
Beuningse Ommetjes 4Stichting Wandelen in Beuningen

© 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

Routebeschrijving
Dit ommetje loopt over verharde of halfverharde paden 
en is rolstoelvriendelijk. Het verdient aanbeveling om deze 
folder van te voren te bestuderen. De route begint bij het 
bankje voor het parkeerterrein van Notaris St. Roesstraat 
3, Winssen voor Muziekcentrum Ulto. 
• Loop de Notaris Roesstraat in met het bankje aan je 

linkerhand en steek de zijstraat over. Links staat een 
oud kerkje (1) en aan de overkant van de volgende 
zijstraat staat op nr. 13 de oude pastorie. Rechts ligt 
verscholen achter de planten op nr. 6 een oude 
boerderij (2).  Op nr. 15 en 21 staan eveneens mooie 
gebouwen (3 en 4). Loop rechtdoor tot nr. 18 en sla 
daarna rechtsaf naar de Ir. Van Stuyvenbergweg.

▪ Volg deze tot voor een oude boerderij (5) op nr. 28. Sla 
vlak hiervoor linksaf de Biezenwaard in. Volg deze 
helemaal met de bocht weer terug naar de Van 
Stuyvenbergweg. Aan het eind ligt rechts een witte 
boerderij verscholen tussen de bomen (6).

▪ Volg linksaf de Van Stuyvenbergweg en sla  vervolgens 
rechtsaf naar de Hoogewaard. In de bocht van deze 
weg zie je rechts achter de weilanden weer een 
karakteristiek boerderijtje (7). Volg de Hoogewaard tot 
de Van Heemstraweg. Steek deze over en loop linksaf 
over het fietspad. Rechts heb je van hier het beste 
zicht op de imposante boerderij Bouwlust. (8). 

▪ Neem de eerste weg rechts: de Poelsestraat. Op nr. 1 
staat een klein boerderijtje (9). Volg de Poelsestraat
naar rechts en loop langs de achterkant van het grote 
boerderijcomplex Bouwlust (8). Verderop heb je rechts 
goed zicht op de witte boerderij ´t Spijker (10), waar 
vroeger het Huys te Winssen stond. Sla na de bocht op 
de t-splitsing rechtsaf naar de Plakstraat.

▪ Meteen na de bocht kun je opnieuw boerderij ´t Spijker 
zien liggen. Bij de picknickbank even verderop staat 
een paaltje met een QR code met informatie over het 
voormalige Huys te Winssen (10).

▪ Volg de Plakstraat tot aan de Van Heemstraweg, steek 
die over en loop rechtdoor de Notaris Roesstraat in. U 
bent terug bij het startpunt.

Winssen

In 1028 heette Winssen nog Windeshem. In de 12e

eeuw kende men het adellijke geslacht Van Winsen, dat 
in het kasteel Huys te Winssen woonde. Later was het 
bezit van de familie Van Ghent, en nog later van de 
familie Von Nagel Doornick, die ook het kasteel De 
Doddendael in Ewijk bezat. 
De bouwhof Bouwlust was vlg het kadaster van 1832 in 
bezit van de weduwe van Arend van Roggen: Johanna 
Hendrika Graadt. Zij noemden hun 4e kind Roelof 
Gezienus Graadt van Roggen. De nazaten van deze 
Roelof noemen zich allen Graadt van Roggen. De Graadt
van Roggen, waar in Nijmegen een straat naar genoemd 
is, is een zoon van deze Roelof. Zijn oom Johannes van 
Roggen was eigenaar van het Lindenhout in Weurt.
Zij behoorden tot de vele rijken uit de stad, die land 
kochten en dit verpachtten. Het grootste deel van de 
opbrengst van de grond kwam zo bij hen terecht. Samen 
met de talrijke overstromingen in dit gebied leidde dat 
tot veel armoede. Kleine keuterboertjes moesten voor 
hun levensonderhoud vaak als landarbeider erbij 
werken op de grote hoeven. 
In 1818 werd Winssen samengevoegd met Ewijk.

