
DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H. P. Deys

Deel II: C-G

C.

Candialaan
In verband met de wederopbouw van Rhenen kwam in de loop van
1941 een aantal huizen gereed in het z.g. plan E.Noord. Voorgesteld
werd de namen Tuinlaan, Herbouwlaan en Candialaan aan de nieuwe
straten te geven. Het voorstel Herbouwlaan werd al gauw veranderd in
Laan 1940. De naam Candia werd reeds voor die streek gebruikt. Het
sportcomplex ten oosten van deze woonwijk heet eveneens Candia. De
herkomst van de naam is mij niet bekend.
De uitbreiding van de Candialaan in westelijke richting (de doodlopende
zijweg richting Tuinlaan) werd in augustus 1987 gerealiseerd en kreeg
dezelfde naam.

Christinastraat
Raadsbesluit 4-8-1970. Toen de aanleg van de Oranjestraat bijna
voltooid was en de weg tussen Franseweg en Beatrixstraat vermoedelijk
op korte termijn zou worden aangelegd, moesten er nog drie namen
worden gevonden voor de drie nog resterende wegen tussen het vier-
kant Schoolweg, Franseweg, Woudweg en Rijksstraatweg. De reeds
bestaande wegen hadden namen van leden van het Koninklijk Huis.
Alleen prinses Christina was nog niet vernoemd. Daarom werd voor de
weg tussen Franseweg en de Beatrixstraat de naam Christinastraat
bedacht. Zie ook Oranjestraat en Nassaustraat.

Clematislaan
Raadsbesluit 27-3-1963. Bij een vorige naamgeving (22-8-1961) werd
verzuimd de reeds aangelegde verbinding van Beukenlaan-Ericalaan te
vernoemen. De mogelijkheid bestond dat te bouwen percelen op deze
verbinding uitgang zouden krijgen. De naam werd Clematislaan.
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Cuneralaan

De Cuneralaan loopt van de voormalige Grebbesluis in westelijke richtinq
onderlangs de Grebbeberg, tot aan de Herenstraat, tegenover het
Gemeentekantoor. Deze laan is met de Cuneraweg een van de oudstewegen in Rnenen. Het VQrmde ̂  ̂  « an de oudste

578 nZ ^T f'0'16' dle de bedevaartgangers van ca. 1450tot
1578 hebben gevolgd. Deze route ging vanaf de Cunerakerk, via Eist
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Prattenburg en Achterberg tot aan de Grebbe, en vandaar via de Cune-
ralaan weer naar de kerk. De naam kreeg deze laan pas vermoedelijk aan
het begin van deze eeuw. In de volksmond heet het gedeelte onderaan
de Grebbeberg ook wel 'onderlangs'. Hier liep vroeger (tot in de oorlog)
de tram naar Arnhem.
In 1615 wordt deze weg aangeduid, omdat de schout Van Deuverden
'de wech gaende onder den berch inden Grebbe ten dele heeft ver-
smaelt ende sijn erff vuijtgeseth'. Hij moest deze annexatie van een stuk
openbare weg weer ongedaan maken: 'dat hij gehouden sal wesen de
wech zoo bequamelick te maecken dat daer nijemant hinder int overrij-
den is hebbende'.

Cuneraweg
Deze weg behoort tot de oudste van Rhenen en stamt zeker reeds uit de
15e eeuw. Vroeger ook wel 'Kuneerenweg', 'Kuneraweg' of 'Oude
Kuneraweg' geheten. Deze weg maakte deel uit van de processieroute,
zie Cuneralaan.
De weg bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte loopt vanaf de
Grebbe in algemeen noordwestelijk richting tot de grens van de bebouw-
de kom Achterberg. Het tweede gedeelte loopt van de bebouwde kom
Achterberg in algemeen noordwestelijke richting tot de Provinciale weg
T48/S25 Veenendaal-Rhenen en wordt plaatselijk genaamd Cunera-
weg/Lijnweg. Het derde gedeelte loopt van de Rondweg-west in alge-
meen westelijke richting tot iets voorbij kasteel Prattenburg. De weg
gaat tot aan de grens met de gemeente Amerongen over in de Veen-
weg.
De verharding van het gedeelte van de Cuneraweg van de Gelderse
steeg tot aan de Greb vond plaats ca. 1916. Het gedeelte van de
Gelderse Steeg tot La Montagne rond 1922.
De Cuneraweg is, met haar ca. 9 km lengte, ongetwijfeld de langste
weg in Rhenen.
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D.

