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DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H. P. Deys

Deel IV: vervolg K-M

K.

Klein Dikkenberg (Achterberg)
Reeds in de zestiende eeuw wordt het landgoed Dickenberch of Dikken-
berg genoemd en het is misschien nog wel ouder. De stichting Gast- en
Weeshuis bezat hier een perceel grond. Hierop hebben twee boerderijen
gestaan langs verbindingspaden tussen de Oude Veensegrindweg en de
Cuneraweg. De ene boerderij heette Klein Dikkenberg, de andere, iets
zuidelijker groot Dikkenberg. De beide verbindingspaden zijn naar de
oude boerderijen vernoemd. Sinds 1994 is Klein Dikkenberg afgesloten
voor alle verkeer, Groot Dikkenberg was reeds veel langer afgesloten.
Zie ook bij Groot Dikkenberg.

Klepperstraat (verouderd)
Oude benaming (begin van deze eeuw) voor de Koningstraat, die toen
ook wel Schoolstraat werd genoemd, omdat de ULO-school zich toen in
de Koningstraat bevond. De naam Klepperstraat houdt vermoedelijk
verband met de klepperman, die hier vroeger gewoond moet hebben.
Een klepperman was een soort nachtwaker, die 's nachts door de stad
de ronde deed, en na het ratelen met de klepper de tijd omriep: "Ellef
heit de klok, de klok heit ellef". Een dergelijk beroep stamt nog uit de
Middeleeuwen en Rhenen heeft tot aan het begin van de eeuw een
klepperman gekend. De laatste Rhenense klepperman (tot ca. 1918) was
Brandt van Dijk, die overigens in de Herenstraat woonde (zie 'Achter
Berg en Rijn' afb. 315).

Kloostergang
Raadsbesluit van 29-3-1955. De verbindingsweg tussen Kloostersteeg
en Hofsteeg kreeg de naam Kloostergang, nadat het voorstel Klooster-
hofje was afgewezen. Zie verder bij Kloosterstraat.

Kloosterstraat
Vastgesteld bij raadsbesluit van 28-6-1955. De oorspronkelijke naam
luidde Kloostersteeg, zoals eerder was vastgesteld bij raadsbesluit van
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Gezicht op de Koerheuvel vanaf de Cuneratoren. De voormalige
Gasfabriek, de gashouder aan het Paardenveld, is van 1925,

De Koningstraat, ca. 1935.
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31-3-1953, hoewel de naam reeds veel ouder is. In 1955 stelden de
bewoners van deze steeg de kwestie aan de orde, dat het woord 'steeg'
in de binnenstad van een vooruitstrevende gemeente eigenlijk een verou-
derd woord is, dat niet meer past in het kader van de gemeente. Daar
kwam tevens bij dat zij het niet erg prettig vonden, aan familie, vrienden
en andere bekenden het adres Kloostersteeg te moeten vermelden. De
raad stemde met dit verzoek in, te meer daar de benaming -steeg doet
denken aan een doodlopende weg of slob. De Kloostersteeg vormt daar-
entegen de verbinding tussen de Frederik v.d. Paltshof en het K.E. Plant-
soen. Besloten werd de naam Kloostersteeg om te zetten in Klooster-
straat, en tevens alle andere stegen: Hofsteeg, Servetsteeg en Steiles-
teeg te hernoemen in -straat. Nog in januari 1942 adviseerde Ir. C. Pou-
deroyen, de leidinggevend architect bij de wederopbouw van Rhenen, de
uitgangen op -steeg te handhaven, i.p.v. -straat.
De naam Kloostersteeg houdt verband met het klooster van St. Agnes of
Agnietenklooster, dat gestaan heeft op de huidige plek van het apparte-
mentenflat 'Het Koningshuis'. Het klooster, dat reeds uit een oorkonde
van 1388 bekend is, werd na de Hervorming, toen het trouwens nauwe-
lijks meer bewoond werd, in 1603 door de Utrechtse Staten overgeno-
men en in 1629 verkocht aan Frederik V van de Palts, die het liet afbre-
ken en er zijn 'Koningshuis' bouwde.

