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Routebeschrijving

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of 
-beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Ommetje Biezen & Hees is één van de Nijmeegse 
Ommetjes, kleine wandelingen van 45 minuten tot 
een uur door de wijk. Wandelingen langs culturele, 
historische en natuurlijke bijzonderheden die zoveel mo-
gelijk langs onverwachte paden lopen. U leest 
er meer over in de routebeschrijving en leert zo uw 
wijk op een nieuwe en prettige manier kennen.    

Heeft u ideeën voor een nieuw ommetje? Laat het ons 
weten. Stuur een mail naar ommetjes@nijmegen.nl.

Kijk voor informatie en alle ommetjes op:

intonijmegen.com/routes

Bomen, villa’s 
en Romeinen
Ommetje Biezen & Hees is een 
afwisselende wandeling langs 
beroemde bomen, karakteristieke 
villa’s, dorpse vergezichten en 
Romeinse sporen. Het complete 
ommetje is 3,5 kilometer lang.

• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen  
de wandeling met de rug naar Bakkerij De Niers aan de 
Niersstraat . Ga rechts de Voorstadslaan in. Loop door 

 tot u bij de rotonde komt. Steek de Marialaan over.  
Direct na het voormalige koetshuis gaat u links het Park 
Leeuwenstein 1  in. Volg het pad zo dat u weer op de  
Voorstadslaan uitkomt. 

• Loop nog even door over de Voorstadslaan en ga bij het 
tweede kruispunt 2  rechts de Schependomlaan 3  in. 
Loop deze door tot u aan de overkant het Distelpark 4  ziet. 

• Neem rechts het zandpad dat meebuigt met de Wolfs-
kuilseweg. U blijft het zandpad volgen, ook als het even 
achter de bosjes langsgaat. Na het kleine parkje bij de 
volkstuinen splitst het zandpad, dit is ongeveer ter hoogte 
van de Meloenstraat. Neem hier het rechter pad en ga 

 dan rechts de Bredestraat op 5 . 
• Bij de tweede dierenweide 6  steekt u over naar Stichting 

Overal 7 . Daarna gaat u links de Oscar Carréstraat in. 
Steek de Industrieweg over en ga verder via de Rivierstraat. 
Neem de Niersstraat rechts, dan de Rijnstraat links, 

 de Biezenstraat rechts en de Waterstraat links. U komt 
 op het Maasplein 8 .
• Loop langs het grote kunstwerk de Maasstraat in. Neem  

de eerste straat rechts. Dit is nog steeds de Maasstraat. 
Steek over naar de Biezendwarsstraat en loop deze uit 

 tot het beginpunt van dit ommetje.
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In Park Leeuwenstein 
staan veel exotische bomen. 
De grootste is de mammoet-
boom of reuzensequoia. 
Vroeger was dit de tuin van 
villa Leeuwenstein, waarvan 
alleen het koetshuis nog 
bestaat. 

Hees was lang een zelf-
standige buurtschap, met 
boerderijen en later ook 
villa’s van rijke Nijmegenaren. 
In de Bredestraat alleen al 
staan veertien gemeente-
lijke monumenten. Zowel 
boerderijen als villa’s. 

Deze jonge linde staat op de 
plaats van de beroemde Dikke 
Boom van Hees, die in 1903 
door een storm geveld werd. 
Volgens de legende brachten 
Germanenstammen vroeger 
mensenoffers bij de Dikke 
Boom. Hun bosgod Haesus 
zou zelfs ten grondslag liggen 
aan de naam Hees...

Deze dierenweide is in Hees 
bekend als ‘het landje van Lap’. 
Eigenaar meneer Lap wilde 
niet dat de gemeente de dieren- 
weide zou bebouwen. De 
gemeente beloofde dat niet te 
doen tijdens zijn leven. Me neer 
Lap is ruim honderd jaar 
geworden en inmiddels is 
bebouwing al helemaal uit het 
bestemmingsplan verdwenen. 

Bij de oplevering eind 19e 
eeuw werden deze woningen 
in chaletstijl genoemd naar 
regentes Emma en de latere  
ko nin gin Wilhelmina. Latere 
bewoners hernoemden ze 
naar de res pectievelijke 
vrouwen des huizes: 
Jannetje en Johanna.

Stichting Overal werd in 1975 
opgericht als protest tegen 
de wegwerpmaatschappij. 
Na verschillende verhuizingen 
en een brand bouwde Overal 
dit milieuvriendelijke pand 
voor haar Kringloopwinkel. 

U kunt even oversteken om 
het Distelpark met speeltoe-
stellen en bankjes te bezoeken. 
Dit park is onderdeel van 
Park West, een initiatief om 
bestaande groengebieden in 
Nijmegen-West uit te breiden, 
op te knappen en met elkaar 
te verbinden. 

Bijna 2000 jaar geleden 
stonden hier twee Romeinse 
tempels. Romei nen offerden 
er bijvoorbeeld geiten en 
dadels aan Fortuna en 
Mercurius. De contouren van 
de tempels ziet u terug in het 
plein. Wie door het informatie-
bord heen kijkt, ziet zelfs de 
tempel van Mercurius herleven 
op zijn oorspronkelijke plaats.


