
DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H.P. Deys

I: A - B

In een aantal artikelen in Oud-Rhenen hoop ik uitleg te geven over de
achtergronden, de ontstaansgeschiedenis en eventuele verdere bijzon-
derheden over de namen van de Rhenense straten, wegen, pleinen
enzovoorts. Ik stel mij voor dit in alfabetische zin te doen. Behalve de
namen van thans bestaande straten enz. zullen ook, zo mogelijk, namen
van straten en wegen uit het verleden worden behandeld welke inmid-
dels in het vergeetboek zijn geraakt. In het algemeen zal ik echter geen
namen opnemen die het slechts tot een voorstel hebben gebracht, en
waarvoor later een andere naam werd vastgesteld.
Hoewel vele namen een gemakkelijk verklaarbare achtergrond hebben, is
een diepere historische kennis van de geschiedenis van Rhenen toch een
vereiste om een verantwoord overzicht te geven over alle afleidingen.

Er zijn bij de straten- en wegennamen verschillende achtergronden
aanwezig. De gemakkelijkste groep wordt gevormd door de straten die
de laatste twintig, dertig jaar een naam gekregen hebben. Over het
algemeen zijn hier raadsbesluiten aan vooraf gegaan en uit de aange-
voerde motivering bij deze naamgeving is het gemakkelijk het ontstaan
van de naam te achterhalen.
Moeilijker wordt het bij de namen die vóór de oorlog werden gegeven,
maar nog wel in de twintigste eeuw. Hierbij is het door archiefonderzoek
veelal nog wel te achterhalen, hoe de wegen aan hun naam zijn geko-
men.
De meeste problemen echter geven in vele gevallen die namen, die uit
een verder verleden komen. Vaak hebben dergelijke straten of wegen
verschillende namen gekend, die om onduidelijke redenen in de loop der
tijd zijn veranderd. Van een aantal van deze wegen is het, ondanks
speurwerk, niet mogelijk de achterliggende reden van de naam ervan te
verklaren. Er blijven echter genoeg namen over, verreweg de meeste
gelukkig, die wel een verklaarbare achtergrond hebben, en die probeer
ik in het nu volgende en in toekomstige artikelen te behandelen.
Graag doe ik een beroep op een ieder die correcties heeft op de onder-
staande gegevens, of aanvullingen heeft ten aanzien van onbekende
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afleidingen.
Het bepalen van de uiteindelijke volgorde en schrijfwijze van de straten
en wegen is niet eenvoudig. De Plattegrond Gemeente Rhenen, die in de
Gemeentegidsen gratis huis aan huis wordt verspreid, is niet consequent.
Zo staat de Van Abcoudehof onder de A, de Van Bentheimhof, Van
Deventerstraat en het Van Suijlenplein staan bij de V. Ook zijn lang niet
alle straatnamen in de alfabetische lijst opgenomen (Dokter Stege-
manhof), en natuurlijk ook niet de allernieuwste straten en de verou-
derde namen uit het verleden.
Ik heb gemeend uit te moeten gaan van de belangrijkste stam uit het
woord, dus de Dokter Stegemanhof onder de S, de Van Deventerstraat
onder de D. Maar consequent zijn is ook hierbij onmogelijk.

Van Abcoudehof
Raadsbesluit 30-6-1987. De Van Abcoudehof is gelegen in het oosten
van de bebouwing van Rhenen, namelijk in het Radboudkwartier. Deze
'hof' is een zijstraat in oostelijke richting van de Radboudweg, buigt dan
zuidwaarts om en komt, naar het westen lopend, weer uit op de Rad-
boudweg. Voor de uitgang -hof is gekozen omdat de straat een min of
meer omsloten gebied is. Een deel van de woningen staat met de achter-
kant tegen de Radboudweg. Het bouwjaar van de meeste woningen is
1988.
De heren van Abcoude, telgen uit het geslacht Van Zuylen, hebben in
Rhenen uitgebreide bezittingen gehad en ook kregen zij in de 13de eeuw
van de graven van Bentheim het halve Gerecht van Rhenen in leen, dus
de helft van het totale gebied dat thans de gemeente Rhenen vormt. De
heer van Abcoude had daarmee dus de helft van het hoge rechtsgebied
in handen, waaronder de meest oostelijke galg viel, die het dichtst bij de
stadsmuur stond. Rhenen bezat vroeger namelijk twee galgen, één
gelegen net onder de Zandheuvelstraat, die vermoedelijk 'belangrijker'
was dan de tweede galg, die op de Galgenberg heeft gestaan. Deze berg
moeten we, volgens een kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560
zoeken boven de Utrechtse Straatweg nabij de Tangh. Op deze oudste
stadsplattegrond van Rhenen staan beide galgen ingetekend. Volgens
tekeningen uit de achttiende eeuw echter zou deze galg dichter bij de
stad hebben gestaan, ongeveer tegenover de Palmerswaard.
Rhenen kent ook een Van Bentheimhof. Jammer genoeg en tegen de
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logica in is deze geheel in het westelijk bebouwingsgebied te vinden,
namelijk in het plan Donderberg.