Koerheuvel (niet in gebruik)
Volgens raadsbesluit van 6-6-1972 zou dit een weg, evenwijdig lopend
aan de geprojecteerde De Tangh, tot aan het Paardenveld moeten wor-
den. Tot nu toe is deze naam echter niet in gebruik genomen. De naam
'Tangh' heeft nooit een officiële vernoeming gekregen voor een weg in
dit gebied. Het is een oude veldnaam voor het gebied ten westen van de
Koerheuvel.
De Koerheuvel is met zijn 51 m hoogte een van de hoogste punt in de
nabijheid van de stadskern. Het hoogste punt van de gemeente is de
bijna 63 m hoge Elsterberg.
De hoogte Koerheuvel diende in vroeger tijden als een verspiedersheuvel,
vanaf deze plaats had men een goed uitzicht over de stad. Het oude-
Nederlandse werkwoord 'coeren' of 'coiren' voor spieden, uitkijken,
wachtlopen, speciaal van iemand die op een hoogte of een toren staat.
In 1588 werd door de Rhenense stadsregering besloten op de Cunerato-
ren 'een cour ofte waecker te setten'. Ook thans nog biedt de Koerheu-
vel een mooi panorama, maar dan moet men wel boven op het dak van
het nieuwe appartementenflat gaan staan. De watertroen De Koerheuvel,
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oudeRaaijeput, de waterpomp d,e onderaan de Molenstraat gestaan heeft en na een



waar nu het appartementenflat in is gevestigd, werd gebouwd in 1935.
In 1346 had bisschop Jan van Arkel de stad Rhenen door muren om-
ringd. Op bepaalde afstanden werden de muren later voorzien van to-
rens, die de naam droegen van De Hollentoren, De Thijmenstoren, Den
Oven, De Gevangentoren, De Spijnderstoren en De Toltoren. Een aantal
straten in de wijk Koerheuvel is naar deze torens vernoemd.

Koerheuvelweg
De zijweg van het Paardenveld in de richting van de Koerheuvel, de tot
appartementsflat omgebouwde voormalige watertoren, maar ook een
weggetje bezuiden de Koerheuvel, dat verder naar het westen afbuigt,
heet volgens de Rhenense stadsplattegrond Koerheuvelweg.

Koesteeg (Veeneind)
Een in het noorden van de gemeente liggend pad dat vanaf de Spoorlaan
in zuidwestelijke richting naar de Cuneraweg loopt. De ouderdom en de
herkomst van de naam zijn niet bekend, maar de naam zal, in dit agrari-
sche gebied, wel afkomstig zijn van een pad, speciaal voor koeien.

Koningin Elisabeth Plantsoen
In 1873 werden de oude Rhenense stadswallen geslecht, waardoor
plaatsruimte beschikbaar kwam om een plantsoen aan te leggen. Dit
plantsoen kreeg de naam van de echtgenote van Frederik de Vijfde van
de Palts, de dochter van Jacobus l van Engeland: Elisabeth Stuart, die
leefde van 1596-1662. Zij had de bijnaam van 'Winterkoningin' (als
echtgenote van de 'Winterkoning') en zij heeft enkele jaren in het Ko-
ningshuis aan de Frederik van de Paltshof gewoond.

Koninginneweg (Eist)
Raadsbesluit 25-8-1987. Zie verder bij Prinsenweg.

