
Beuningse Ommetjes 1

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier
dorpen: Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
Dit afwisselende ommetje gaat door het dorp
Beuningen en voert u vanaf de begraafplaats
Haaghove door een plantsoen via landelijke,
oude wegen met oude boerderijen naar de
nieuwe wijk Beuningse Plas en weer terug. Het
totale ommetje is 4,4 km lang. In te korten bv
via de Haaghe of de Van Suchtelenstraat.

Routebeschrijving

Dit ommetje bestaat geheel uit geasfalteerde of half-
verharde wegen. Het is goed begaanbaar met een kinder-
wagen of rolstoel. Het is handig om de folder van tevoren
door te lezen en het kaartje te bekijken. De route begint
met de rug naar de begraafplaats de Haaghove, Van
Heemstraweg 49K, Beuningen.
▪ Sla rechtsaf en volg het voetpad langs de Van

Heemstraweg. U kijkt na plm 100 m tegen de achter-
kant van een kunstwerk aan (1). Steek hierna de Noten-
hof over. Volg het voetpad naar rechts en houd links
aan bij de grote zwerfkei. In de verte ziet u de groene
afvalberg van de Afvalverwerking Regio Nijmegen.

▪ Aan het eind van het voetpad steekt u het bruggetje
over naar de Hogewaldstraat. Loop hier 100 meter naar
links om op nr. 1A de herenboerderij het Rolland (2) te
kunnen zien. (bekijk ook de voorkant!) Keer daarna
terug en vervolg de Hogewaldstraat. Na de zijstraat
Papenhaag ziet u op nr 10 en 12 oude hallehuis-
boerderijen (3). Volg de weg tot deze een bocht naar
rechts maakt. Ga in deze bocht linksaf de Verbindings-
weg op en aan het eind hiervan rechts de Reekstraat op.

▪ Loop rechtdoor het fietspad op. Rechts ziet u de
achterkant van nr. 8. Links ziet u de kreek naar de Beu-
ningse Plas. Steek de kruising met de Burg. Van Suchte-
lenstraat recht over. Loop over de brug de Oude Reek-
straat in. Hier begint de wijk Beuningse Plas.

▪ U ziet op nr. 1 , 2 en 5 oude boerderijen (5). Steek de
Wolfsbossingel over. Het tweede huis links (op nr. 9) is
De Reeksche Hof (6). Achter het grasveld ziet u een gro-
te, Gelderse T- boerderij (7). Ga vlak hiervoor (na nr. 14)
rechtsaf het voetpad op. Volg het voetpad en steek een
brug, een weg en nog een brug over. Ga na de 2e brug
(aan de overkant staat een blauw huis) rechtsaf. Steek
het kruispunt met de Wolfsbossingel over en loop de
Ringvaart op.

▪ Volg op de T-kruising de Ringvaart naar links en ga na
100 m over de brug naar rechts. Verlaat via het fietspad
deze wijk, steek de straat over en loop naar rechts.

▪ Neem de eerste straat links: de Lindenstraat. Na 50 m
ziet u rechts oude T-boerderij d’Lijnde. (8). Volg de
Lindenstraat langs de tennisbaan tot aan de Haagstraat.
Loop rechtdoor de Haagstraat op en neem de eerste
weg rechts: de Hogewaldstraat. Ga daarna de eerste
weg links: De Haaghe.

▪ Ga op de T-splitsing rechtsaf, ga voor de vijver links,
steek de brug over en ga meteen links het voetpad op.
Volg dit voetpad langs het water en houd steeds rechts
aan. U komt langs de begraafplaats aan de overkant
van het water. Sla op de Van Heemstraweg rechtsaf de
parallelweg in: u bent weer terug bij het startpunt.

Geschiedenis
In 1699 verkoopt de stad Nijmegen aan de schout van
Weurt en Beuningen, Sander van ‘t Lindenholt, de beide
bouwhoven het Rolland en d’Lijnde. Zijn vader was pachter
van het Lindehout – nu Emmahoeve - in Weurt. Hij breidde
zijn bezit nog verder uit met hoeven in Winssen (de
Catterick) en De Vier Hoffstede, de Vogelsanck en
Hasewincel in Weurt. Van ‘t Lindenhout was een
belangrijke familie in Beuningen. Sander was schout van ca.
1664 tot 1700, achterkleinzoon Cornelis schepen van
Nijmegen en hoog Heemraad. Diens achterkleinzoon
Johannes stichtte weeshuis Neerbosch.