Acacialaan
In verband met de uitbreiding der gemeente en de bestrijding der werk-
loosheid zijn in het begin van de dertiger jaren verschillende wegen
aangelegd, te weten nabij Vreewijk, Bruine Engseweg en Spoorbaanweg.
Er bestond min of meer een afspraak, de straten in en rondom Vreewijk
de namen van bomen te geven. De volgende namen werden gegeven,
zonder echt raadsbesluit: Acacialaan, Berkenlaan, Eikenlaan, Platanen-
laan, Van Suylenplein en Verlengde Accacialaan. De beslissing viel op
20-2-1934 en deze werd gepubliceerd op 23-12-1936.

Achterbergsestraatweg
Achterberg is een zeer oude buurtschap nabij Rhenen. Reeds in de 15de

. KAKM. VJKüHOt,

Hef begin van de Achterbergse straatweg. Ca 1910.
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eeuw wordt het vermeld als Afterberch, maar het zal ongetwijfeld ouder
zijn.
De weg van Rhenen naar Achterberg is reeds van zeer oude datum. Vóór
de aanleg van de spoorlijn in 1886 splitste deze weg zich iets voorbij de
(huidige) Valleiweg vorksgewijs in twee wegen: een in noordoostelijke
richting naar de kern van Achterberg, de huidige Achterbergsestraatweg
en een iets oostelijker, op de Dijk gericht.
Er zijn verschillende benamingen voor de diverse delen in zwang ge-
weest. Voor zover bekend heette vroeger, tot begin 1800, de gehele weg
naar de kern van Achterberg de Pegelweg, zo genoemd naar de boerde-
rij 'De Pegel', die al zeker sinds 1400 gestaan heeft op de zuidoostelijke
hoek van de Friesesteeg en de Cuneraweg, waar sinds kort (1994) een
aantal bejaardenwoningen staat. Thans draagt de boerderij van de gebrs.
Van Laar aan de noordzijde van de derde poort (waar Achter de Lijn
uitkomt op de Cuneraweg) de naam 'De Pegel'. Het is haast vanzelfspre-
kend dat de bewoners, de beide gebrs. Van Laar de bijnaam 'De Pegel'
hebben gekregen. De vertakking naar de Dijk heette toen de Dijksche
weg.
De naam Pegelweg is langzamerhand verdwenen en inmiddels kreeg het
gehele traject van Rhenen naar de Dijk (de zuidelijke route) de naam van
Dijksche weg. Het stuk vanaf de vertakking tot aan de kern van Achter-
berg heette toen de Noordweg. Tegen het eind van vorige eeuw kreeg
het eerste gedeelte, tot aan de vertakking, de naam van Doodweg,
omdat deze weg de verbinding vormde met de begraafplaats bovenaan
de Achterbergsestraatweg, in 1890 spreekt Voortman nog over de Pegel-
of Doodweg. Het noordelijke deel van de vertakking bleef Noordweg
heten, het zuidelijk deel Dijksche weg. Rond het begin van deze eeuw
kreeg de gehele weg van Rhenen naar de kern van Achterberg de naam
Straatweg of Achterbergs(ch)e straatweg.
De zuidelijke vertakking werd (ca. 1880) door de Spoorlijn afgesneden.
De naam Dijksche weg bleef bestaan voor het Achterbergse deel. In
1932 verviel deze naam en werd de gehele weg vanaf de Kastanjelaan
tot aan de Dijk 'Boschlandweg' genoemd.
De naam Noordsche weg is voort blijven leven in de nieuwbouw in
Achterberg: de Noordse weg is een nieuwe weg tussen de Achterbergse-
straatweg en de Boslandweg. In 1953 werd voor alle wegen de nieuwe
spelling, dus zonder sch ingevoerd.
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Achter de Lijn (Achterberg)
Raadsbesluit 7-2-1957. Het is het gedeelte vanaf de Cuneraweg (tweede
poort) in noord-westelijke richting achter de derde poort langs naar de
Zuidelijke Meentsteeg, voorheen genaamd Lijnweg. De naam is afgeleid
van de spoorlijn.