Dalsteeg of Daalsteeg
Het is een bosweg door het bos Remmerstein, aanvangend bij de Oude
Veensegrindweg even benoorden de Sundertweg, in westelijke richting
lopend tot de Heiweg. De weg vormt de noordelijke grens van de
(voormalige) grote tuin van het voormalige Huis Remmerstein. Dit Huis
stond tot in de vorige eeuw naast de thans nog bestaande stenen dui-
ventoren, langs de Cuneraweg tegenover de Zuidelijke Meentsteeg. Het
werd afgebroken om plaats te maken voor een pension. In 1912-1913
bouwde M.C. Philipse ten westen van de Oude Veensegrindweg het
thans nog bestaand landhuis Remmerstein.

Dahliastraat
Raadsbesluit 27-3-1963. Rekening houdend met vroegere uitspraken
van de raad om bloemen en heesters te vernoemen, werd gekozen voor
dergelijke namen in deze buurt. De zijweg van de Asterstraat, een
verbinding vormend met de Domineesbergweg, werd Dahliastraat
genoemd. Aanvankelijk was het voorstel de straat Lobeliastraat te
noemen.

De Driehoek aan de Nieuwe Veenendaalsweg, in de dertiger jaren.
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De Driehoek
Hoewel deze naam geen officiële aanduiding is, is de Driehoek in de
volksmond een duidelijk omschreven weggedeelte, namelijk het stukje
Nieuwe Veenendaalseweg vanaf de Herenstraat tot aan de splitsing met
de Oude Dijksestraat, Vroeger werd hiermee ook wel aangeduid het
gedeelte onderaan de Nieuwe Veenendaalseweg tot aan de Cuneralaan.
Er was toen op de hoek van Nw. Veenendaalseweg en Oude Dijkseweg
een soort pleintje. Ook het hier gevestigde Café De Driehoek herinnert
aan de naam. Het rijtje van 5 huizen aan de Driehoek werd in 1878 door
W. van Nas gebouwd aan de Diaconie van de Ned. Herv. Kerk geschon-
ken.

De Dijk
Deze naam is reeds van zeer oude datum. Reeds in 1423 wordt een
hofstede 'in den Dijck' vermeld. Hoewel het niet in de strikte zin een
echte dijk is, vormde deze weg vermoedelijk in het verre verleden toch
wel een eenvoudige waterkering. Het roemruchte slot Ter Horst was
aan deze dijk gelegen, en de hierbij behorende gronden en boerderijen
vormden later het gemeenschappelijk bezit van de 'Gebuurten van den
Dijk', dat een eigen rechtsvorm bezat.
Tot 1953 heette slechts het gedeelte van de Cuneraweg tot een eindje
vóór de Weteringsteeg De Dijk. Het vervolg ervan, tot aan de Weterings-
teeg heette toen Holle weg. Het stuk tussen Weteringsteeg en Maat-
steeg heette Obdijk. Bij raadsbesluit van 31-3-1953 werd vastgesteld,
dat de namen Holle weg en Obdijk zouden vervallen, en dat de gehele
weg vanaf de Cuneraweg tot aan de Maatsteeg voortaan De Dijk zou
heten.

Defensieweg
In 1953 werd een nieuwe verordening tot vaststelling van de namen
van straten etc. door de Rhenense gemeenteraad vastgesteld. Besloten
werd de nieuwe naam Defensieweg in te voeren. Vermoedelijk gaat het
hier om de weg, die in verband met de dreigende oorlogsomstandighe-
den in maart 1940 op last van de Opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht werd aangelegd.
De weg begint bij de begraafplaats 'Larikshof', maakt enige bochten en
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gaat dan in noordwestelijke richting door tot aan de Veenendaalse
straatweg. Het eerste gedeelte van deze weg, het rechte stuk vanaf de
Larikshof, was vroeger het noordwestelijke deel van de Stokweg. De
Stokweg werd reeds in 1392 in een acte vermeld.

