
Routebeschrijving 

voor 
auto, fiets en openbaar vervoer 

Homuschemuhl 

Homuschemulil 
Nielerstrasse 240. Kleve-Keeken 



Hoe k o m je met de auto bij H o m u s c h e m u h l ? 
Routebeschri jving i/onof Ni jmegen 

1. Via het Traianusplein en via de N 325 richting 

IVIiilingen aan de Rijn/Kleve 

2. Na 3,8 l<m bij stopl ichten linl<saf St. Hubertus-

weg (N 840) richting Leuth en IViillingen a.d. Rijn 

3. Na 600 meter de l e afslag op rotonde richting 

Leuth (de N 840 blijven) volgen 

4. Na 4 km. rechtsaf de N 840 blijven volgen 

5. Door het dorpje l eu th rijden en de N 840 blijven 

volgen richting IViillingen aan de Rijn. 

6. in de bocht waar ook het bord Kekerdom staat 

direct na de bushalte, rechtsaf de Eversberg in. 

7. Na 1,1 km. rechtsaf de Zeelandsestraat in. 

8. Na 200 honderd meter linksaf de Molenstraat is. 

9. De iVloienstraat blijven volgen. De wit te boerderij 

met rode dakpannen, die je voor je ziet, is de 

Homuschemuhl 

10. P r i veweg opri jden en parkeren. 

; ^ 
Routebeschri jving i /ona/Emmer ich en Kleve ' Hoe kom Je met de fiets biJ Homuschenjijhl? 

1. Direct na de Rheinbrucke bij Emmerr ich rech tsa f / Routebeschri jving vanaf Ni jmegen 

richting Griethausen / 1- Via de Waalkade, onder Waalbrug richting 

2. Rotonde oversteken richting Kleve . Ooypolder. ^ ^ 

(U nadert Kleve via het industriegebied) / 2. Bij Hol landsch-Dui tsc^ gemaai , rechtsaf de 

3. Bij stopl ichten rechtsaf richting IViillingen (NL5 Dijkgraaf van Wi jkweg op. 

4. De weg doo r / l angsde dorpen Rindern, / 3. Na ca 3 . k m _ ^ a l u op een kruispunt rechtsaf de 

Duffelward en Keeken blijven volgen / Pers inpes t raa t in . 

5. Als u Keeken net door bent (net voorbi j / 4. Deze volgt u ruim 1 km en aan het einde gaat u 

Haus Keeken), de eerste weg links Nielerstrasse ^ r i ch t s de St. Hubertusstraat in. 

6. Vanaf Nielerstrasse (Keeken) tot aan / J>- Na 100 m gaat u, vlak voor de rotonde linksaf het 
Homuschemuhl is het nog precies, 2,7^km. ^ f ietspad op richting Leuth 

7. De witte boerderi j met rode dakpannen, net voor x (U fietst op de Thornsestraat) 

de IVloienstraat, is de Homuschemuhl . Pr iveweg ^ ^ 6. De Thornestraat gaat over in de Kappiteldijk. 

]_ ^ ^ 7. Na 5 km, gaat u, met de bocht mee, 

naar rechts richting Leuth. 

Na ca 1 km midden in Leuth, bij de 

Kerk rechtsaf de Plezenburgstraat 

9. W e g gaat over Zeelandsestraat. 

10. Na 4 km gaat u de eerste straat 

rechtsaf: de IVloienstraat in. 

11. De wit te boerderi j met rode dak

pannen aan einde van de IVloien

straat is Homuschemuhl . 

12. U heeft dan 14,5 km gefietst vanaf 

de Waalkade. 

, , „„erue„ , ^ x 7̂7 13.Fiets het kleine Bsfaltweggetje in en 

- Groesbeek , - ( ) parkeer uw fiets onder het afdak. 

Voor OV-fietsers 
Route van Nijmegen CS naar de Waalkade: 

1. Linksaf, de Stieltjesstraat in 

2. Aan het einde van de weg gaat u links de 

Kronenburgersingel op. 

3. Aan het einde links, het Joris Ivensplein op. 

4. Eerste straat rechts de Veemarkt op. 

5. Deze maakt vlak voor de Waa l een bocht naar 

rechts en bent u op de Waalkade. (zie verder 

routebeschri jving voor fietsers) 

Met O V van Nijmegen CS naar Homuschemuhl 

Vanaf Station Nijmegen Centraal vertrekt elk half uur een 

bus naar IViillingen aan de Rijn, bus 80 Novio. Uitstappen 

halte Sportpark Hoefseweg. U loopt de Hoefseweg af en 

vindt aan het einde van deze weg de HomCischemijhi. 

Vanaf de bushalte is dit een wandel ing van ongeveer 30 

minuten. 

M e t O V van bahnhof Kleve naar Homuschemuhl 

Vanaf station Kleve vertrekt elk uur (xxx) bus xx naar 

Mi l l ingen aan de Rijn. U kunt uitstappen bij de halte 

Nielerstrasse in het dorpje Keeken en langs de 

Nielerstrasse lopen richting Niei . Na 2 ki lometer ziet u aan 

uw rechterhand Homi jschemuhl een witte boerderi j met 

rode dakpannen. Wi j adviseren u echter uit te stappen in 

het dorp Mi l l ingen aan de Rijn en bij sportpark Hoefseweg 

de Hoefseweg, een zandpad tot de Molenstraat c.q. 

Homuschemuhl a f t e lopen. 