Addenshoeve (Remmerden)
Raadsbesluit 25-6-1985. De nieuwe weg op het industrieterrein Rem-
merden, die via de parallelweg van de Utrechtsestraatweg in westelijke
richting loopt, en vervolgens in noordelijke richting verder gaat. Het
gebied waarop deze weg is gelegen heeft reeds jaren in de volksmond
de naam Addenshoeve.
De Kerk van Rhenen (tot 1580, toen de Hervorming in Rhenen werd
ingevoerd, was dit de Roomse katholieke parochie), had veel grondbezit
in Remmerden, het wordt reeds vermeld in 1390. Hier hebben sinds
mensenheugenis, in elk geval reeds in 1571, twee boerderijen gestaan:
Groot- en Klein Remmerten. Deze boerderijen werden verpacht aan
boeren. Op de gronden, deels bestaand uit bos en heide, werd landbouw
gepleegd. Vermoedelijk werd er voornamelijk boekweit geteeld. Ook
werd eikehakhout geëxploiteerd. Na de Hervorming ging al het bezit
over op de Protestantse Kerk.
De naam Addenshoeve dateert uit de tijd dat daar een boerenhoeve, ge-
naamd Addenshoeve was gevestigd. Paul Addens uit Hilversum heeft in
1823 van de Hervormde Kerk te Rhenen de zuidelijke van de twee
boerderijen gekocht met omliggend bouwland, driest en heide, in totaal
72 ha. Deze boerderij werd door de nieuwe eigenaar Addenshoeve ge-
noemd.

Afweg (Achterberg)
Vanaf de voormalige Grebbesluis onder aan de Grebbeberg loopt de
Grebbedijk in oostelijke richting naar Wageningen. De eerste zijweg naar
links, binnendijks dus, is de Afweg. De naam komt reeds voor op een
oude kaart van 1634 door Nicolaas en Isaac van Geelkercken. De naam
is vermoedelijk ontstaan omdat het een weg is die van de dijk af loopt.
Bij de grenswijzigingen van 1-1-1960 is het grootste deel van dit wegge-
tje aan Wageningen toegewezen.
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Akeleiplantsoen
Raadsbesluit 27-3-1963. Na de vorstperiode van '62/'63 kon in het plan
Domineesberg weer een aanvang worden gemaakt met de woningbouw,
waarbij ook weer nieuwe straatnamen nodig waren. Het betrof hier een
weg rond een plantsoen, welk plantsoen smaller zou worden dan de
reeds bestaande plantsoenen. Eén naam werd voldoende geacht voor
beide zijden.
In 1959 was besloten de straten in het uitbreidingsplan ten noorden van
de Valleiweg namen van bloemen en heesters te geven (Rozenlaan,
Ribeslaan, Goudenregen-, Sering-en Jasmijnplantsoen). In aansluiting op
dit besluit werden later de overige straten in deze wijk dan ook naar
bloemen benoemd.

Amerongsche Torenweg (verouderd)
Iets ten zuiden van de Leemkuil bevindt zich een kruispunt van een
zevental wegen en paden. In noordwestelijke richting, nog ten zuiden van
de Autoweg, loopt een weg die uitkomt op de kruising van Autoweg en
Remmerdse Laan. Deze weg kreeg de naam Amerongsche Torenweg,
naar ik aanneem in verband met het feit, dat deze weg precies in de
richting van de toren van Amerongen ligt en waarbij toen, in de tijd dat
de bossen nog niet zo hoog gegroeid waren, de toren zichtbaar moest
zijn geweest. Op 14 maart 1953 vervielen als gevolg van het invoeren
van de nieuwe spelling de letters c en h. Op 31 maart van dat jaar echter
werd dé gehele naam vervallen verklaard en kreeg de weg de naam
Roghairsparrenweg. Het gedeelte van deze wég ten oosten van de
Leemkuil maakt thans deel uit van de Autoweg.

Anemoonstraat
Raadsbesluit 27-3-1963. Zie verder bij Akeleiplantsoen.

Anjerlaan
Raadsbesluit 25-1-1961. In januari 1961 bleek er behoefte te zijn een
verbindingsweg aan te leggen lopende ten westen van en evenwijdig aan
de Rozenlaan, vanaf de Valleiweg in noordelijke richting naar de Rozen-
laan. Een voor het publiek duidelijke en korte naam in deze bloemen-
buurt bleek Anjerlaan te zijn.
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Opening van het eerste gedeelte van de Autoweg nabij Remmerden op
7-6-1935. ' ^

De laatste hand wordt gelegd aan het tweede gedeelte van de Autoweg
Remmerden-Rhenen, 1936.
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Jan van Arkelweg
Februari 1934. De weg werd aangelegd in verband met stadsuitbreiding
een tevens als werkverschaffing in de crisisjaren. De naamgeving volgde
op een verzoek van de Oudheidkamer van 28-4-1932 om bij de naamge-
ving een aantal namen uit de oude geschiedenis te gedenken. Hieronder
werd met name Jan van Arkel genoemd. De Utrechtse bisschop Jan van
Arkel heeft in 1346 de stad Rhenen op eigen kosten door muren laten
omringen. Hiermee werd Rhenen een stad en verkreeg daarmee de
hierbij behorende stadsrechten, maar ook was het dank zij de ommuring
beter verdedigbaar tegen aanvallen van buiten.

Asterstraat
Raadsbesluit 27-3-1963. Zie verder bij Akeleiplantsoen. Het te benoemen
gedeelte betrof een gebied van de Beukenlaan in zuidelijke richting
evenwijdig aan de Nwe Veenendaalseweg tot de toenmalige boomgaard
van de heer D. van Dam.

