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 6. Wijchen West  

 Route Blauwe Hof/Aalsburg  

 ± 4,4 km 
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    Aalsburg   Skatebaan West (pumptrack) 

    Kunst “Piramide”         Blauwe Hof 

               Kraaijenberg   Het Wijchens Meer 
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Aalsburg 

In 1969 werd met de 

bouw van de eerste 
honderd woningen in 

Wijchen-West gestart. 
Dit plan werd  

gerealiseerd rond de 
Ravensteinseweg en 

bevatte wat duurdere 
woningen.  

 

Wijchens eerste wijk 

met 4 cijferige  
huisnummers:  

• 1ste twee cijfers  

bevatten een straat-
nummer binnen  

de wijk; 

• 2de twee cijfers  

geven het huis-

nummer aan. 
 

De eerste wijknaam  
is Aalsburg en de  

bewoners van deze 
wijk werden later met 
een variant op de 

naam van het plaatse-
lijke jazz-orkest ook 

wel ‘Aalsburgse  
stompers’ genoemd 

door de rest van Wij-
chen. Aalsburg werd 

ruim van opzet en met 
veel groen. 

Kraaijenberg 

“De Piramide” is  

gemaakt door beeldend 
kunstenaar Gerard 

Walraven gespeciali-
seerd in geometrische 

vormen. De piramide 
staat voor de mysteri-

euze dingen op aarde 
zoals in Egypte en bij 

de precolombiaanse 

indianencultuur van de 

Azteken. Voor de  
kunstenaar is het meer 

een gevecht met het 
materiaal roestvrijstaal 

ijzer. 

Blauwe Hof 

Op de hoek van de 

Touwslagersbaan en 
het Laantje stond  

vroeger een boerderij 
met de naam “Blauwe 

Hof”. Op 15 augustus 
1973 kwam de  

commissie voor de 
naamgeving bijeen en 

gaf de wijk de naam  
De Blauwe Hof.  

Wat opvallend is in  

De Blauwe Hof is de 
aanwezige laan-

structuur (restant  
van de voormalige  

Ravensteinseweg). De 
vrijstaande woningen 

hebben bijna allemaal 
een schoorsteenkap 

met windvaan. 

Wijchens Meer 

In 1963 werd er een 

klein bruggetje over 
de Meer aangelegd  

(bij het huidige politie-
bureau), waardoor het 

mogelijk werd om  
het dorp Balgoij  

rechtstreeks per auto 
te bereiken.  

 
 

 

Ook voor de fietsers en 
voetgangers betekende 

dit een stap vooruit. 
Die hadden namelijk 

tientallen jaren gebruik 
moeten maken van een 

dam die door de Meer 
lag.  

 
Als een grenspost was 

de poort op de dam 
gesloten en alleen als 

je een paar centen  
betaalde, kon je het 

ijzeren hekwerk laten 
openen.  
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