Stichting Wandelen in Beuningen

Van Haaghove
tot 

Beuningse Plas
© Stichting Wandelen in Beuningen.
De Beuningse Ommetjes zijn een 
samenwerkingsproject van de Stichting 
Wandelen in Beuningen en de Stichting  
Historisch Besef Beuningen, gesubsidieerd 

door de gemeente Beuningen. Initiatiefneemster Marike de 
Valk heeft deze route ontworpen en de folder samengesteld. 
Voor info over tekst en foto’s zie de websites van genoemde 
stichtingen.
Disclaimer: U loopt de route op eigen risico.

Reacties graag naar beuningseommetjes@gmail.com

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/


Extra achtergrondinformatie: https://www.historischbesefbeuningen.com/ommetjes

Stichting Wandelen in Beuningen

1. Courtine
Een kunstwerk van Cor Litjens
precies op de dorpsgrens van 
Beuningen: een poort met 
aan beide zijden een 
gordijnachtige structuur,  
bedoeld als een ‘warm 
welkom’.

2. Het Rolland (Rodland)
T-boerderij met bijge-
bouwen uit 1810, 
gebouwd op een terp. 
Voorheen was hier bos, 
dat gerooid is. (Rod = 
gerooid). Bij onderzoek 
vond men een gracht van 
een voormalig landhuis. 

Van 26

Hogewaldstraat 12

4. Beuningse Plas
Dit zandwinningsproject 
wordt een recreatieplas. 
Bewoners van de gelijk-
namige wijk - met moder-
ne architectuur - kunnen 
vanuit hun achtertuin 
naar de plas varen. Lagunesingel

5. Oude Reekstraat 1 en 2
Op nr. 1 staat een boerderij 
uit 1830. De boerderij op nr. 
2 stamt uit 1750. De oudste 
vorm van deze boerderij  
was waarschijnlijk een 
hallehuis. Deze is al voor 
1820 uitgebreid tot een 
krukhuis (heeft L-vorm). De 
boerderij op nr. 5 dateert 
uit 1920.

6. De Reeksche Hof
Deze prachtige T-boer-
derij op nr. 9 is, na 
volledig afgebrand te 
zijn,  in 2012 in de 
oorspronkelijke stijl  
van 1765 herbouwd. 

7. Oude Reekstraat 17
Deze Gelderse T-boer-
derij lijkt authentiek maar 
is in 2012 gebouwd door 
een bouwhistorisch 
architect.

Hogewaldstraat 1

3.  Op nr. 10 en 12 staan 
hallehuisboerderijen uit 
resp. 1764 en 1869. Deze 
hadden een middenlangs-
deel: hierbij lagen de stallen 
aan de zijkanten van de 
deel. Midden in de 
achtergevel waren hoge 
deeldeuren waardoor de 
karren naar binnen kon- den 
rijden. De naam van nr. 12 is 
Kapershof. (staat er niet op).

Hogewaldstraat 10

Oude Reekstraat 2

Overloopgeulen
De (Oude) Reekstraat en de Hogewaldstraat waren 
vroeger overloopgeulen, die door aanslibbing na 
overstromingen steeds hoger kwamen te liggen. 
Langs deze hoger gelegen stukken werden 
boerderijen gebouwd. 

Oude Reekstraat 5

Oude Reekstraat 9

Oude Reekstraat 17

Lindenstraat 13

8. D’Lijnde
Het voorhuis van deze 
statige boerderij stamt 
al uit de 17e eeuw. Let 
ook op de bijgebouwen. 
Het is vaak verbouwd.

Van Heemstraweg: Baron Schelto Van Heemstra was van
1925 -1945 commissaris van de Koningin in Gelderland.
Haagstraat /De Haaghe: genoemd naar oude boerderij De
Haag.
Hogewaldstraat: vroeger lag hier een hoger gelegen bos.
Papenhaag (zijstraat): Papenbomen zijn heesters met rode
vierkante vruchtjes, die op een kardinaalsmuts leken.
Wolfsbossingel: weg langs een bos met wolven, tot erger-
nis van boeren. Laatste wolvenjacht in Beuningen in 1800.
Burg. Van Suchtelenstraat: Schout en later burgemeester
van Beuningen van 1817-1842.
(Nieuwe) Pieckelaan: vlg een document van 1853 genoemd
naar Jonkvrouwe en jonkheer Van der Voordt Pieck, die hier
over eigendommen beschikten.

Legenda:        start/eindpunt       bezienswaardigheid        km 
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