Autoweg
In april 1934 werd een raadsbesluit genomen tot de aanleg van het
eerste gedeelte van de autoweg, bij wijze van werkverschaffing in de
Crisisjaren. Hiervoor werd Rijkssubsidie verkregen. Het eerste gedeelte
zou lopen van Remmerden tot de Nieuwe Veenendaalseweg. De weg was
weliswaar alleen voor auto's bedoeld, maar diende volgens de burge-
meester tevens voor het bezien van het natuurschoon der gemeente. Een
van de wethouders zag liever de Maatsteeg gemaakt en hij stemde dan
ook tegen.
Er moest grond ten behoeve van de aanleg worden aangekocht. P.
Addens was bereid mede te werken, de NV Cultuur My Remmerden niet.
Baron van Haersolte te 's-Gravenhage was bereid aan de aanleg van het
tweede gedeelte, over zijn gronden op de Dominees Berg, mee te
werken en in 1935 werden de benodigde gronden van hem aangekocht.
In december 1934 werden de werkzaamheden aan het eerste deel
beëindigd. Op 7-6-1935 werd de nieuwe autoweg naar Remmerden geo-
pend. Deze weg, die dwars door de bossen liep, had door de aard van
de weg en door de opzet van de aanleg reeds een naam gekregen,
namelijk Autoweg. Na goedkeuring der Raad en GS liep de Autoweg
vanaf de Rijksstraatweg Utrecht-Arnhem tot de Achterbergse Overweg;
later, bij raadsbesluit van 31-3-1953, is dit geworden tot aan de Boslan-
dweg, dus een gedeelte verder, over het spoor heen. De parallelle woon-
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weg, lopende over de Domineesberg, zou volgens de gesloten overeen-
komst met Baron van Haersolte Bergweg' genoemd worden.
Omdat een grondeigenaar weigerde medewerking te verlenen bij de
aanleg van het derde gedeelte van de autoweg werd besloten deze
voorlopig bij de Boschlandweg te laten eindigen.
De Autoweg loopt sinds het raadsbesluit van 26-6-1956 van de Rijks-
straatweg bij Remmerden tot de Nieuwe Veenendaalseweg, het oostelijk
deel heet Bergweg, zie aldaar.

De Bantuinweg naar het oosten gezien, rond 1910. Op de achtergrond
de Openbare Lagere School.
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B.

Bantuinpad
Raadsbesluit 11-2-1958. Dit is de verbindingsweg tussen Bantuinweg en
Koningin Elisabethplantsoen, bedoeld om voor de bewoners van het
noordelijk gedeelte van de Bantuinweg een korte verbinding met de
binnenstad tot stand te brengen. Deze is slechts voor voetgangers
toegankelijk, daar het plantsoen verboden is voor rijverkeer. Er zou geen
verwarring met de naam 'Bantuinweg' optreden daar aan dit pad niet ge-
bouwd zou worden.

Bantuinweg
Het woord bantuin of banthuyn is reeds bekend sinds een vermelding uit
1515, maar is vermoedelijk nog wel ouder. In de omgeving van Rhenen
hebben vroeger enkele marken gelegen, gronden die onder gemeen-
schappelijk bezit van een aantal mensen vielen. De Bantuin was een
gebied, ten noordwesten van de stad gelegen, dat hieraan onttrokken
was en door een wal of een omheining omgeven. In artikel 234 van de
Stadsordonnantie, die door Karel V in 1546 aan Rhenen werd verleend,
staat dat het verboden is beesten te laten weiden in de bantuin en in de
stadsgracht. Deze weg heeft tot in de dertiger jaren Bandtuinweg
geheten, maar dit was een onjuiste naam, het gaat namelijk om een ban-
tuin.

Beatrixstraat (Eist)
Raadsbesluit 2-10-1956. Reeds in juli 1956 kwam in de Raad de sugges-
tie om de straten in dit uitbreidingsplan de namen aan prinsessen te
ontlenen. De woningbouw aan deze straat heeft in gedeelten plaats-
gevonden, namelijk in 1956, 1958 en 1966.

Van Bentheimhof
Raadsbesluit 26-4-1977. De Van Bentheimhof ligt in het uitbreidingsplan
Donderberg. Het is een zijweg van de Galgenberg met drie doodlopende
vertakkingen. De meeste woonhuizen zijn van het bouwjaar 1978.
De aanwezigheid van de executieplaats met de galg te Rhenen wijst op
een destijds bestaande hoge jurisdictie. Deze rechtsmacht tot het
behandelen van 'criminele zaken' moet hebben toebehoord aan de
familie Van Abcoude, telgen uit het geslacht Van Zuylen, die dit recht
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Een oude kaart uit 1602 door Marcelis van Oort, waarop 'den bantuin' al
is aangegeven. Voorts zien we rechtsboven het veerhuis, daaronder
'den wech naer Amerongen', 'den wech after den muelen'. Links loopt
'den gemene wech nae after berch'.
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verkregen en in leen hadden van de graven van Bentheim. Graaf Johan
van Bentheim droeg in 1326 het halve gerecht Rhenen aan bisschop
Johan van Diest over.
Het is helaas een wat onlogische keus geweest de Van Bentheimhof in
het westen van de bebouwde kom te situeren, terwijl later de Van
Abcoudehof geheel in het oostelijk deel van de bebouwing kwam te
liggen.

