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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 het gemeentehuis, van Heemstraweg 46,
Beuningen.
▪ Steek de Van Heemstraweg over langs de

beeldengroep (1) en loop het voetpad op langs het
Veteranenmonu-ment. (2). Neem de eerste weg rechts
(Klaproos-straat) en dan de tweede links
(Lupinestraat). Aan het eind zie je de molen met rechts
daarvan het molenhuis.(3)

▪ Ga even rechts en meteen links de Anemoonstraat in.
Bekijk ook de achterkant van het Molenhuis. Ga de
eerste weg links (Begoniastraat) en vervolgens weer
de eerste links (Pinksterbloemstraat). Neem nu de
tweede weg rechts (Brunelstraat) en weer de eerste
links (Haagstraat). Aan het eind hiervan kijkt u rechts
op de achterkant van boerderij De Haag (4). Loop daar
even naartoe om ook de zij- en voorkant te zien. Loop
weer terug en neem nu de eerste links. (De Haaghe).

▪ Volg de Haaghe met de bocht naar rechts en houd bij
het water links aan. Hier staat een beeldje (5). Loop
rechtdoor het voetpad op, ga over de brug en sla
daarna rechtsaf. Houd op de splitsing links aan en ga
op de straat weer links (Kapershof). Ga op de T-
kruising rechts en volg de bochten (2x links; 1x rechts)
tot u links de Notenhof in kunt slaan.

▪ Loop deze door tot aan de Van Heemstraweg. Ga daar
rechts het voetpad op en even later links om de Van
Heemstraweg over te steken naar de Hosterdstraat.
Op de hoek ziet u op nr. 26 een wit huis (6).

▪ Volg de Hosterdstraat langs Vinkendaal (7) en ga met
de bocht mee naar links. U passeert diverse oude
boerderijen (8, 9, 10 en 11). Aan het eind gaat u linksaf
de Waardhuizenstraat in. Verderop ziet u links de
achterkant van de hofstede Warthuizen. (12)

▪ Bij de splitsing neemt u de weg links naar de
parkeerplaats achter het gemeentehuis. U loopt langs
het gemeentehuis en bent terug bij het startpunt.

Van De Haag 
naar De Hosterd
en 
Warthuizen

De gemeente Beuningen bestaat uit de vier 
dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. 
Dit ommetje loopt door het dorp Beuningen. 
Het begint bij het gemeentehuis, loopt naar de 
molen en daarna door de villawijken De 
Haaghe, Kapershof en Notenhof. Vervolgens 
door de buitengebieden de Hosterd en Wart-
huizen. De route is bijna 4 km lang. Simpel in 
tweeën te splitsen via de Van Heemstraweg.
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De Beuningse Ommetjes zijn een 
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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.

De Haag, de Hosterd en Waardhuizen

Het oude gebied De Haag omvatte vroeger de huidige
wijk De Haaghe plus het gebied tot aan de Schoolstraat
en tot ongeveer de burg. Geradtslaan. De molen lag
ook in dit gebied.
Aan de overkant van de Van Heemstraweg liggen de
oude buurtschappen de Hosterd en Warthuizen. Een
deel ervan was in 1820 in bezit van de douairière Van
Schevichaven - bekend van de Van Schevichavenstraat
in Nijmegen - en een ander deel – met daarin het
adellijk huis Warthuizen – werd in de 15e eeuw
bewoond door de adellijke familie Van Hackfort. In
1832 was het eigendom van Leonardus Beijerink, een
bierbrouwer uit Nijmegen. Veel rijke Nijmegenaren
hadden bezittingen in Beuningen.
Deze buurtschappen hadden veel last van
overstromingen. Wegen liepen steeds onder water en
kostten veel onderhoud. Eén van de eigenaren van
Warthuizen, dr. Jacob van Munster, had de taak om
deze weg tegen betaling te onderhouden. Aan beide
ingangen stond een hek en weggebruikers moesten bij
hem steeds de sleutel vragen.

https://www.wandeleninbeuningen.nl/
https://www.historischbesefbeuningen.com/
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2. Veteranenmonument
Kunstwerk van Harrie Geretz uit 2011. 
Het is 3,5 meter hoog en gemaakt van 
hardsteen. Het bestaat uit twee toren-
achtige vormen die de letter V vormen 
van veteranen, vrede, vechten, 
victorie en vrijheid.

