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Over de Zonnewijzerroute Geldermalsen 
De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen (hierna: de Zonnewijzerroute) is op 1 mei 
2009 opgericht. De doelstelling van de Zonnewijzerroute is het realiseren van een 
unieke zonnewijzer in elk van de kernen van de voormalige gemeente Geldermalsen (de 
dorpen Geldermalsen, Meteren, Buurmalsen, Tricht, Beesd, Deil, Rumpt, Enspijk, 
Rhenoy, Gellicum, Acquoy) en die zonnewijzers verbinden met een wandel/fietsroute. 
Bij de plannen voor en de totstandkoming van de zonnewijzers willen we diverse 
groepen inwoners betrekken (via basisscholen, middelbare scholen, dorpshuizen e.d.). 
Het bestuur wordt gevormd door Astrid van der Werff (uit Tricht, voorzitter), Karine 
van Drunen (uit Deil, secretaris/penningmeester) en Max Wiringa (uit Leuven). 
De Zonnewijzerroute is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 
30260496.  
De Zonnewijzerroute heeft een ANBI-verklaring. 
Er zijn contacten met de landelijke vereniging De Zonnewijzerkring, de gemeente West 
Betuwe, de Historische Kring West-Betuwe en Zonnewijzerkring Vlaanderen. 
Op de website www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl staat informatie over de 
Zonnewijzerroute. Belangstellenden kunnen hier ook het proces van de totstandkoming 
van de zonnewijzers volgen.  
Bij elke zonnewijzer maken we waar mogelijk een informatiebord. 
Daarnaast is er van iedere zonnewijzer een folder beschikbaar. Deze is te downloaden 
via de website.  Ook kan er een routebeschrijving gedownload worden. 
 

Activiteiten 2019 
 
1. Fondsenwerving 
• Ook dit jaar doen we mee aan de sponsoractie "Een Aandeel in de Betuwe" van 
Rabobank West-Betuwe. De opbrengst willen we gebruiken voor het restaureren van de 
armillosfeer. 
• De werving van donateurs: voor € 5,- p.j. kan men donateur worden van de 
Zonnewijzerroute. 
 

2. Onderhoud/restauratie 
•  Deil: De wijzerplaat van de zonnewijzer in Deil moet dit jaar geschuurd worden. 
Vanuit de uurcijfers/uurlijnen en de schaduwgever zijn de afgelopen jaren kalkstrepen 
ontstaan door regenwater. Na advies van natuursteenbedrijf van Luijn hebben we 
besloten dit werk zelf uit te voeren. 



• Tricht: De zonnewijzer in Tricht wordt komend jaar opnieuw geschilderd. Deze 
zonnewijzer is 11 jaar geleden aangebracht en de kleuren zijn na het afgelopen, 
zonovergoten jaar vervaagd. De uitvoering nemen we in eigen hand. 
• Beesd: Al gauw na onthulling in 2013 waren we niet tevreden over de zonnewijzer in 
Beesd. Met name de roestplekjes op de omgebogen zijkanten van de zonnewijzer en de 
uitvoering van de gelasermarkeerde afbeelding vinden wij storend. We gaan op zoek 
naar mogelijkheden om deze zonnewijzer te restaureren, zodat hij wordt zoals we 
bedoeld hebben en er trots op kunnen zijn. 
• Alle zonnewijzers van de route worden in het voorjaar schoongemaakt, zodat ze op tijd 
weer pronken voor het toeristische seizoen begint. 
 

3. Afronding zonnewijzer Gellicum 
Door beeldend kunstenaar Cor van Dijk wordt er gekeken of het verstandig is een 
ondersteun te plaatsen onder de schaduwwerper. Dit i.v.m. de windkracht vanuit het 
zuidwesten die de schaduwwerper vaak te verduren krijgt.  
 

4. Diversen 
In het tijdschrift van de Historische Kring West-Betuwe willen we twee artikelen 
plaatsen. Een over de restauratie van de zonnewijzer aan Huis 'Overlinge' in Acquoy. De 
tweede over de zonnewijzer op de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Gellicum. 
 

Projecten 
 
'Restauratie armillosfeer' 
In 2015 zijn we in het bezit gekomen van een armillosfeer d.m.v. een schenking. Deze 
zonnewijzer willen wij in 2019 laten zandstralen, verzinken en voorzien van een 
coating. We zullen onderzoek doen naar historie van dit soort type zonnewijzer m.b.t. 
kleurgebruik. Zoals bij dit soort zonnewijzers gewoon is zullen delen worden verguld 
met bladgoud. De afgebroken poolstijl moet gesmeed worden. Ook de sokkel moet 
worden aangeheeld. Voor deze zonnewijzer zijn we nog op zoek naar een mooie 
openbare doch beschutte/hufterproof plaats in de route.  
 

'www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl' 
Onze huidige webmaster heeft aangegeven ermee te willen stoppen. Ook moet de 
website aangepast worden aan smartphone en tablet. Hierdoor hebben we besloten dat 
het nodig is een nieuwe website te bouwen. Wij kijken uit naar een nieuwe webmaster.  

 
'Waterbergingsgebied Beesd' 
De gemeente Geldermalsen heeft ons in 2017 uitgenodigd om met hen mee te denken over de 

inrichting van een waterbergingsproject in de Garstkampen in Beesd, samen met Bij Bewust 

en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden 

(Vanl-TCW). De werkgroep is ook in 2018 weer verschillende keren bij elkaar geweest. We 

hebben samen de mogelijkheden bekeken om er een educatieproject van te maken en een 

mooie interessante zonnewijzer te realiseren.  

Eind 2018 hebben we een ontwerpidee geleverd van een koordzonnewijzer. We hebben een 

maquette van dit ontwerp gemaakt en het geheel besproken met ingenieursbureau Megaborn 

uit Waardenburg en de projectleider civiele techniek van de gemeente Geldermalsen. 

Op dit moment ligt het project even stil vanwege de samenvoeging van de gemeente 
West Betuwe en de daarmee nieuwe verdeling van taken van de medewerkers.  
We hopen er snel weer mee aan de slag te kunnen en het project in 2019 te realiseren. 


