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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 2020 
 

1. Fondsenwerving 
We zullen verschillende fondsen aanschrijven voor een financiële bijdrage om ons 
zonnewijzerproject in Rumpt te kunnen uitvoeren.  
 

2. Een zonnewijzer restaureren en plaatsen 
In september 2019 hebben wij een 'digitale' zonnewijzer van het type Thew gekregen. 
De zonnewijzer moet gerestaureerd worden en er moet een sokkel voor worden 
gemaakt. In mei 2020 willen wij de zonnewijzer in Rumpt plaatsen, feestelijk onthullen 
en er een artikel over schrijven voor in het tijdschrift Zon & Tijd. 

http://www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl/


3. 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 Van Luijn Natuursteen hebben we besloten dit 
werk zelf te uit te voeren. 
*Tricht: De zonnewijzer in Tricht wordt komend jaar opnieuw geschilderd. Deze zonne-
wijzer is 11 jaar geleden aangebracht. De kleuren zijn na de afgelopen zonovergoten 
zomers vervaagd. De uitvoering nemen we in eigen hand. 
*Beesd: Al gauw na de onthulling in 2013 waren we niet tevreden over de zonnewijzer 
in Beesd. Met name de roestplekjes op de omgebogen zijkanten van de roestvaststalen 
plaat en op de schaduwwerper én de veel te snelle verbleking van de lasergemarkeerde 
afbeelding op de roestvaststalen plaat vinden wij storend. We gaan op zoek naar 
mogelijkheden om deze zonnewijzer te restaureren, zodat hij wordt zoals we voor ogen 
hadden en er trots op kunnen zijn. 
*Alle zonnewijzers van de route worden in het voorjaar schoongemaakt, zodat ze in 
goede staat blijven voortbestaan. 

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

Projecten 
 

'Een zonnewijzer voor Rumpt' 
Deze 7de zonnewijzer in de zonnewijzerroute komt in de tuin van het Rumpts Kerkje in 
Rumpt te staan. In mei 2020 willen we de zonnewijzer in Rumpt plaatsen en feestelijk 
onthullen. 
Voor de inwoners van Rumpt organiseren we in het najaar een lezing over de 
zonnewijzer of indien liever gewenst een fietstocht langs de route. 
 

'Een zonnewijzer voor Meteren' 
In 2019 hebben wij van de gemeente West Betuwe gietijzeren grafpaaltjes van de oude 
begraafplaats in Meteren gekregen. De grafpaaltjes zijn genummerd van 1 t/m 24 en 
kunnen uitstekend dienstdoen als uurcijfers in een zonnewijzer. Wij zouden deze 
grafpaaltjes/uurcijfers heel graag een bestemming geven in Meteren, waar ze tenslotte 
altijd gestaan hebben. In 2020 willen wij een begin maken met het ontwikkelen van een 
plan voor de achtste zonnewijzer in onze route.  
 

Open Monumentendag 2020 klassendag 
In 2020 willen we wederom meedoen met de Klassendag van Open Monumentendag.  
 

Website  
Onze webmaster is ermee gestopt. De website moet aangepast worden aan smartphone 
en tablet. We kijken uit naar een nieuwe webmaster. 

 



Medewerking aan de British Sundial Safari  
Aanvankelijk zouden de leden van The British Sundial Society in juni 2020 een bezoek 
brengen aan de Zonnewijzerroute Geldermalsen. Dit bezoek is verzet naar 2021. We 
gaan in 2020 verder met de voorbereidingen. 


