
DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H. P. Deys

Deel III: H-K

H.

Haarwal (Achterberg)
In 1953 werd een nieuwe Verordening tot Vaststelling van de namen
van straten, wegen etc. door de Rhenense gemeenteraad vastgesteld.
Besloten werd onder meer de nieuwe naam Haarwal in te voeren. Toch
werd de naam niet opgenomen in de officiële Verordening. Wel wordt
de Haarwal vermeld op de Topografische kaart van 1985, en wel voor
de weg, die volgens de Rhenense Verordening Zijdvang heet, de weg
die vanaf de Maatsteeg (ca. 50 meter na de brug over de Grift) tot aan
de Nude loopt. Op een gemeentelijke kaart van rond 1960 wordt de
weg Haarwallen genoemd, evenals het gedeelte langs de Wageningse
vaart. Op oude kaarten, o.m. uit 1634, de Weteringse Wal genoemd.
De naam Haarwal houdt verband met de Haar, een tot Wageningen
behorend stuk land, ten oosten van de Zijdvang gelegen.

Heerenstraat (verouderd)
Oude benaming voor de Herenstraat.

Heideweg (Eist)
Raadsbesluit 6-6-1972. Er is enige discussie geweest over deze naam-
geving, omdat er in Rhenen, ten westen van de stadsbussen, reeds een
Heiweg is.

Heimersteinse Laan (De Grebbe)
Deze laan loopt vanaf de Grebbeweg (ten oosten van Ouwehand's
Dierenpark) achtereenvolgens in ongeveer noordelijke en algemeen
oostelijke richting (898 m) naar de Cuneraweg, tegenover het landgoed
Heimerstein. De naam Heimerstein of Heymerstein is vermoedelijk
afkomstig van het legendarische Haymostein, waar koning Radboud uit
de Cunera-legenda gewoond zou hebben. Het Huis Heimerstein wordt al
in de veertiende eeuw vermeld, maar het heeft in de loop der tijden veel
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Het ouae vooroorlogse Heimerstem. Ten tijde van de foto was het nog de
woning van de burgemeester. Jhr. Schimmei penninck



veranderingen ondergaan. Het werd tegen het einde van de tweede
wereldoorlog door de Duitsers in brand gestoken. Na de oorlog kwam er
een modern instituut voor in de plaats.

Heiweg (verouderd) (Achterberg)
Een doodlopende weg in het Remmersteinse Bos ten zuiden van Kwinte-
looyen.

Herenstraat
In 1369 werd deze straat Overstraat genoemd (Archief Duitse Orde).
Later sprak men over de Heyrstraet.
Op 3 juni 1570 werd bepaald dat 'alle die borgeren wonende aende
Lange Heerestraet hoer gebroecken straten voor heurluijden huijsen ....
repareren ofte doen maken sullen'. Tot vóór de oorlog sprak men in de
oude spelling over de Heerenstraat.
Het woord Heren- heeft niets met heren te maken. De naam is afgeleid
van heerstrate of heerwech, dat wel verbasterd werd tot 's heren
wegen. Een heerweg was een legerweg of heerbaan, een brede, grote,
meestal doorgaande weg door een dorp of stad.

Het Bosje (Eist)
Raadsbesluit 6-6-1972. Een weg in het bestemmingsplan Eist, fase het
Bosje. Een weg vanaf de geprojecteerde Tabaksweg in noordelijke
richting tot de geprojecteerde Larekamp. De naam houdt historisch
verband met de streek.

Het Hof (verouderd)
Oude benaming voor de Frederik van de Paltshof.

Hofstraat
Raadsbesluit 31-3-1953. Bij raadsbesluit van 28-6-1955 was de oor-
spronkelijke benaming Hofsteeg vastgesteld, maar deze werd in 1955
op verzoek van de bewoners hernoemd in Hofstraat, zie bij Klooster-
straat. In 1788 wordt de Hofsteeg in een opgave van het lantaarngeld
vermeld. De naam houdt verband met het feit dat deze steeg/straat op
de Hof uitkomt.
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Hoge Steeg (Achterberg)
De naam Hooge steech komt reeds op een Rhenense kaart uit 1602
voor. Het noordoostelijk deel van de Hogesteeg werd pas na de oorlog
doorgetrokken naar de Weteringsteeg. Dit 450 m. lange gedeelte werd
in 1952 als 'openbare weg' gekenmerkt. Het westelijk gedeelte van de
Hogesteeg vertakt zich in twee gedeelten, die beide op de Cuneraweg
uitkomen.