De Kievit (Eist)
Raadsbesluit 6-6-1972. Deze benoeming hield verband met het bestem-
mingsplan Eist, fase 'het Woud'. Het is een weg lopend vanaf de toen
nieuw te benoemen Tabaksweg in noordelijke richting naar de Franse-
weg, uitlopend bij perceel nummer 119. De naam is van historische
afkomst, en houdt een historisch verband met de streek.

De Kleine Kampen
Raadsbesluit 6-6-1972. De naamgeving geschiedde i.v.m. het bestem-
mingsplan Molenberg. De naam heeft een historisch verband met de
streek.

De Stichtse Rand
Raadsbesluit van 26-4-1977. In Rhenen komt de naam 'Het Sticht'
behalve in de naam van het restaurant 'De Stichtse Oever' verder niet
voor. Met bovengenoemde naam blijft de benaming 'Sticht' in onze
contreien voortleven terwijl tevens wordt aangegeven, dat het plange-
bied aan de Utrechtse zijde van Rhenen een beëindiging vindt.

Van Deventerstraat
De naam Van Deventer behoorde tot een regenten- en notabelenfamilie
te Rhenen. Verschillende leden van deze familie waren schepen, raad,
burgemeester, schout, cameraar en secretaris van de stad. Zo was er
een Johannes van Deventer diaken in 1688, Johan van Deventer Jr.
was burgemeester van 1720-1743, Johan Adriaan van Deventer was
secretaris van 1743-1757 en tevens burgemeester van 1753-1773.
Huijbert Jan van Deventer was hoofdschout van ca. 1786 tot 1793.
Van ca. 1900 tot de verwoesting van Rhenen in 1940 was de Van
Deventerstraat een kleine doodlopende straat schuin tegenover de
Muntstraat. Na de wederopbouw werd de noordelijke verbinding tussen
de Koningstraat en de Bontekoestraat naar deze familie vernoemd.
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Dienderstraat (verouderd)
In het begin van deze eeuw was dit de benaming voor de huidige
Torenstraat. Daarvóór heette deze straat de Doodstraat of Dootstraat
(zie aldaar). De naam diender houdt verband met het feit dat hier toen
een politieman woonde.

Doelenstraat
Oude benaming (tot ca. 1933). Thans de Doelenstraat, het doodlopend
steegje van de Koningshof achter garage De Rhoter.

Doelenwal
Dit straatje loopt vanaf de Koningshof ten zuiden van de Markt om naar
de Rijnstraat. Reeds in januari 1942 adviseerde Ir. C. Pouderoyen, de
leidinggevend architect bij de wederopbouw van Rhenen, aan deze
naam de voorkeur te geven boven de aanvankelijk genoemde naam
Agnietenwal. De naam houdt verband met de z.g. Natte Doelen, een
reeds eeuwen in gebruik zijnde naam voor het natte (d.w.z. zuidelijk)
deel van de om Rhenen gelegen stadsgracht. Het noordelijk gedeelte,
dat droog stond, heette Droge Doelen. In Rhenen bedoelde men met het
woord 'doelen' dus de gracht, ongeacht of deze droog dan wel nat was.

Dokter Stegemanhof
Raadsbesluit 30-1-1990. De naam werd gegeven aan een hofje van
seniorenwoningen gelegen in de nabijheid van het Medisch Centrum.
Bert Stegeman (27-10-1916 - 14-12-1988) was huisarts te Rhenen van
1948 - 1981. Hij genoot een groot aanzien en respect in Rhenen door
zijn inzet, en hij is voor de bewoners van Rhenen van grote betekenis
geweest, vooral bij de totstandkoming van het gezondheidscentrum
alhier, waarvan hij een van de initiatiefnemers is geweest. De samen-
werking tussen de huisartsen onderling is van uitzonderlijke kwaliteit
gebleken, vooral in een tijd toen een dergelijke vorm van samenwerking
in Nederland nog ongebruikelijk was. Dankzij zijn initiatief werd Rhenen
als eerste gemeente in ons land aangewezen als project voor het
onderzoek naar baarmoederhalskanker. Dokter Stegeman was vele jaren
colonne-commandant van de plaatselijke Rode Kruiscolonne.
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Dokter B. Stegeman, huisarts te Rhenen