Koningshof
Raadsbesluit 21-12-1948. Op verzoek van de toekomstige bewoners van
het straat- of pleingedeelte van het 'veemarktterrein' werd deze nieuwe
naam vastgesteld voor dit gebied, dat begrensd wordt door de Cunerato-
ren, een deel van de stadsmuur (Doelenwal), en aan de noordzijde door
de toen nog in aanbouw zijnde huizen en de Fred. v.d. Paltshof. Bij het
opmaken van het wederopbouwplan waren de namen Doelenwal, Ko-
ningshof, Teldershof en Rozenhof voorgesteld. Het werd dus uiteindelijk
Koningshof.
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De Kruisstraat, met uitzicht op de Heerenstraat, anno 1910.

De Kruisstraat was vóór de oorlog veel langer dan thans, omdat
tijdens de wederopbouw de Fred. v.d. Paltshof een stuk naar het
zuiden werd verlegd. Midden achter staat het pand, dat na de
wederopbouw brandweerkazerne werd en thans het Gemeentemuseum
'Het Rondeel' huisvest.



De Koningstafel, de thans grotendeels ontmantelde boswachterswoning op de Grebbeberg.
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Koningstafel (verouderd) (Achterberg)
Oude adres-aanduiding voor de woning bovenop de Grebbeberg, de
Koningstafel.

Koningstraat
In 1740 reeds vermeld, maar ook wel Koninkstraat genoemd. De naam
houdt mogelijk verband met de Winterkoning Frederik de Vijfde van de
Palts. In het lidmatenboek van de Herv. Kerk uit 1654 komt de naam
niet voor, maar vermoedelijk wordt in dit boek met 'Achter het Gast-
huijs' dezelfde straat bedoeld.

Korenbloemstraat
Raadsbesluit 27-3-1963. Rekening houdend met de vroegere uitspraken
van de raad om in deze nieuwbouwwijk bloemen en heesters te vernoe-
men, werd gekozen voor dergelijke namen. Het gedeelte van de Anjer-
laan in zuid-westelijke richting langs de Israëlitische begraafplaats naar
de Domineesberg, uitkomende bij de boerderij van de heer Van Doorn,
kreeg de naam Korenbloemstraat.

Kruiponder (verouderd) (Achterberg)
Een vooroorlogse aanduiding van een hofstede aan de Maatsteeg 12,
waar de familie Van der Vliert woonde. Deze hoeve is in de strijd om de
Grebbelinie in mei 1940 verloren gegaan.

Kruisstraat
Vroeger Cruijsstraet. Deze straat wordt in 1602 reeds vermeld. Het is
niet bekend of deze straat iets te maken heeft met een middeleeuwse
Kruisweg of dat het gewoon een straat was die als een kruis op de
Herenstraat stond. De Kruisstraat was vóór de oorlog een stuk langer
dan tegenwoordig, omdat de huidige Fred. v.d. Paltshof, toen nog een
deel van de Heerenstraat, veel smaller was, waardoor de Kruisstraat veel
eerder begon.

Kuilweg
Deze naam is afgeleid van de grote kuil, die lange tijd heeft gelegen
onderaan het Paardenveld. Hierin of hieraan stond de meubelfabriek van
Van de Waal, die in 1930 afbrandde. De kuil is in 1940 gedicht met het
stadspuin dat na de verwoestingen van Rhenen van mei 1940 over
bleef.
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.4
De Kuilweg, ongeveer 1958. In het Wederopbouwplan van 1940 was hier aanvankelijk een

§ slachthuis gepland.



L.

Laan 1940
Oude, tijdelijke benaming (ca. 1943, in 1944 reeds Emmalaan genoemd)
voor de Emmalaan, de laan die uitkomt op de Candialaan. Het was sinds
januari 1942 verboden straten vernoemd te hebben naar levende leden
van het Koninklijk Huis. In dit verband moest voor de Wilhelminastraat
een andere naam worden gezocht. Men koos voor de Schoolstraat.
Waarschijnlijk is de naam Emma gekozen om toch een straat met de
naam van een lid van het Koninklijk Huis te bezitten. Koningin Emma, de
grootmoeder van koningin Beatrix, overleed in 1934.