Hoge Weteringsteeg (verouderd) (Achterberg)
Oude benaming voor een gedeelte van de Weteringsteeg, welke nog tot
in de oorlog in gebruik was.

De Hollentoren
Raadsbesluit 25-8-1987. Naam van een van de oude muurtorens aan de
middeleeuwse stadsmuur. Zie bij Koerheuvel.

Holleweg (verouderd) (Achterberg)
In de dertiger jaren, tot ca. 1940, was dit de naam voor het laatste
gedeelte van de Dijk, namelijk tot aan de Weteringsteeg. Het verlengde
ervan, gelegen tussen de Weteringsteeg en de Maatsteeg, heette toen
de Obdijk.

De Horst (Achterberg)
Raadsbesluit 25-10-1988. In het bestemmingsplan Achterberg l is een
weg, die vanaf de Molenweg in zuidelijke richting loopt en daarna eerst
in noordoostelijke richting afbuigt om tenslotte aansluiting te vinden op
de Noordseweg. Uitgaande van de gedachte dat het wenselijk was de
naam van het vroegere, ongeveer 500 meter in oostelijke richting
gelegen bisschoppelijk kasteel te bewaren in een straatnaam, werd voor
de naam De Horst gekozen. Het zuidelijk van de Dijk gelegen kasteel De
Horst werd in de 12e eeuw gebouwd door bisschop Godfried van
Reenen en in 1 527 door Karel van Gelre verwoest. In de grond zijn nog
enkele restanten terug te vinden.

Horsthofje (verouderd)
Een op de toenmalige Horststraat (de tegenwoordige Grutterstraat)
uitkomend hofje, waaraan vroeger enkele huizen stonden.
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Horststraat (verouderd)
Reeds in 1681 wordt over de Horststraat geschreven, maar dit straatje
zelf zal wel ouder zijn. Rond 1800 is de naam om onbekende redenen
veranderd in Grutterstraat. Van Iterson veronderstelde dat de Horst-
straat de huidige Molenstraat zou zijn geweest, omdat er via de Molen-
straat vroeger een weg naar de Horst zou hebben gelopen. Er is echter
een duidelijke aanwijzing dat de huidige Grutterstraat vóór 1800 Hors-
traat heette.

Houweg (Eist)
De betekenis en de ouderdom van de naam is mij niet bekend. De weg
wordt genoemd in 1929. De Houweg is de op één na meest westelijke
weg van Eist, lopend vanaf de Rijksstraatweg (tegenover de Opslag) in
noordelijke richting naar de Franse weg.

Hutlaan (verouderd) (Achterberg)
Oude benaming (1900) voor de oprit naar het huidige Huis Remmer-
stein, en het verlengde van deze weg. Het Huis stond toen nog niet op
de huidige lokatie, maar tegenover de Zuidelijke Meentsteeg bij de
Duiventoren.

Industrieweg (Remmerden)
In 1953 werd een nieuwe verordening tot vaststelling van de namen
van straten etc. door de Rhenense gemeenteraad vastgesteld. In 1952
kreeg het gedeelte ter lengte van 350 m, lopende vanaf de Autoweg in
oostelijke richting evenwijdig aan de Provinciale weg, de bestemming
'openbare weg'. Besloten werd onder meer de volgende nieuwe naam in
te voeren: Industrieweg.

Ingense Veerweg (Eist)
In 1953 werd een nieuwe verordening tot vaststelling van de namen
van straten etc. door de Rhenense gemeenteraad vastgesteld.
Eén van de nieuw ingevoerde namen was: Ingense-veerweg of Ingense-
veerweg.
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Irenestraat (Eist)
Raadsbesluit 2-10-1956. In dat jaar werd besloten een aantal nieuwe
straten naar leden van het Koninklijk Huis te vernoemen.

Izaaczijde (verouderd)
In 1881 werden door Martinus Wilhelmus van de Waal, een Rhenense
notabele in die dagen, een aantal arbeiderswoningen neergezet op een
stukje grond achter het huidige gemeentekantoor. Dit kantoor was toen
het woonhuis van Van de Waal. Het werden drie straatjes, steegjes
eigenlijk, die de namen kregen van: Isaaczijde (met 20 woninkjes) in het
noordelijke steegje, Roelofzijde (10 woninkjes) in het zuidelijke steegje
en daar tussenin, loodrecht hierop en uitkomend op de Nieuwe Veenen-
daalseweg, de Martinus Wilhelmus van de Waalstraat met 9 huisjes en
een café. Isaac en Roelof waren kleinzonen van Martinus Wilhelmus. De
huisjes werden in de zeventiger jaren afgebroken, alleen het nog be-
staande Café-biljard 'De Driehoek' herinnert nog aan dit nabije verleden.
De Martinus Wilhelmus van de Waalstraat bestaat nog steeds: het is de
toegangsweg van de Nieuwe Veenendaalseweg tot de parkeerplaatsen
achter gemeentekantoor en bij Albert Heijn.