Dokter Wallerstraat
Raadsbesluit 21-2-1956. De verbindingsweg tussen Groeneweg en
Bantuinweg.
William Waller (24-10-1877 - 1-2-1971) vestigde zich 1906 als huisarts
te Renen, waar hij dokter Reijnders opvolgde. Dokter Waller was voor
de oorlog jaren lang dé huisarts van Rhenen. Hij was onder meer lid van
de Schoonheidscommissie en bestuurslid van de Oudheidkamer. Dokter
Waller ging met pensioen in 1938, in 1943 kreeg hij wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd van de gemeente eervol ontslag
als gemeente-geneesheer en schoolarts. Hij werd als huisarts opgevolgd
door dokter C.J. Van Kerkwijk.
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Dokter W. Wal/er, huisarts te Rhenen van 1906 - 1938.

Domineesbergweg
De weg is genoemd naar de Domineesberg. De herkomst van deze
naam, die vermoedelijk pas begin deze eeuw in gebruik is geraakt, is
nog onduidelijk. Het is een aanduiding van de streek rondom en ten
noorden van Vreewijk. De naam zou verband houden met het feit dat
het gebied indertijd verkocht zou zijn om de aanstelling van een tweede
predikant in Rhenen te kunnen bekostigen. Dit kan echter niet waar zijn,
omdat de financiering van de eerste 'tweede' predikant (dominee
Wilhelmus Soestius) in 1 637 op een geheel andere wijze tot stand is
gekomen, en bovendien is de naam Domineesberg lang zo oud niet.
Aan deze weg stond aanvankelijk een boerderij, in 1920 werden aan het
begin van de weg enkele woonhuizen gebouwd. Pas in de zestiger jaren
werd deze weg geheel volgebouwd.
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Donderberg
Raadsbesluit 6-6-1972. De naam werd gekozen in verband met toen te
realiseren woningbouw in het bestemmingsplan Donderberg. Aanvanke-
lijk zou het de weg zijn lopende vanaf de Utrechtsestraatweg in noorde-
lijke richting, daarna in oostelijke richting langs de grens van het be-
stemmingsplan Donderberg en uitmondend op de Nieuwe Veenendaalse-
weg. Deze naam leek passend, omdat deze samenviel met de bestaande
weg Donderberg, in de volksmond Berkenweggetje geheten. Het is een
van oudsher gebezigde benaming van dit gebied en tevens de naam van
het bestemmingsplan. De ouderdom van de naam is niet bekend, maar
in veilingcatalogie van percelen grond wordt de naam Donderberg al
gebruikt rond 1900.
Bij raadsbesluit van 26-4-1977 werd de ligging van de weg Donderberg
gewijzigd in de huidige situatie, namelijk de toegangsweg tot het plan
Donderberg.

Doodstraat (verouderd)
Tot het begin van deze eeuw in gebruik zijnde benaming voor de Toren-
straat. De naam hield verband met het feit dat langs deze straat de
doden naar de kerk ten grave werden gedragen. De weg wordt bijvoor-
beeld reeds in 1661 vermeld.

Doodweg (verouderd)
Dit is een oude benaming rond het einde van de vorige eeuw voor het
zuidelijke deel van de Achterbergse straatweg, omdat deze weg de
verbinding vormde met de begraafplaats bovenaan de Achterbergse-
straatweg (zie bij deze weg). In 1890 werd deze weg door Voortman
nog Pegel- of Doodweg genoemd.

