
Dwars deur Eusterbeek 
Een ludieke durpswandeling 

start: Gemeentehuis 

 

Op 17 februari 2022 heeft onze burgemeester Agnes Schaap de eerste stap gezet op dit nieuwe 

wandelpad en daarmee het pad officieel geopend. We hopen dat je deze wandeling met plezier 

loopt, je op de elf carnavalslocaties een zELFie maakt en deze foto’s stuurt naar ons 

secretariaat. Misschien ontvang je wel een medaille. Muzikale ondersteuning in marstempo nodig? 

Luister dan op onze website naar het liedje : Als ik… 

Veel plezier! 

 

C.V. De Dwarsliggers 

  

Het Gemeentehuis is al jarenlang het toneel van de sleuteloverdacht aan de Prins of Prinses. Dit 

vond in het verleden plaats op het bordes aan de zuidzijde. Later was de Raadsvergadering 

hiervan het toneel. Sinds de komst van Agnes Schaap als burgemeester vond voor het eerst een 

receptie plaats samen met de Dolle Instuivers uit Renkum. 

 

li. Gen. Urquhartlaan 

li. en oversteken naar Cronjéweg 

rechtdoor Ommershoflaan 

li. Jan van Riebeeckweg 

 

In één van de huizen aan de Jan van Riebeeckweg wordt al sinds 2008 op carnavalsdinsdag een 

stevig ontbijt geserveerd aan de carnavalisten. Het gebruik is echter al veel ouder. Het stamt 

nog uit de tijd dat Gerard van de Geijn zijn huis ter beschikking stelde met hetzelfde doel, 

daarna voortgezet door Jos Goossens en nu dus Koos en Riekie. 

 

li Hartensteinlaan 

li. Utrechtseweg 

li. Stationsweg 

rechtdoor over het spoor naar de Dreyenseweg 

hoogste punt linksaf door het klaphek. 

 

Rechts van dit hoogste punt ligt de Kale Kop. Net op Arnhems grondgebied, maar toch belangrijk 

voor Oosterbeek. De Kale Kop wordt namelijk bezongen in zowel het Oosterbeekse volkslied als 

ook het lied van de Dwarsliggers: “Oosterbekers vieren Carnaval”. Voordat je door het hek gaat 

staat er een bordje met informatie over dit punt. 

 

Hek aan de linkerhand houden en volgen naar Johannahoeve 

li. Johannahoeve 

re. Dreyenseweg 

spoor oversteken 

re. Nico Bovenweg 

direct li. Graaf van Rechterenweg 

 

Vlak voor het hoogste punt van de Graaf van Rechterenweg ligt aan de linkerkant in het bos de 

Dukdalf. HQ van Scouting Sint Bernulphus en thuisbasis van carnavalsgezelschap De Doldukkers. 



Een roemrucht gezelschap vanwege hun ludieke acties in carnavalsland en natuurlijk de jaarlijkse 

Doldukavond. Het gezelschap is hofleverancier van Prinsen en Vorsten. 

 

voor de Doldukkers li. fietspad naar Oranjeweg 

rechtdoor Oranjeweg 

li. Paul Krugerstraat 

Stationsweg oversteken 

rechtdoor A. Weeninklaan 

re. Gen. Urquhartlaan (hier ben je eerder geweest) 

re. Neem voor het Gemeentehuis het pad door het park naar Utrechtseweg 

li. Utrechtseweg 

re. Lukassenpad 

 

Op de kruising van het Lukassenpad en de Cornelis Koningstraat staat een straatnaambord dat 

jaarlijks op carnavalszondag van naam verandert in Prinsepad. In het kleine straatje met slechts 

enkele huizen hebben maar liefst 3 Prinsen, 2 Pages, 1 Hofdame en 1 Jeugdprins gewoond.  

 

li. Cornelis Koningstraat 

li. Weverstraat 

re. Plein 1946 

 

Op dit plein hangt tijdens de carnavalsdagen "Jan de Stoker". Volgens carnavalsoverleveringen 

een figuur die een feestje goed wist op te stoken. Verderop in de wandeling passeert u de 

Station Laag waar Jan vele jaren gewoond en gewerkt heeft. 

Op zaterdag rond elf over 2 (kan ook elf voor 2 zijn) verzamelen zich hier carnavalisten in 

afwachting van de onthulling van "Jan". De laatste jaren gevolgd door de eerdergenoemde 

sleuteloverhandiging. 

 

re. van Toulon van der Koogweg 

li. Bato'sweg 

re. li. Hogeweg 

li. Laakweg 

Van Spaenweg 

re. Prins Bernhardweg 

 

Als de Prins Bernhardweg (geen carnavalsprins trouwens) scherp naar rechts afdaalt, ziet u 

tussen de bomen door voormalig Station Laag; woon- en werkplaats van Jan de Stoker. Er is een 

aardige anekdote over hoe "Jan" aan zijn naam komt. Daarvoor kunt u het beste grasduinen in 

oude versies van de Dwarsliggers Courant. 

 

re. Benedendorpsweg 

 

Er daalt een klein straatje af links de polder in. Ongeveer op deze plek zou vroeger een stenen 

kruis hebben gestaan. De Dwarsliggers hebben de naam “stenen kruis” gebruikt voor hun 

belangrijkste onderscheiding. Bij bijzondere verdiensten voor de gemeenschap en de 

Oosterbeekse gemeenschap in het bijzonder, kan je opgenomen worden in de Orde van het 

Steenen Kruus.  

 

re. Stenen Kruis 

rechtdoor Beukenlaan 



rechtdoor Noorderweg 

li. Hilhorstweg 

re. Taludweg 

li. Schoolstraat 

 

Aan het einde van de schoolstraat ligt aan de linkerhand: Lebret Zalencentrum. Het voormalig 

Parochiehuis is het toneel van de carnavalsavonden van de Dwarsliggers. Als je wil weten waar 

het is kan je in Eusterbeek ook vragen naar 't Praothuus. Niet alleen tijdens carnaval kan je hier 

Dwarsliggers vinden. Het hele jaar wordt hier geoefend door de Minigarde, de Jeugdgarde en de 

Dwarsgarde. Hoor je blaasmuziek? Dan kan het ook heel goed van Hofkapel de Kakofonies zijn. 

 

li. Lebretweg 

re. ventweg Utrechtseweg 

 

Je passeert de RK Sint Bernulphuskerk met op het kerkplein het Heilig Hart beeld 

(Rijksmonument). In de geschiedenis van de Dwarsliggers hebben zij hier enkele keren een 

“Carnavalsmis “gehouden. Het is geen carnavalstraditie bij de Dwarsliggers, maar zeker een 

bijzondere gebeurtenis. De laatste Carnavalsmis was in 2020. 

 

re. Pastoor Bruggemanlaan 

 

Aan de linkerhand ligt het Raadhuisplein. Al jarenlang de verzamelplaats voor Dwarsliggers die op 

samen op stap gaan. Op carnavalsmaandag vertrekt vanaf dit plein een bus en soms wel twee naar 

bekende carnavalsplaatsen zoals Knotsenburg, Oeteldonk en Waskuupstad. (zie Bosatlas van 

Nederland) Ook in de weken voor carnaval vertrekken hier carnavalisten met eigen vervoer naar 

bevriende verenigingen. 

 

li. Gen. Urquharlaan 

 

eindpunt van deze wandeling. 

 

EB 

 


