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OVERZICHT
WANDELEN IN ORANJESTAD BUREN
BUREN MAG ZICH ORANJESTAD NOEMEN
VANWEGE DE BAND MET DE KONINKLIJKE
FAMILIE. WILLEM VAN ORANJE TROUWDE
NAMELIJK IN 1551 MET ANNA VAN BUREN..
ONTDEK DE GESCHIEDENIS VAN BUREN EN DE
PRACHTIGE OMGEVING VAN DEZE HISTORISCHE
STAD IN DE BETUWE. DEZE WANDELING IS MEDE
ONTWIKKELD DOOR WWW.BURENSTAD.NL
AFSTAND: 3,0 KM
START EN EINDPUNT: BRUG OVER DE KORNE,
BUREN
BEWEGWIJZERING: PDF WANDELROUTE OF
GOOGLE MAPS ROUTE OP JE TELEFOON.
KIJK OP CITYROUTES.NL VOOR DE LINK NAAR DE
WANDELKAART IN GOOGLE MAPS
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DE ORANJES EN BUREN
EEUWENOUDE BAND TUSSEN KONINGSHUIS EN
ORANJESTAD BUREN
Oranjestad Buren en het koningshuis delen een
lange geschiedenis. In het Betuwse vestingstadje
trouwde in 1551 prins Willem van Oranje met zijn
eerste bruid, de rijke Anna van Buren-Egmond.
Beiden waren pas achttien jaar. Dit eerste in
Nederland gesloten Oranjehuwelijk, maakte gravin
Anna een prinses en de prins werd de rijkste
edelman van onze Lage Landen.
Prinses Maxima en koning Willem-Alexander zijn
hierdoor gravin en graaf van Buren. In Buren stond
één van de grootste kastelen van Nederland het
Huis Buren, waarvan de laatste bewoner Frederik
Hendrik, prins van Oranje was.
De Oranjes gebruiken soms de schuilnaam Van
Buren als ze incognito willen zijn. Laatstelijk
gebeurde dat bij de Elfstedentocht van 1986,
waaraan Willem-Alexander meedeed onder de
naam W.A. van Buren.
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WELKOM!
Leuk dat je interesse hebt in de historische
stadswandeling in Amsterdam. Marten en Oopjens
voetstappen liggen voor een groot deel in
Amsterdam. Deze historische stadswandeling door
het centrum van Amsterdam is ontwikkeld is door het
Rijksmuseum. De wandelroute gaat langs allerlei
locaties die een rol speelden in het leven van Marten
Soolmans, Oopjen Coppit en Rembrandt.
Startpunt is het Rijksmuseum en het eindpunt is de
Westertoren in Amsterdam.

MEER WETEN?
Wil je meer van Utrecht, Hilversum of andere steden
weten? Maak dan kennis met onze historische
wandelroutes. Met 1 klik heb je altijd een leuke
stadswandeling op je telefoon!
Kijk op https://cityroutes.nl/
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MARECHAUSSEE MUSEUM

02
HOEKTOREN

Weeshuiswal 9

Weeshuiswal

In 1612 heeft Prinses Maria van Oranje-Nassau
opdracht gegeven om een weeshuis te bouwen in
Buren. Zij was de dochter van Prins Willem van
Oranje en van Anna van Egmond, Gravin van
Buren. Op de toegangspoort van het museum
staat: 'Maria van Nassau; geboren princesse van
Oranje, Gravinne Douariere van Hohenlohe, heeft
dit weeshuis gefundeerd anno 1613’. Boven de
poort staan drie beelden die de intentie van het
weeshuis juist weergeven: 'Geloof, hoop en liefde’.

Op de wal treft u nog de fundamenten van een
middeleeuwse hoektoren welke in de 13e eeuw
werd gebouwd toen Buren stadsrechten kreeg.

De bezetting van het weeshuis varieerde tussen de
12 en 40 kinderen met een gemiddelde van 25
kinderen. Sinds 1972 is hier het Museum der
Koninklijke Marechaussee gevestigd.
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KANON “VOGELGRIJP”

MOLEN “PRINS VAN ORANJE”

Weeshuiswal

Molenwal 7

Op de hoek van de wal staan de twee kanonnen
“Vogelgrijp” en de kleinere “Vogelgrijp zijn zuster”.
Hier gaat u linksaf verder over de wal richting de
molen.