Driftweg (Eist)
Vroeger heette deze weg de verlengde Spookweg. In juli 1930 werd
door 28 bewoners een verzoek aan de Raad gericht, de namen Spook-
weg en Verlengde Spookweg, die kort tevoren officieel waren vastge-
steld, te veranderen, omdat deze in de 'huidige tijd van ontwikkeling en
beschaving geheel misplaatst zijn'. De naam Spookweg dateerde
volgens de brief pas van de laatste 25 jaar en was dus van zeer recente
datum. Sedert onheugelijke tijden echter droeg deze weg de naam van
Woudweg, een naam die herinnert aan een grijs verleden, toen de
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meeste cultuurgronden te Eist nog bestonden uit bos en heide. Ouden
van dagen herinnerden zich dat destijds, zo'n 70-80 jaar geleden, zich
aan deze weg een herberg bevond met de naam 'Het Groene Woud'.
Wat de naam Driftweg betreft, eigenlijk Schaapsdnft geheten, is deze
weg ontstaan in de tijd dat de schapenhouderij nog een bestaan oplever-
de. Dagelijks werden langs deze weg kudden gedreven naar de heidevel-
den. Het ging daarbij vooral om de schapemest die aangewend werd ten
behoeve van de tabaksteelt, leder die tabak verbouwde hield er een
groot of klein koppel schapen op na. Omdat de naam Spookweg in geen
enkel opzicht in verband stond met de geschiedenis, werd verzocht de
namen Spookweg en verlengde Spookweg te veranderen in Woudweg
en Driftweg. Op dit verzoek is gunstig gereageerd op 29 juli 1930.
Door sommigen werd de naam wel in verband gebracht met een bijnaam
'Spook' van de familie Drost. Een Gerrit Drost heeft omstreeks 1905
voor spook gespeeld, omdat hij uitgedaagd werd door Elsterse jongelui.
Hij had een meisje uit Amerongen en hij werkte zelf op Plantage Willem
III. Er was overigens geen Drost bij de bovengenoemde verzoekers, de
naam Spookweg te veranderen.

Duistereweg
De Duistereweg heette vroeger de Duijstere steech en wordt reeds in
1577 vermeld, maar zal ongetwijfeld van nog oudere datum zijn. De
herkomst van de naam is niet bekend. Het was een onbeduidend
landweggetje, waaraan in 1930 de eerste huizen werden gebouwd. B en
W behandelden de bestrating van deze weg in maart 1930, een deel
van de aanlegkosten werd betaald door de aannemer van een groot
aantal huizen aan deze weg, Sander Klomp.
In juni 1958 werd aan B & W een verzoek ingediend van een negentien-
tal bewoners van de Duistereweg, de naam te veranderen in Ingenieur
Teldersstraat of Dokter Commerelstraat. Dit verzoek is afgewezen.
Ingenieur J.M. Telders heeft in Rhenen gewoond en is bekend als de
bouwer van de spoorbrug over de Rijn. Dokter Commerell was huisarts
te Rhenen in de eerste helft van deze eeuw. Hij woonde in de het huis
dat thans de R.K. pastorie is.

Dwarsweg
De Dwarsweg is een kleine verbindingsweg in het noordoostelijk deel
van de gemeente, tussen de Noordelijke Meentsteeg en de Middenweg.
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Vroeger liep dit weggetje nog door naar de Z. Meentsteeg. Nu heet het
restant ervan, een weggetje westelijk van het voetbalterrein aan de
Zuidelijke Meentsteeg bij de Rimboe, ook nog Dwarsweg.

Dijksche Zandweg (verouderd)
Voor de oorlog was dit de benaming voor het weggedeelte tussen de
Achterbergse straatweg (bij de spoorwegovergang), langs de houthandel
van V.d. Brink de hoek om, tot aan de Cuneraweg. Het korte gedeelte
(langs de houthandel) vormt thans het verlengde van de Bergweg, het
langere deel heet Boslandweg, terwijl het laatste stukje (tot aan de
Cuneraweg) Zandweg wordt genoemd (1953).

E.

Egelermeer (verouderd) (Veeneind)
Oude benaming, aan het begin van deze eeuw, voor het woongebied in
het gebied in het uiterste noordwesten van Rhenen, rondom het Egel-
meer.

Eikenlaan
Het eerste gedeelte, zuidelijk van de Acacialaan, werd in februari 1934
aangelegd. De Eikenlaan werd in 1947 in zuidelijke richting doorgetrok-
ken, waarna sinds 1949 tot in de 50-er jaren deze straat werd volge-
bouwd. In overleg met de Heidemij werd indertijd voor deze noord-zuid
lopende weg gekozen voor een eikenbeplanting, omdat dit in verband
met de richting van de zon de beste mogelijkheid was. Zie verder bij
Acacialaan.

