar door een
oude wilg.

!