J.

Jasmijnplantsoen
Raadsbesluit 8-9-1959. Zie bij Bloemenwijk.

Julianastraat
Op de raadsvergadering van 25-5-1948 besloten de nieuwe weg ten
noorden van de Wilhelminastraat te noemen Julianastraat. Deze straat
zou een verbinding vormen tussen de Nieuwe Veenendaalseweg en
Achterbergsestraatweg.
In 1966 is er een voorstel uit de burgerij gekomen om de naam te
veranderen in Koningin Julianastraat. De plechtige omdoping zou dan
kunnen plaatsvinden bij de feestelijke terugkomst uit Veenendaal van de
rusthuisbewoners, na de eerste verbouwing van de Tollekamp. Het
verzoek werd afgewezen.
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Gezicht op de Izaaczijde vanuit Hhenen. Qeheei links staat de toenmalige Waag, later a/s
kantoor voor Sociale Zaken in gebruik. Links daarchter is het dak van de villa Bellavista; te
zien, de burgemeesterswoning die ten oosten van het huidige gemeentekantoor heeft gestaan.
Oorspronkelijk is deze villa door Martinus Wilhelmus van de Waal gebouwd



In de gemeente zijn verschillende straten genoemd naar leden van het
Koninklijk Huis, bijv. Julianastraat, Emmalaan, Beatrixstraat, Irenestraat,
Margrietstraat, Prins Bernhardstraat, Wilhelminastraat. Op het moment
dat deze straatnamen werden gegeven was de toenmalige vorstin reeds
koningin. Men vond het toen overbodig en ongewenst de titels van
Koningin en Prinses aan de straatnamen toe te voegen. Immers de
personen (vorsten en vorstinnen) volgen elkaar op en men zou logischer-
wijze in de toekomst een verzoek tegemoet kunnen zien van de bewo-
ners van de Beatrixstraat om wijziging van die naam. Iedereen wist als
men het over de Julianastraat heeft naar wie deze straat genoemd is,
terwijl bovendien het onnodig langer maken van een straatnaam in de
praktijk niet gewenst was. Voor de Prins Bernhardstraat is op deze regel
een uitzondering gemaakt, daar de gemaal van de koningin te allen tijde
prins blijft. Bovendien zijn er vele financiële consequenties aan naams-
verandering verbonden. Alle persoons-, woning-, dienstplichtkaarten
enz. zouden moeten worden gewijzigd. Nieuwe straatnaamborden,
nieuwe ponskaarten van alle bewoners enzovoorts zouden het gevolg
zijn. B en W waren wel bereid mee te werken om de Rhenense bejaar-
den feestelijk in te halen, door bij te dragen in de helft van de kosten
verbonden aan de plaatsing van een kroon boven de straatnaam. De
beide straatnaambordjes van de Julianastraat werden aan de bovenzijde
versierd met een gekleurde wimpel en het woord 'REGINA'. Burg. Bosch
van Rosenthal heeft op 5 mei 1967 de omlijsting van het straatnaam-
bord feestelijk onthuld. Bij de renovatie in 1985 zijn deze versieringen
om onbekende redenen weer verwijderd.

K.

Kamperfoeliesteeg (verouderd)
Vroeger ook wel Zeekersteeg geheten, of Strontsteeg. De westelijke
verbinding tussen Weverstraat en Zuidwal. Zie ook Puttersteeg.

Kampjesweg (Veeneind)
De naam houdt verband met een oude toponiem of veldnaam. De streek
tegenover de uitkomst van de Noordelijke Meentsteeg op de Veenweg
heet sinds mensenheugenis De Kampjes, evenals de boerderij, hierop
gelegen. Het is onduidelijk waarom de Kampjesweg niet zélf uitkomt bij
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De Juiianastraat in 1960. Midden achter staat het voormalige Rusthuis. Thans bevindt zich op
deze plaats het bejaardencentrum 'De Tollekamp'



De Kampjes. In 1955 werd de weg verhard. De naam Kampjes staat
waarschijnlijk in verband met het veel grotere 'De Kampen', het vrijwel
vierkante gebied tussen de Cuneraweg, Zuidelijke Meentsteeg, Wete-
ringsteeg en Friese Steeg.