Bergweg
Raadsbesluit 26-6-1956. Voorheen, sinds de openstelling van het laatste
gedeelte van de Autoweg in 1936, heette deze gehele weg, lopend van
de Utrechtse Straatweg bij Remmerden in noordoostelijke richting tot
aan de spoorwegovergang in de Achterbergsestraatweg: Autoweg
(besluit 23-12-1936). Aan de nieuwe woonweg, parallel aan de Autoweg
gelegen, werd in datzelfde besluit de naam Bergweg gegeven, zoals was
overeengekomen met Baron van Haersolte te 's-Gravenhage, eigenaar
van grote terreinen op de Dominees Berg. Dit bleek later aanleiding te
geven tot verwarring. Het was wenselijk aan de grotere weg eveneens de
naam Bergweg te geven. De parallel lopende weg aan de Bergweg, het
oostelijk deel dus van de Autoweg, vanaf de Oude Veenendaalseweg tot
ongeveer nr 7 was vastgesteld als 'Bergweg'. In verband met de steeds
toenemende bebouwing ter plaatse was het bezwaarlijk dat eenzelfde
weg aan de ene kant 'Autoweg' en aan de andere kant 'Bergweg' heette.
Daarom werd op 29-6-1956 de naam 'Bergweg' gegeven aan het gedeel-
te vanaf de Nieuwe Veenendaalseweg tot de Boslandweg. Het gedeelte
vanaf de Utrechtsestraatweg tot de Nieuwe Veenendaalseweg bleef
'Autoweg'.

Bergweg van Rijn (Veeneind)
Raadsbesluit 12-10-1937. Deze weg ligt bijna in het meest noordwestelijk
gedeelte van de gemeente en is te bereiken door bij La Montagne even
de Kerkewijk in te slaan en dan direct een bocht naar links te maken, en
daarna weer rechtsaf. Deze weg, evenwijdig gelegen aan de Kerkewijk
(westzijde) is de Bergweg van Rijn. De herkomst van de naam moet wor-
den verklaard uit het feit dat het grootste deel van de percelen ten
westen van de Kerkewijk in bezit waren van de familie (Roghair) van Rijn
te Wageningen. De oude naam (tot 1937) was Beukenlaan.
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Berkenlaan
Deze weg bestond reeds in februari 1934.
Van de Berkenlaan en de Eikenlaan was na de oorlog reeds een ge-
deelte bebouwd. Op 8-8-1950 werd de naam bij raadsbesluit vastgesteld.
1949 was het bouwjaar van het eerste na-oorlogse contingent huizen op
de Berkenlaan. In 1950 en 1951 werden de overige woningen gebouwd.
Voor de naam berken werd gekozen in verband met het besluit, de
wegen in dit gebied naar bomen te vernoemen.

Berkenweg
Reeds vele jaren liep de Berkenweg als weggetje in het uiterste westen
van de kom van Rhenen in noordelijke richting, om de Koerheuvel heen
waarna deze bovenaan het Paardenveld op de Nieuwe Veenendaalseweg
uitkwam. In 1953 werd besloten deze weg Donderberg te noemen. In
verband met te realiseren woningbouw in het bestemmingsplan Donder-
berg werd deze naam nog eens bevestigd. Deze naam leek passend,
omdat deze samenviel met de bestaande weg Donderberg die in de
volksmond Berkenweggetje werd genoemd. Bij raadsbesluit van 26-4-
1977 werd de ligging van de weg Donderberg echter gewijzigd in de
huidige situatie, de toegangsweg tot dit uitbreidingsplan vanaf het
Paardenveld.
Thans heet het zuidelijk gelegen gedeelte van de oorspronkelijke Berken-
weg weer Berkenweg.