De gemeente Beuningen bestaat sinds 1980 uit 
de dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. 
Dit ommetje loopt door Winssen. Het begint in 
één van de hoofdstraten van het dorp en loopt 
daarna door de landerijen aan beide kanten van 
de Van Heemstraweg. In totaal is dit ommetje 
3,5 km. 

Van  
Biezenwaard

naar 
Poelsestraat

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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gebouw dat vroeger als 
postkantoor dienst deed.

Bieznewaard 11. Hervormd kerkje plus pastorie
Oudste deel uit 1805. Zowel kerk 
als kerkhof zijn een monument. 
Aanvankelijk een kleine zaalkerk 
van 9 bij 15 m. In 1873 werd de 
kerk vergroot met een dwarsstuk 
en de klokkentoren.

2. Notaris Roesstraat 6
Een hallehuisboerderij uit 1900 heeft 
een ´middenlangsdeel´ deel met aan 
beide zijden stallen. Mooi metselwerk 
boven deur en ramen. De topgevel 
heeft een houten bovenstuk. De deel 
ligt dwars met de deur in de zijgevel.

Op Notaris Roesstraat nr. 
13 staat de voormalige 
pastorie, gebouwd in 1899 
op de plek van de hofstede 
Den Notenboomgaard, die 
eerst als pastorie gebruikt 
werd.

3. Notaris Roesstraat 15 
Huis uit 1848 met opvallend 
rood houtwerk. Vermoedelijk 
gerestaureerd in de stijl van 
de Amsterdamse School. Het 
gedeelte links deed vroeger 
als postkantoor dienst. Is nu 
een aparte woning.

4. Notaris Roesstraat 21
T-boerderij, waarvan het 
witte voorhuis dateert uit 
16e of 17e eeuw. Later 
gebruikt als bakkerij. Een 
tijdlang nog gebruikt als RK 
pastorie.

5. Van Stuyvenbergweg 28
Boerderij uit 1758. Als je de  
Biezenwaard inloopt kun je 
aan het dak zien dat dit een 
krukhuisboerderij is, waarbij 
het voorhuis dwars op de 
rest staat en daarmee een L 
vormt.

6. Biezenwaard 1
Hallehuisboerderij uit 
1850 met wolfsdak 
(afgeschuinde voorkant)

7. Hogewaard 1a
Een van de oudste hallehuis-
boerderijen in Winssen; deze 
stamt uit 1681.

8. Bouwlust
Van oorsprong een kleinere T-
boerderij plus twee grote stal-
len uit 1848. In 1898 werd het 
voorhuis vergroot. Er stonden 
hier in 1832 al een hoeve en 
een schuur.

9. Poelsestraat 1
Boerderijtje uit 1821 dat klein 
is in vergelijking met het 
grote Bouwlust. De oude 
dwarsdeelingang werd 
vervangen door een moderne 
ingang met staal en glas. 

10. ‘t Spijker
Hallehuisboerderij uit 1838. 
Voorheen stond hier een kas-
teel: het Huys te Winssen, zie 
kaartje. Admiraal van Ghent is 
hier geboren.

Notaris Steph. Roesstraat: notabele in Winssen 1866-1950. 
Oprichter van de Coop. Roomboterfabriek.
Ir. Van Stuyvenbergweg: Van Stuyvenberg was de grote 
promotor van de glastuinbouw en de ruilverkaveling in dit 
gebied.
Biezenwaard: weerd of waard betekent: in of aan het water 
gelegen land.
Poelsestraat: Waarschijnlijk genoemd naar een 
boerderijcomplex de Poelhof verderop in deze straat.
Plakstraat: placke betekent slaan. In de 80-jarige oorlog is 
hier hard gevochten om het Huys te Winssen

Biezenwaard

Legenda:       start/eindpunt        bezienswaardigheid         km 

Afstandmeten.nl

Pentekening Cornelis Pronk, 1732

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