Lage Weteringsteeg (verouderd) (Achterberg)
Verouderde benaming voor een deel van de Weteringsteeg welke in de
oorlog nog in gebruik was.

Langs de Trambaan (verouderd)
Oude benaming (begin van deze eeuw) voor de huidige Trambaanweg.

Larekamp (Eist)
Raadsbesluit van 6-6-1972. Een geprojecteerde weg in het uitbreidings-
plan 'Het Bosje', lopend vanaf de Schoolweg nabij perceel 75 in weste-
lijke richting tot de geprojecteerde De Kievit. De naam Larekamp is af-
komstig van een oude tabaksplantersfamilie te Eist. Deze heeft grote
invloed gehad op de tabaksteelt, waarvan een groot deel van de Elsterse
bevolking heeft geleefd.

Larikslaan
Raadsbesluit van 24-3-1959. Zie bij Domineesberg. Zie ook bij Lijster-
beslaan.

Levendaalse laan (Achterberg)
Een oudere benaming (1929) is ook wel Levendaalsche steeg en deze
naam stamt dan ook reeds uit vroeger eeuwen. Op kaarten van Marcelis
van Oort uit 1602 staat de Levendaalse steeg reeds vermeld. Het is de
weg die loopt van de Cuneraweg in noordoostelijke/oostelijke richting tot
aan de Maatsteeg. De naam is afkomstig van het landgoed, dat gestaan
heeft in de hoek van de Cuneraweg en deze laan. Thans staat in deze
hoek een boerderij met de zogenaamde '1000-jarige' linde.
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Levendaalse weg (Achterberg)
Ook wel Laarse weg geheten. De weg loopt vanaf de grens van de
bebouwde kom van Rhenen over de Laarse berg achtereenvolgens in
oostnoordoostelijke en noordnoordoostelijke richting tot de Cuneraweg.
De weg vormt in feite de zuidelijke verlenging van de Levendaalse laan.
Op oude kaarten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Leven-
daalse weg en de Levendaalse Steeg.

Lindenlaan
De naam is sinds 1920 in gebruik, toen het plan Vreewijk werd uitge-
voerd. In februari 1934 is de naam Lindenstraat gewijzigd in Lindenlaan.
De laatste woningen van de Lindenlaan zijn van 1950.

Luitjesweg (Achterberg)
Bij raadsbesluit van 12-10-1937 is de naam Lutjesweg veranderd in
Luitjesweg. Deze weg loopt van de Bergweg in noordnoordoostelijke
richting tot aan de Bovenweg.
De naam Luitjes of Luijtjes houdt verband met de Luytjescamp, een
voormalige hofstede in de hoek tussen de Bergweg en de Nieuwe Veen-
endaalseweg. Deze hofstede, die reeds wordt genoemd in een acte van
1708, maar wel veel ouder zal zijn, werd bewoond door laten, luiten
(luitjes) of lieden. Dit waren onderhorigen die in een ondergeschikte
betrekking tot een Heer stonden.

Lupinestraat
Raadsbesluit van 27-3-1963. Zie bij Korenbloemstraat. Het is een zijweg
van de Papaverstraat en loopt langs de Israëlitische begraafplaats in
noordelijke richting naar de Rozenlaan.

Lutjesweg (verouderd) (Achterberg)
De naam Lutjesweg werd bij raadsbesluit van 12-10-1937 veranderd in
de juistere naam Luitjesweg, zie aldaar.