Prins Bernhardstraat
22-5-1945 werd voorgesteld de naam Bruine Ingse weg te veranderen in
Prins Bernhardlaan. Dit is niet gebeurd.
Met het oog op de toekomstige aanleg van een verbindingsweg tussen
Achterbergsestraatweg en Bruine Engseweg, welke reeds in het uitbrei-
dingsplan was geprojecteerd, waren in de loop der jaren reeds enkele
percelen grond aangekocht. In de loop van 1952 deed zich de mogelijk-
heid voor, woningen voor ouden van dagen te bouwen. Vermoedelijk
hield dit verband met subsidie-mogelijkheden van de Rijksoverheid. Deze
kleinere woningen pasten echter niet op het terrein ten noorden van de
Julianastraat, waarom naar een betere plaats werd gezocht. Het enige
hiervoor in aanmerking komende terrein bleek toen te liggen ten zuiden
van de bruine Engseweg, daar hier de minste hinder wordt ondervonden
van de hellingen. De gemeente heeft zich toen in verbinding gesteld met
de eigenaren der betreffende gronden, welke allen bereid waren de
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nodige terreinen aan de gemeente te verkopen. Hierdoor werd het
mogelijk de bedoelde weg aan te leggen en daar ongeveer 48 woningen
te bouwen. Volgens raadsbesluit van 1-8-1952 werd deze weg Prins
Bernhardstraat genoemd.

Beukenlaan
Raadsbesluit 13-6-1961. In de loop van 1961 werd gewerkt aan de
stadsuitbreiding ten noorden van Vreewijk. Allereerst kwam er een weg
vanaf het kruispunt Rozenlaan-Domineesbergweg in westelijke richting
naar de Nieuwe Veenendaalseweg. In de wandel heette dit het Beuken-
laantje. Het was een smal laantje en aan weerszijden voorzien van
beukenbomen. Na aanleg zouden de bomen aan één kant blijven staan
en kon deze weg worden aangeduid met Beukenlaan, waarbij de herin-
nering aan het Beukenlaantje bewaard bleef.
Raadsbesluit 27-3-1963. Het gedeelte vanaf het knooppunt Beukenlaan-
Ericalaan-Domineesbergweg werd in oostelijke richting doorgetrokken
naar de Bergweg. Dit gedeelte ligt in het verlengde van de Beukenlaan
en kan als voortzetting van deze weg worden gezien.

Beukenlaan (verouderd) (Veeneind)
Deze weg, parallel ten westen van de Kerkewijk, en toen uitkomend op
de Veense weg (thans de Rondweg ten westen van het kruispunt La
Montagne) lag vóór de grenswijziging van 1-1-1960 voor het overgrote
gedeelte op Rhenens grondgebied. Na de grenswijziging bleef slechts
het uiterste zuidelijke stukje Rhenens. Na gereedkomen van de Rondweg
werd de uitrit op deze weg afgesloten. De Beukenlaan heet thans Berg-
weg van Rijn.

Beukenlaan (verouderd)
Naam van een laantje op de Grebbeberg even benoorden de Koningsta-
fel.

Biezenweide (Achterberg)
Dit is een klein doodlopend weggetje, lopend vanaf de Friesesteeg in
zuidoostelijke richting (richting Hogesteeg). De naam werd officieel
vastgesteld bij raadsbesluit van 31-3-1953, maar reeds in 1937 werd
deze naam al voorgesteld voor een weggetje, lopend van de Hogesteeg
in de richting van de Weteringsteeg. De herkomst van deze naam is mij
onbekend. Er heeft hier in de omgeving veel water gestaan en vermoe-
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delijk hebben er biezen gegroeid. Het weggetje zelf bestond vroeger niet
en is pas aangelegd in of na de oorlog. In 1952 kreeg het 140 m lange
weggetje officieel de bestemming 'openbare weg'. De boerderij hieraan
gelegen is ouder, doch niet ouder dan vóór 1830.

Binnenhof
Raadsbesluit 31-5-1994. Aan de Nieuwe Veenendaalseweg, tegenover
de Huishoudschool, stond tot september 1994 een boerderij. Deze werd
afgebroken en achter het terrein ervan verrees inmiddels een dertiental
eensgezinswoningen. Hier zal ook het kantoorgebouw van de Rhenense
Woningstichting verrijzen. De eerste woningen worden eind 1994 door
de bewoners betrokken.

De boerderij aan de Nieuwe Veenendaalseweg tegenover de Huishoud-
school werd in september 1994 afgebroken. Hierachter ligt de Binnen-
hof.
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Binnenweg (Achterberg)
De Binnenweg, reeds bestaand in het begin van vorige eeuw en wellicht
nog ouder, liep vroeger parallel aan de Geertesteeg, vanaf de Verlengde
Oude Veenendaalseweg (waar thans de huisjes van het GEB staan) naar
de Cuneraweg. Volgens de huidige gemeentekaart is slechts het ooste-
lijk gedeelte van deze weg, die thans aan de openbaarheid is onttrokken,
toegankelijk. Een naambordje staat hier niet, wél aan de westelijke
toegang, op de hoek met de Verl. Oude Veenendaalseweg. Een verkla-
ring voor de naam is niet moeilijk te vinden: de weg ligt binnen de
grotere Geertesteeg en sluit deze als het ware kort.