Emmalaan
26-5-1942 werd de naam Emmalaan gekozen voor de weg 'Laan 1940'
op plan E. Noord. Zie ook bij Candialaan. De Duitsers hadden het
benoemen van straten naar levende leden van het Koninklijk Huis
verboden. Dit feit heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij de naamge-
ving, waarbij toch iemand van het Koninklijk Huis werd vernoemd.

Eng (verouderd) (Achterberg)
In het begin van deze eeuw was dit de officiële aanduiding van wonin-
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gen rondom het deel van de Achterbergse straatweg aan de oostzijde
van de spoorwegovergang. Dit gehele gebied heet sinds eeuwen 'De
Eng'.

Engsteeg (verouderd)
Besluit 12-10-1937. Dit weggetje heeft ook wel Engweg geheten. Het is
een weg vanaf de Bovenweg naar de Cuneraweg, even bezuiden (het
thans afgesloten noordoostelijk deel van) de Binnenweg.

Engweg (Eist)
De verbinding tussen de Driftweg en de Sportweg nabij het Sportpark
Eist. De naam houdt verband met een eng, een complex van bouwlan-
den nabij een dorp of buurtschap.

Ericalaan
Raadsbesluit 22-8-1961. Zijweg van de Beukenlaan. Zie bij Forsythia- en
Magnolialaan.

Esdoornlaan
Raadsbesluit 8-8-1950. De woningbouw vond hier plaats in 1952 (2
woningen) en voor de overige woningen in 1956. Zie verder bij Berken-
laan.

F.

Fietspad
Het fietspad vanaf de Nieuwe Veenendaalseweg bij het punt op 37 m
ten zuiden van de Autoweg in westelijke richting tot de Lijsterengweg
en vervolgens van deze weg tot de Autoweg bij het niet-openbare
gedeelte van de Reumersweg.

Frankenveld
Raadsbesluit 26-4-1977. Deze naam herinnert aan een grafveld van
Frankische oorsprong, dat vlak bezuiden ervan, aan de voet van de
Donderberg, in 1951 is blootgelegd. In dit veld zijn resten gevonden die
dateren uit de 4e tot de 7e eeuw.
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Opgraving van het Frankisch grafveld aan de Utrechtsestraatweg, door
de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1951.



Franseweg (Eist)
De naam is reeds in de vorige eeuw in gebruik. Het verhaal gaat dat de
Fransen in januari 1795 bij hun intocht in de provincie Utrecht, nabij Eist
in hun opmars van de doorgaande weg zijn afgeweken en de omweg
hebben genomen, die nu Franseweg heet.

Frederik van de Paltshof
De naam stamt uit het begin van deze eeuw en heette toen de Hof.
Daarvoor heette het de Koornmarkt (Korenmarkt). In het begin van deze
eeuw is de naam Hof veranderd in Frederik van de Paltshof. Frederik de
Ve van de Palts, gehuwd met de Engelse Elisabeth Stuart, is een jaar
lang (de protestantse) Koning van Bohemen geweest, van october 1619
- november 1620. Hij werd bij de Wittenberg verslagen door zijn katho-
lieke tegenstanders en vluchtte naar Nederland, waar hij door zijn ooms
de prinsen Maurits en Frederik Hendrik bijzonder gastvrij werd onthaald.
Hij bouwde in 1629 in Rhenen een zeer luxueus zomerpaleis aan de
huidige Fred. v.d. Paltshof, op de plaats van het huidige serviceflat met
de naam 'Koningshuis'. In 1632 overleed hij echter, waarna het paleis
allengs in verval raakte, en tenslotte in 1812 werd afgebroken.

Friese Steeg (Achterberg)
Deze weg is reeds sinds de late middeleeuwen bekend, en wordt bijv. in
een acte uit 1438 genoemd. De naam is afkomstig van de familie Freyse
van Dolre, die veel land en andere goederen in de omgeving van Rhe-
nen, Achterberg en in de Mars bezat. Er werd in het verleden ook wel
Vriese steeg geschreven.