Lijnweg (Achterberg)
In 1937 werd de naam Lijnweg Noord-zijde gewijzigd in Lijnweg Oost-
zijde, en Lijnweg Zuid-zijde in Lijnweg Westzijde. In de nieuwe verorde-
ning van 1953 tot vaststelling van de namen van straten etc. werd
onder meer besloten de nieuwe naam Lijnweg in te voeren.
In verband met het gereedkomen van de noord-zuidverbinding vanaf de
Cuneraweg (2e poort) tot aan de Rijn kon de naam Lijnweg WZ verval-
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len. De Lijnweg Westzijde en Oostzijde werden vervallen verklaard en
gecombineerd in 'Lijnweg', lopende via de 2e poort in noordwestelijke
richting naar de zuidelijke Meentsteeg. De nieuw aangelegde weg vanaf
de Rijn tot de Achterbergsestraatweg (het zg. spoorgat) had nog geen
naam. Voorgesteld werd hier ook de naam Lijnweg aan te geven. De
toenmalige naam Lijnweg voor het gedeelte van de 2e poort tot de Zui-
delijke Meentsteeg werd niet gelukkig geacht sinds de nieuwe weg en de
Cuneraweg (vanaf de poort in de richting Veenendaal) in elkaar overgin-
gen. Een buitenstaander zou hier nooit de 'Lijnweg' kunnen vinden.
Omdat in de volksmond reeds de naam 'Achter de Lijn' bestond, werd
aldus besloten op 7-2-1957. De Lijnweg vormt dus het gedeelte vanaf
de Rijn tot de Cuneraweg (2e poort). Zie ook 'Achter de Lijn'.

Lijsterberg
Raadsbesluit 24-3-1959. Zie bij Domineesberg. De naam houdt geen
verband met de bekende zwarte vogel, doch met de familienaam van het
bekende Rhenense geslacht Lijster, dat in Rhenen sinds ongeveer de
veertiende eeuw tot aan vorige eeuw vele burgerlijke en kerkelijke func-
ties heeft bekleed. Landelijke bekendheid genoot Gerard Lijster, genees-
heer en letterkundige, die leefde ca. 1550 en hoogstwaarschijnlijk ook te
Rhenen werd geboren.
De eerste 10 flats aan de Lijsterberg (bij de Valleiweg) werden in 1960
gebouwd. Het grote flat met 48 eenheden is van 1965.

Lijsterbeslaan (niet in gebruik)
Volgens een besluit aan de Raad van november 1947 werd deze naam
verbonden aan de toen nieuw aan te leggen weg achter de ULO school.
De naam wordt tegenwoordig niet meer gebruikt, want in 1959 werd
gekozen voor Larikslaan.

Lijsterengweg (Achterberg)
Vroeger Lijsteringeweg. Een bosweg in het Remmersteinse Bos, lopend
vanaf de Nieuwe Veenendaalseweg (ongeveer tegenover de Bremlaan)
langs de oude Lijstereng naar de Autoweg. De Lijstereng is een eng, die
in de 16de eeuw in het bezit was van de familie Lijster. Zie ook bij Lijs-
terberg.
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M.

Maatsteeg (Achterberg)
De Maatsteeg loopt van de Veenweg (in het noorden) bij 'De Rimboe',
tot aan ca. 50 m na de brug over de Grift. Hier komt de Maatsteeg
samen met de Haarwal in de richting Wageningen en de Zijdvang in de
richting Nude. De weg is op zich zeer oud, maar was aanvankelijk veel
korter. Op enkele kaarten van Marcelis van Oort uit 1602 staat een klein
gedeelte van deze weg aangegeven. Op de Wegenlegger van de Provin-
cie Utrecht van 1854 liep de Maatsteeg vanaf de Levendaalseweg tot
aan de Friesesteeg.
De weg liep nog in 1941 vanaf de Levendaalsesteeg tot aan de Friese-
steeg en men kon toen niet verder in noordelijke richting. Deze weg is
pas na de oorlog doorgetrokken. In 1952 kregen het gedeelte gelegen
tussen Friesesteeg en Zuidelijke Meentsteeg, en het gedeelte vanaf de
Levendaalse Steeg over de betonbrug tot aan de Zijdvang de bestem-
ming 'openbare weg'.
De naam 'Maat' houdt verband met 'De Maten', een oude naam van een
weiland in de Achterbergse Hooilanden. Een maat of made (Engels mea-
dow) betekent 'land, waarvan gras gemaaid wordt', dus een weiland. In
Noord-Holland en Friesland betekent het ook een dagmaat (2/3 morgen
of 400 roeden), d.w.z. de hoeveelheid weide die door één man per dag
kon worden gemaaid.