Bisschop Davidweg
In verband met de uitbreiding der gemeente en de bestrijding der werk-
loosheid werden begin 30-er jaren verschillende wegen aangelegd, te
weten nabij Vreewijk, Bruine Engse weg en Spoorbaanweg. Gekozen
werd voor een naam van een historische figuur. Bisschop David van
Bourgondië (1427 - 1496) was een van de belangrijkste Utrechtse
bisschoppen. In 1473 liet hij een kanaal graven van Veenendaal naar de
Grebbe, teneinde het vervoer van turf uit de uitgestrekte kerkelijke
bezittingen mogelijk te maken. Deze Bisschop Davidsgrift kwam rond
1483 gereed. Thans spreekt men van Valleikanaal of Grift.
De naam Bisschop Davidweg werd vastgesteld op 20-2-1934 en gepu-
bliceerd op 23-12-1936.

Blauwendraad (Veeneind)
Ook Blauwen Draad genoemd. Het (in 1994 voor alle verkeer afgesloten)
voorbij het Zandgat (Zandgroeve Kwintelooyen) gelegen weggetje tussen
Oude Veensegrindweg en Cuneraweg. Vermoedelijk heeft een hieraan
gelegen boerderij deze naam gehad. De herkomst van de naam is mij
geheel onbekend. De naam komt als familienaam voor, maar of er enig
verband bestaat met het weggetje en de boerderij is mij onbekend.

Bontekoestraat
Deze straat is genoemd naar een stadsboerderij 'die Bontekoe', die hier
onderaan de huidige Bontekoestraat, in de bocht met de Visserstraat
(thans Zuidwal) heeft gestaan. De boerderij wordt reeds vermeld in 1585.
Er wordt ook wel geschreven 'de Bontekoeij'. De aanduiding werd ook
wel als volgt gebruikt: 'omtrent de Bontekoeij', men bedoelde hiermee
dus de woningen rondom deze plek. Er heeft hier vlakbij een openbare
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De oude boerderij 'De Bontekoe' rechts achterin de Visscherstraat
(thans Zuidwal). Ca. 1940.
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waterput gestaan.
De naam Bontekoe heeft niets te maken met de naam van de bekende
scheepskapitein Willem IJsbrantsz. Bontekoe (de scheepsjongens van
Bontekoe), omdat deze pas in 1618 zijn eerste reis naar de Oost maakte.

Boslandweg (Achterberg)
De naam is in gebruik gekomen begin dertiger jaren toen de naam Dijk-
sche weg (toen werd daarmee bedoeld de weg van de Dijk, richting De
Eng bij de spoorlijn, naar de Levendaalselaan) in onbruik geraakte. De
naam is afkomstig van een stukje grond aldaar dat Boschland heette. In
april 1932 was er een verzoek van de erven Hovestad om de nieuw
aangelegde weg nabij Boschland niet Boschlandweg te noemen, maar
Verlengde Kastanjelaan. B&W kozen echter toch voor Bos(ch)landweg.
Reeds in november 1932 werden het woonhuis en fabrieksgebouw van R.
Verwoert in gebruik genomen. In februari werd aangevangen met de
bekende meubelfabriek, die later bekendheid zou genieten onder de
naam 'De Specht'. Deze firma leverde onder meer na de oorlog het
kerkmeubilair voor de Cunerakerk en zo'n 600 andere kerken.

Bouwhuisstraat
De verbinding tussen de Torenstraat en de Kruisstraat. Bouwen is een
oud Nederlands woord voor telen, kweken, verbouwen. Bij het vroegere
op dit gebied gelegen Agnietenklooster stond een voorraadschuur,
waarin de opbrengsten van verbouwde groente en granen ten behoeve
van het klooster werden opgeslagen: het Bouwhuis.

Bovenweg (Achterberg)
De Bovenweg liep vroeger vanuit het midden van de Geertesteeg (oude
naam Gelderse Steeg) in zuidelijke en zuidoostelijke richting, kruiste de
(huidige) Achterbergsestraatweg en de Boslandweg, liep een eindje
parallel aan de Cuneraweg en kwam dan even voor de Levendaalselaan
(bij de duizendjarige linde) uit op de Cuneraweg. De weg is oud en staat
al op kaarten van het begin van vorige eeuw. De naam zal vermoedelijk
verband houden met het feit, dat deze weg, die parallel loopt aan de
Cuneraweg, een stukje hoger gelegen is tegen de berg (de Heuvelrug),
en dus boven de belangrijker Cuneraweg loopt.
Thans bestaat slechts nog het noordelijkste gedeelte van de Bovenweg:
vanaf de Geertesteeg tot aan de Achterbergsestraatweg. Nadat de
Bovenweg via de Eerste poort onder de spoorlijn is uitgekomen, vertakt
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deze zich in een kort stuk noordwaarts, naar de Cuneraweg. ook deze
vertakking heet thans Bovenweg.