6. De Bierbrouwerij (1920)
Kleine villa naar Amsterdamse 
School: de gebogen lijnen van de 
topgevel en de voor deze streek 
bijzondere voor- en achtergevel. 
Er werd hier o.a. bier gebotteld 
en verhandeld, niet gebrouwen.

4. T-boerderij De Haag (1871)
Een perceel met de naam De Haag 
komt al voor in 1832 in bezit van Fijt 
Gramser, weduwnaar van Anna van 
der Wedden. Deze familie bezat al 
het omliggende gebied. Later heeft de 
familie van Welij, die ook het Rolland
bezat, deze boerderij gekocht. De Prof. 
Van Weliestraat in Nijmegen is genoemd 
naar een telg uit deze familie.

9. T-boerderij (1820)
Heeft een oudere kern: de 
witgepleisterde zijgevel. De 
voorgevel is breder dan begin 
19e eeuw gebruikelijk was.

Hosterdstraat: Een horst is een hogere plek met 
houtgewas.
Haagstraat en de Haaghe: genoemd naar gebied en 
hofstede De Haag. 
Kapershof: genoemd naar de boerderij Kapershof op de 
Hogewaldstraat.
Waardhuizenstraat: oorspronkelijk Warthuizenstraat
genoemd naar de havezate Warthuizen. Een wart of waard 
is een lager gelegen drassig stuk land. Burgemeester 
Geradts vond deze straatnaam te Duits klinken en maakte 
er Waardhuizenstraat van.

1. Stromingen
Zes beelden van Jeroen Melkert uit 1995. 
Ze stellen omgekeerde vaten voor, waaruit 
water stroomt. Ze zijn uitgehouwen in
dolomiet.

8. De Hosterd (1850)
Boerderij met zadeldak en 
afgeschuinde voorgevel 
(wolfseind). Genoemd naar dit 
buurtschap: De Hosterd.

3. Standerdmolen (1704) De Haag en molenhuis
Beuningen had al vanaf 1382 een molen, 
verpacht door de hertog van Gelre aan Ro-
bert van Appeltern, heer van Blanckenburg. 
De boeren moesten hun graan in deze molen
laten malen, de zgn molendwang. In 1704 
waaide de oude molen om en werd deze 
molen gebouwd. Ingesloten door nieuw-

11. De Warthuizen
Grote T-boerderij met koets-
huis uit 1850. De kelder met 
tongewelf stamt waarschijnlijk 
uit de middeleeuwen. Het is 
geruime tijd in bezit geweest 
van de adellijke familie Van 
Hackfort. (foto van voorzijde)

H
o

sterd
straatbouw kregen de wieken geen wind 

meer. Daarom is hij in 1994 afgebroken 
en op een  heuvel opnieuw opge-
bouwd. Het molenhuis is een T-
boerderij met een naar rechtsachter 
uitgebouwd voorhuis.

De HaagheVan Heemstraweg 51

Waardhuizenstraat 8

7.  De Vinkendaal
Hallehuisboerderij uit 1926 
met mansardedak (geknikte 
daklijn). Hier is een kippen-
boerderij van  Kipster, dat in 
2020 de prijs kreeg voor het 
duurzaamste bedrijf van 
Nederland. 

Hosterdstraat 1

Hosterdstraat 10

10. Hallehuisboerderij (1865)  
Zie de zgn. levensboom boven 
de deur. Symboliseert vlg
sommigen de verbinding 
tussen hemel en aarde, vlg
anderen de eeuwigheid.

Van Heemstraweg 26

Hosterdstraat 12

Hosterdstraat 15

5. Marysa, beeldje van Paul de Swaaf, 1993

Legenda:     start/eindpunt       bezienswaardigheid          km 

Afstandmeten.nl

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