Magnolialaan (niet in gebruik)
Voorstel van B en W van 13-6-1961. Oorspronkelijke naam voor een van
de zijwegen van de Beukenlaan. Zie verder bij Forsythialaan. De raad
vond deze naam te ingewikkeld en uiteindelijk is toen voor de naam
Ericalaan gekozen.

Majoor Jacomettiweg
Raadsbesluit van 27-10-1992. In het bestemmingsplan Rhenen-Oost een
nieuwe straat, die vanaf de Candialaan in zuid-oostelijke richting loopt,
afbuigt in westelijke richting en vervolgens weer op de Candialaan uit-
komt. De voorkeur bestond voor een naam die gerelateerd was aan het
vrij recente historische verleden, te weten de strijd op de Grebbeberg
tijdens de meidagen van 1940, waarbij veel jonge Nederlandse militairen
moedig en dapper hebben gestreden tegen de Duitse overmacht en dit
helaas veelal met hun leven moesten bekopen. In aanmerking kwamen
de leiders van de beide bataljons van het 8e regiment Infanterie, die
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De markt rond 1905. Vrouwen doen de was bij de pomp. Links de
melkboer voor het Waaggebouw, daarnaast de winkel van Lammens,
later Oldenhof. Achter de pomp het Oude Raadhuis.

32 De Molenstraat anno 1935.



beiden tot hun laatste kogel hebben gestreden en ter plekke zijn gesneu-
veld: majoor Landzaat en majoor Jacometti. De straat zou dan in twee
delen worden vernoemd naar elk van de beide commandanten. Omdat
de nazaten van de eerstgenoemde indertijd niet te achterhalen waren,
werd gekozen voor naamgeving aan de tweede genoemde: maj. J.H.A.
Jacometti. In het boek "de strijd om de Grebbeberg' van maj. Brongers
zijn de historische feiten vastgelegd.
De dochter van wijlen maj. Jacometti, mevr. M. Barrau-Jacometti heeft
deze weg op 16 december 1993 naar haar vader mogen dopen.

Margrietstraat (Eist)
Raadsbesluit 2-10-1956. Verbinding tussen de Beatrixstraat en de Irene-
straat.

Markt
Moderne benaming voor het plein ten zuiden van het Oude Raadhuis. De
benaming is feitelijk onjuist, omdat hier nooit markt werd gehouden. Wél
was hier tot aan ongeveer de dertiger jaren de vismarkt. In 1741 werd er
'tot gerief der marktluijden' een afdak gebouwd. Zie verder bij Visch-
markt.

Meentsparrenweg
Deze weg, lopend door de sparren in de Achterbergse Meent, kreeg in
1937 deze naam.

Meentsteeg (verouderd) (Achterberg)
Op 16 mei 1615 wordt in het raadsverslag vermeld: '... dat genich Ach-
terbergers en nochte nijemant anders met hare schaepen van nu voor-
taen en sullen vermogen te weijden ... den nieuwen wech, noch inde
Stadts torff gemeent, maer gehouden zijn te weijen tusschen de Dijckers
gemeent ende den nieuwen wech...'. Is dit de Meentsteeg of de Friese
steeg? Op de Wegenkaart van de Provincie Utrecht van 1854 staat een
doodlopende weg van ca 200 meter, tegenover Remmerstein getekend,
die de naam Meent Steeg draagt. Op een wandelkaart uit 1908 staat de
Meentsteeg doorgetrokken tot aan de Weteringsteeg. Het is de huidige
Zuidelijke Meentsteeg.
De Meent (stadsmeent of burgergemeent) is een gebied in Achterberg
dat sinds 1315 in bezit was van de stad Rhenen, waar de burgers, maar
ook boeren, een zeker algemeen recht op bezaten.
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Meentwallen
Deze weg loopt parallel aan de spoorweg, even ten noorden ervan, en
wel van de Noordelijke naar de Zuidelijke Meentsteeg. De ouderdom van
de naam is niet bekend, maar de naam komt reeds voor op de gemeen-
tekaart van 1936.