de Brakken
Raadsbesluit 26-5-1992. Aan de nieuwe verbindingsweg tussen de
Molenstraat en de Bantuinweg, met inbegrip van de aangrenzende
nieuwe parkeerplaats, werd de naam 'De Brakken' gegeven. Om ver-
keerstechnische redenen was het noodzakelijk aan deze verbindingsweg
een naam te geven. Het nieuwe gedeelte plantsoen zou ook Plantsoen-
straat hebben kunnen heten, maar er moest dan een andere naam voor
de parkeerplaats komen, bijv. Molenzicht. Het was praktischer aan het
geheel een naam te geven, en wel een historische.
Bovenaan de Molenstraat werden in 1787 door het Rhenense stadsbe-
stuur enkele huisjes gebouwd, bedoeld voor burgerbewoning. Nederland
bevond zich toen in de z.g. Patriottentijd, waardoor het nodig bleek de
huisjes te verhuren aan militairen van het garnizoen te Rhenen. Hiervan is
afkomstig de naam Barakken of Brakken.

De Brakken, eind 18de eeuw gebouwd bovenaan de Molenstraat. Foto
1957.
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Al gauw na het vertrek van de Pruisische troepen (mei 1788) werden de
huisjes verhuurd aan burgers. Zie verder Oud-Rhenen, 113, (1989), blz. 2-
8.
In het zuidelijk gedeelte is in onze eeuw lange tijd de Oudheidkamer
resp. het Streekmuseum gevestigd geweest, Molenstraat 25. Het andere
gedeelte, bekend onder de naam De Brak, diende als opslagplaats van
de dienst gemeentewerken. Mede omdat de nieuwe parkeerplaats staat
op de oude plaats van de gemeentewerf is er aansluiting gezocht met
deze benaming uit het verleden.

Bremlaan
Raadsbesluit 22-8-1961. Zijweg van de Beukenlaan. De oorspronkelijke
naam voor deze laan was Forsytialaan. Omdat er in deze laan particulie-
re bungalowbouw was gepland, achtte men de toekomstige bewoners in
staat zich vertrouwd te maken met wat meer ingewikkelde bloemen-
heesternamen. De Raad vond de voorgestelde straatnaam echter te
ingewikkeld. Uiteindelijk is gekozen voor de naam Bremlaan.

Brinkersteeg (Veeneind)
Een verklaring voor deze naam heb ik niet gevonden. Deze weg, gelegen
in het z.g. Veeneind, werd tegen het midden van vorige eeuw aangelegd.
De steeg heeft lange tijd Brinkesteeg geheten, maar bij raadsbesluit van
31-3-1953 werd gekozen voor Brinkersteeg. De weg ligt na de grens-
wijziging van 1-1-1960 voor het overgrote deel op Veenendaals grondge-
bied. Er vindt nu grootschalige nieuwbouw plaats aan de westelijke zijde
van deze weg.

Bruine Engseweg
Een eng of ing is een oude benaming voor een groep bouwlanden,
gelegen bij een dorp of buurtschap. De Bruine Ing (Bruine Eng) heeft
deze naam al heel lang geleden gekregen naar een bekend oud Rhenens
geslacht De Bruin (De Bruyn, reeds bekend in de 15-de eeuw), dat
eigenaar is geweest van dit gebied, waarvan het hoogste deel even ten
westen van de eind 19de eeuw aangelegde begraafplaats aan de Achter-
bergsestraatweg ligt.
Omstreeks 1932 werd er hier een weg aangelegd vanaf de Spoorbaan-
weg tot aan de Achterbergse straatweg. De eerste bewoning vond plaats
in 1933 (Veenbrink). Tot aan 1953 heette deze weg Bruine Ingseweg, bij
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raadsbesluit van 31-3-1953 werd deze gewijzigd in Bruine Engseweg.
In mei 1945 werd voorgesteld de naam te wijzigen in Prins Bernhardlaan.
Dit is niet gebeurd. Pas in 1952 werd de zuidelijk van de Bruine Engse-
weg gelegen nieuw aangelegde straat naar Prins Bernhard vernoemd.

Buitenomme
Ook werd wel de naam Rondomme gebruikt. Hoe lang deze naam
bestaat is mij niet bekend. Voortman noemde de Buitenomme reeds in
1890 maar Haakman heeft het al over 'de hooge kaden of buitenommen
die rond de benedenstad liggen. Het zijn paden buiten de stad om.
In juli 1936 werd besloten de Buiten Om of Buiten Omme officieel te
noemen De Buiten Omme. Het is het pad dat begint tegenover het
Gemeentekantoor en zuidwaarts, daarna westwaarts om de benedenstad
loopt tot aan de Veerweg.

B S l T, ti E

De Buitenomme in 1907. Links achter de toenmalige School voor Jonge
Heeren, later MULO, thans Gemeentekantoor, het torentje ontbrak nog.
Midden achter de villa Geertruida, het laatst bewoond door de toenmali-
ge burgemeester Bosch van Rosenthal. Rechts de gebouwtjes van de
Rhenense electriciteitscentrale van W. de Haas.
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