G.

Galgenberg
Bestemmingsplan Donderberg. (Raadsbesluit 26-4-1977). Van de
Middeleeuwen tot ca. 1800 moet op deze plaats, een executieplaats zijn
geweest. De executies vonden plaats door ophanging. De benaming
komt eveneens voor op de topografische kaarten van het gebied.

29



w
o

De Frederik van de Paltshof, met een optocht van de Muziekvereniging
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Galgenweg (Veeneind)
De weg door het bos vanaf de Oude Veensegrindweg, tussen de
Blauwendraad en het Bergbad, tot aan de Veenendaalse straatweg bij
het Koetshuis. De naam moet in verband staan met de Galgenberg, die
even benoorden de Pako in Eist ligt. Bij raadsbesluit van 26-4-1977 is
deze naam ingetrokken.

Gashouderweg (verouderd)
Deze naam, die slechts korte tijd in gebruik is geweest, wordt o.a. in
een bouwaanvraag van 1933 gebruikt. G. Knoppert verzocht toen een
stenen trap voor zijn in aanbouw zijnde woningen aan de Gashouderweg
aan te mogen leggen. De gashouder die hier ongetwijfeld wordt be-
doeld, werd gebouwd in 1925 aan de oostzijde van het Paardenveld.
Deze werd na de oorlog afgebroken.

Gasthuisstraat
Rhenen bezat reeds in de 14e eeuw een gasthuis. Vermoedelijk heeft er
hier nooit een echt als zodanig gebouwd gebouw gestaan. We moeten
eerder denken aan een aantal bij elkaar staande huisjes, waarin een
aantal oudere mensen en zieken kond worden verzorgd. Er heeft ook
een kapel in de nabijheid ervan gestaan. Deze stond op de hoek van de
huidige Koningstraat en Gasthuisstraat. De kapel, die reeds in de 16e

eeuw in verval was en werd opgeknapt, heeft sinds de 17e eeuw een
noodlijdend bestaan geleden. Ze werd na de laatste oorlog afgebroken,
de fundamenten ervan werden in de zomer van 1994, bij de nieuwbouw
van de Rabobank, opgegraven, bestudeerd, en voorgoed verwijderd.

Geertesteeg (Achterberg)
De naam behoort eigenlijk te luiden 'Geeresteeg'. In 1513 vinden we
een Geerdenstege vermeld, in 1602 wordt vermeld 'uijt sijn goet
Afterberch genaempt Geere steech'. De stam 'Geere' komt van schuin
op iets toelopen, deze weg (steeg) loopt dan ook schuin op de Cunera-
weg. Een andere benaming, die ook reeds zeer oud is, luidt Gelderse
Steeg, zie aldaar.

Gelderse Steeg (Achterberg)
De naam Gelderse steeg is een naam die in Achterberg werd gebezigd,
naast de naam Geertesteeg. Vermoedelijk is de herkomst van de naam
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reeds zeer oud, namelijk uit de tijd dat deze weg nog rechtstreeks
doorliep naar de grens met Gelderland. Thans loopt deze weg dood op
de Cuneraweg. Er zijn aanwijzingen (onder meer op grond van oude
kaarten) dat deze weg ten oosten van de Cuneraweg heeft doorgelopen,
en wel naar de grens met Gelderland, vandaar de naam.

De Gevangentoren
Raadsbesluit 1990. Deze naam heeft het uiteindelijk toch niet gehaald,
vermoedelijk omdat dit een onaantrekkelijke aanduiding is voor een
woonstraat.

Generaalsteeg (verouderd)
Oude naam voor de Muntstraat. De naam houdt verband met het feit,
dat op de oostelijke hoek van deze steeg met de Herenstraat vroeger de
schout Smissaert gewoond heeft. Hij was ook generaal, hetgeen de
naam hieraan verbonden heeft. Overigens is de naam Muntstraat ouder,
en heeft deze de periode, dat deze Generaalsteeg heette, overleefd.