Kastanjeiaan
Vroeger heette de Kastanjelaan Julianalaan en de Julianaboom werd hier
omstreeks 1926 door de Rhenense schooljeugd geplant. Deze is er nog
steeds: het is de rode beuk die midden in het plantsoentje staat.
Na de oorlog werd besloten de naam te veranderen in Kastanjelaan. In
een brief van mei 1946 schreef de gemeente-opzichter echter dat de
naam Kastanjelaan thuishoort op nieuw Vreewijk in de zogenaamde
bomenbuurt. De schakel tussen Wilhelminastraat en Julianalaan, zijnde
de Bruine Engseweg, kon het beste Prins Bernhardlaan heten, te meer
daar de naam Bruine Engseweg zeer vreemd aan zou doen. B en W
vonden echter onvoldoende redenen de naam te wijzigen (7-5-1946).

Keldermanspad
In 1949 werd, nog in het kader van het Wederopbouwplan 1940, het
Keldermanspad aangelegd, waarbij tevens een deel van de oude walmu-
ren in het kader van de wederopbouw werd gerestaureerd. Dit betrof
zo'n 500 meter klinkerpad en 76 meter stadsmuur. Deze restauratie
geschiedde in overleg met een vestingbouwkundige en een kunsthistori-
cus. Plannen om in het plaveisel de plattegronden van de voormalige
Westpoort en Bergpoort tot uitdrukking te brengen zijn helaas niet tot
ontwikkeling gekomen.
In 1953 werd een nieuwe verordening tot vaststelling van de namen
van straten etc. door de Rhenense gemeenteraad vastgesteld. Besloten
werd de volgende nieuwe namen in te voeren: Keldermanspad. Reeds in
januari 1942 was op advies van Ir. C. Pouderoyen, de leidinggevend
architect bij de wederopbouw van Rhenen, de aanvankelijk voorgstelde
naam Simon Stevinpad vervangen door Keldermanspad. Rombout(?)
Keldermans heeft rond 1 540 plannen uitgewerkt voor verbetering van
de muren en wallen van Rhenen.

Kerkenweg (verouderd) (Veeneind)
Oude benaming op de Kadastrale Kaart van 1830 voor de huidige
Kerkewijk.
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De Kastanjelaan, toen deze nog Julianalaan heette.W aar toen de
schapen weidden, staat thans het café 'Het Viaduct'

Het Keldermanspad, hier het gedeelte langs de oostelijke stadsmuur

113



Kerkewijk (Veeneind)
Een klein gedeelte van deze weg (ongeveer 200 m) ligt op Rhenens
grondgebied. De weg loopt van de Rondweg-west/Cuneraweg in noord-
oostelijke richting tot de grens met de gemeente Veenendaal.

Kerkplein
De ouderdom van de naam is niet te bepalen. Zolang er hier een kerk
heeft gestaan, en dat moet vanaf het begin van bewoning van Rhenen
geweest zijn, heeft er een kerkhof omheen gelegen. In 1417 is er sprake
van een huis aan het 'Nijenkerkhof' (Archief Duitse Orde).
Er is ook een tijd geweest, (1940 etc.) dat er onderscheid werd ge-
maakt tussen het Hoge en Lage Kerkplein.

Kerkstraat
Ook voor de Kerkstraat geldt, dat niet te zeggen is wanneer de naam
ontstond. Het is zeer waarschijnlijk dat dit reeds vanaf de bouw van de
Rhenense kerk geweest moet zijn.

Kerkweg (verouderd) (Achterberg)
Dit is een oude naam van het stukje Boslandweg bij de 'Klompenkerk',
uitlopend op de Cuneraweg.

Klaassenweg (Achterberg)
De grond waarop dit, aanvankelijk naamloze weggetje zich bevond, was
in het bezit van Klaas Hardeman, die het rond 1900 via huwelijk met
Daatje Hootsen in eigendom had gekregen. Dit weggetje was dus 'Klaas
z'n weg', waaruit de naam Klaassenweg is ontstaan. Loopt vanaf de
Lijnweg in zuidzuidwestelijke richting 163 m.

Klaproosstraat
Raadsbesluit 31-10-1967. De weg lopende vanaf de Papaverstraat in
noordelijke richting naar het Akeleiplantsoen evenwijdig aan de Anjer-
laan had tijdens de aanleg nog geen officiële naam. Aansluitend bij bloe-
mennamen voor de wegen in de omgeving werd dit de klaproos. In
bouwtekeningen en vergunningen was echter reeds voor deze naam
gekozen.
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