“De Prins van Oranje” is een ronde stenen
stellingmolen die als korenmolen is ingericht. De
molen werd in 1716 gebouwd als vervanging van
een eerdere standerdmolen op dezelfde plaats.
In 1911 brak brand uit, waarna de Prins van Oranje
is hersteld en verhoogd. Bij de reparatie is
gebruikgemaakt van onderdelen uit een oude
oliemolen, genaamd De Reus.
De Prins van Oranje heeft twee koppels
maalstenen, waarmee op vrijwillige basis graan
wordt gemalen.
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CULEMBORGSEPOORT

KASTEEL BUREN

Voorstraat

Plantsoen

De Culemborgsepoort is waarschijnlijk omstreeks
1400 gebouwd met overwelfde doorgang en
zeventiende eeuwse verdieping, afgedekt door een
zadeldak tussen puntgevels (oorspronkelijk
trapgevels). De gevel aan de stadszijde is in 1816
nieuw opgetrokken; ook de poortbogen werden
toen vernieuwd.

In het plantsoen stond tot 1804 één van de
grootste kastelen van Nederland. Kasteel Buren is
ontstaan uit een donjon, een grote vierkante toren,
van voor 1200. In 1551 kwam de aartsbisschop van
Keulen met een groot gevolg van 600 man naar
Buren. Op 8 juli 1551 vond hier het huwelijk plaats
tussen Willem van Oranje met de rijke Anna van
Buren-van Egmond.
Het kasteelterrein is grotendeels in tact gebleven,
zodat we nog kunnen zien waar kasteel Buren
precies gestaan heeft. In het Oranjemuseum staat
een grote maquette, die het kasteel toont zoals het
er op haar hoogtepunt heeft uitgezien.
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KASTANJELAANTJE

SYNAGOGE BUREN

Kastanjelaantje

Kniphoek 14

Wandel hier onder een boog van oude bomen door
het historische Kastanje laantje, vroeger ook wel
door de Burenaren het “vrijerslaantje” genoemd.

De synagoge van Buren werd in 1804 gesticht door
de toenmalige Joodse gemeenschap en heeft
ongeveer 100 jaar als synagoge dienst gedaan.
Daarna was de gemeenschap te klein geworden
wegens vertrek naar de grote steden om nog een
synagoge te kunnen voeren. Het aantal van 10,
vereist om kerkdiensten te mogen houden, kon niet
meer worden gehaald.
Tegenwoordig wordt de ruimte gebruikt voor
kunstexposities. De Synagoge is gelegen in het
oudste deel van Buren, aan de Kniphoek. Ze maakt
deel uit van de 'muurhuizen', die tegen de
stadsmuur zijn gebouwd.
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VOORSTRAAT 3

ORANJE MUSEUM

Voorstraat 3

Markt 1

U loopt tot het einde van de Kniphoek en gaat
rechts de Voorstraat in waar u bij nummer 3 een
bijzonder pand treft met een opschrift uit 1631 wat
zegt: “Sij mogen mij lyden en laeten leven die mij
benyden en niet leven (zo)als ‘t God behaegt, beter
benydt dan beklaeght”

Op de hoek van de Markt vindt u het eeuwenoude
en monumentale raadhuis Buren dat van 1555 tot
1985 in gebruik is geweest. Sindsdien is in het
stadhuis het Oranje & Buren museum gevestigd.
Veel historische voorwerpen, informatieve
presentaties en kasteel- of paleismaquettes maakt
dat het verleden weer gaat leven.
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ST LAMBERTUS KERK

DE “TRAVALJE”

Markt 4

Kerkstraat

De Sint-Lambertuskerk is de protestantse kerk van
Buren. De kerk werd in 1367 gesticht als een kapel
en in 1395 als parochiekerk genoemd naar de
heilige Lambertus. De Utrechtse bisschop Frederik
van Blankenheim gaf in dat jaar toestemming aan
de gelovigen te Buren een parochie te vormen.
Sinds mei 2003 staat er ook een bronzen
standbeeld voor de kerk, een familietafereel: Anna
van Egmond-Buren en haar kinderen Philips Willem
en Maria nemen afscheid van Willem de Zwijger.

Als u rond de kerk loopt vindt u achter de kerk de
Kerkstraat waar een zogenaamde “Travalje” staat.
Een kleine met dakpannen bedekte opstal waar
vroeger de paarden werden beslagen met nieuwe
hoefijzers.

Willem van Oranje trouwde op 8 juli 1551 zijn
eerste vrouw Anna van Buren in deze kerk. De
bisschop van Keulen zegende het huwelijk in.
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