Goudenregenplantsoen
Raadsbesluit 8-9-1959. In 1959 werd besloten een bloemenwijk te
projecteren in de nieuwe uitbreiding ten noorden van de Valleiweg. Als
namen werden voorgesteld: Goudenregenplantsoen, Seringplantsoen en
Jasmijnplantsoen. Door hier plantsoenen te projecteren kon worden
volstaan met de benoeming van drie wegen in plaats van zes straten.

Grebbedijk
De Grebbedijk is de waterkerende Rijnbandijk, lopend tussen de Wage-
ningse Berg en de Grebbeberg. De dijk beschermt de gehele Gelderse
Vallei tegen wegstromen van water uit de Nederrijn naar het IJsselmeer.
Reeds sinds de Middeleeuwen vervult deze dijk deze belangrijke functie.
In het verleden is de dijk verschillende keren doorgebroken, voor het
laatst in 1855, waarna de lengte aanzienlijk werd ingekort tot de huidige
5 km. Ruim 1 km ligt op Rhenens grondgebied, namelijk tot vlak na de
afslag naar het Opheusdense Veer. Binnen enkele jarun zal ook deze dijk
in het kader van de landelijke dijkversterkingen aan een grote opknap-
beurt onderhanden worden genomen.
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Rhenen
Zandberg bij «de Grebbe1"
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Het begin van de Grebbeweg anno 1960, met rechts de Zwarteweg
links (toen nog) Garage van Ommen.



In het verleden heeft de dijk in oorlogstijden ook nog een omgekeerde
functie gehad: door middel van de Grebbesluis kon het gehele gebied
ten noorden van deze sluis geïnundeerd worden. Deze onderwaterzet-
ting vormde het belangrijkste onderdeel van de Grebbelinie, die voor het
laatst in 1940 heeft gefunctioneerd. De Grebbesluis is in 1980 vervan-
gen door een grote duiker.

Grebbeweg
De Grebbeweg loopt vanaf het viaduct in oostelijke richting tot aan de
Grift. De boerderijen en de herberg die daar stonden vormden in het
verleden het gehucht De Grebbe of de Greb. Aan de zuidzijde van het
begin van de Grebbeweg hebben tot aan het eind van de vorige eeuw
enkele grote tabaksschuren gestaan. Vanaf het begin van deze eeuw
werden woonhuizen langs deze weg gebouwd. De Grebbeweg heeft
haar naam gekregen van de Grebbeberg, een naam die overigens pas
sinds het begin van deze eeuw in gebruik is gekomen. Voorheen heette
de berg de Heimenberg. De naam Grebbe zelf is afkomstig van een oud
riviertje dat liep ongeveer vanuit Ede-Veldhuizen naar de huidige uitloop
in de Rijn. In de loop der eeuwen heeft de afwatering een geheel ander
karakter gekregen, niet in het minst als gevolg van de aanleg van de
Bisschop Davidsgrift, de Grift, in 14 73 en de verbetering ervan door
Karel V in 1545. Een andere naam voor de Grebbe was de kromme
Eem.

Groeneweg
Een oude naam, waarvan de herkomst niet bekend is. Deze weg liep tot
het midden van deze eeuw door landelijk gebied, vandaar wellicht de
oud naamsgeving.

Groot Dikkenberg
Groot- en Klein Dikkenberg zijn twee benamingen voor dwarsverbindin-
gen tussen de Oude Veensegrindweg en de Cuneraweg. De naam
Dikkenberg is afkomstig van een of twee boerderijen, die hier sinds
mensenheugenis hebben gestaan. In 1525 wordt reeds melding gemaakt
van de naam, maar deze is ongetwijfeld ouder.
Sinds 1994 is Klein Dikkenberg afgesloten voor alle verkeer, Groot
Dikkenberg was reeds veel langer afgesloten.
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Grutterstraat
Vermoedelijk houdt de naam verband met een gruttershandel of iets
dergelijks. Nader onderzoek moet nog geschieden. De naam komt reeds
voor in 1788, en was toen ook al Grutterstraat. Het merkwaardige is
dat de andere parallel lopende straatjes (Hofstraat, Kloosterstraat en
Servetstraat) tot aan 1953 -steeg heetten.

Het bovenste gedeelte van de Grutterstraat rond de eeuwwisseling.
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