Meidoornlaan
In november 1947 werd voorgesteld de nieuw aan te leggen weg tussen
Eikenlaan en Berkenlaan Meidoornlaan te noemen. Bij raadsbesluit van
25-5-1948 werd besloten de nieuw gereedgekomen weg welke de ver-
binding vormt tussen de Berkenlaan en de Eikenlaan te noemen Mei-
doornlaan. Hier zouden volgens het plan 't.z.t.' meidoornbomen worden
geplant. De eerste woningen zijn van 1950.

Mensostraat
De Mensostraat liep tot aan mei 1940 loodrecht op de Heerenstraat, en
wel tussen de Muntstraat en het gemeentehuis, in de richting van het
Plantsoen. Bij de Wederopbouw kwam er een nieuw straatje voor in de
plaats, evenwijdig aan de Herenstraat, vanaf het Plantsoen naar de
Muntstraat.
De naam houdt verband met de familienaam Menso, waarvan verschil-
lende telgen een belangrijke rol in Rhenen hebben gespeeld. Ds. Johan-
nes Menso was predikant alhier van 1687-1724. Zijn zoon Ds. Menso
Johannes Menso was hier predikant van 1726-1733 en de kleinzoon Ds.
Johannes Menso stond in de Cunerakerk van 1743-1769. Hendrik Men-
so was vele jaren (van 1735 tot aan zijn dood in 1780) afwisselend
schepen, raad en burgemeester van Rhenen. Zijn zoon Menso Johannes
Menso was schepen en burgemeester, afwisselend van 1787 tot 1793.
Zijn zoon Dr. Hendrik Menso was medisch doctor te Rhenen en van
1843-1872 burgemeester. Hij was tevens lid van de Tweede kamer. Zijn
zoon Johannes Christiaan Paulus Elisa Menso was kantonrechter te
Rhenen en lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Diens broer Jan is
hier enige tijd gemeentesecretaris geweest. Het kantongerecht te Rhenen
werd in 1870 opgeheven.

Middelbuurt (verouderd) (Middelbuurt)
Het is een oude aanduiding van huizen en boerderijen van bewoners in
de Middelbuurt. Het is niet duidelijk, welke huidige wegen er onder
vielen.
De naam was reeds eeuwen in gebruik, samen met de Boven- en Bene-
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denbuurt, die vroeger in Rhenen maar tegenwoordig in Veenendaal
liggen.

Middelbuurtseweg
Bij raadsbesluit van 12-10-1937 werden de namen Middelbuurtsche weg
Oost-zijde en Middelbuurtsche weg West-zijde gewijzigd in Middelbuurt-
sche weg. De weg loopt van de Zuidelijke Meentsteeg in algemeen
noordwestelijke richting tot de grens met de gemeente Veenendaal.

Middenlaan (Eist)
Een oost-west lopende bosweg vlak ten zuiden van de Eister berg in het
Prattenburgsche bos, uitkomend bij de Galgenberg op de grens met de
gemeente Amerongen.

Middenweg (Achterberg)
Een verbindingsweg achter het sportcomplex De Meent, tussen de Veen-
weg en de Middelbuurtseweg. Deze naam komt reeds op de gemeente-
kaart van 1936 voor.

Mimosalaan
Raadsbesluit van 27-3-1963. Een weggetje lopend van de Ericalaan in
noordelijke richting naar de Bergweg. Er staan geen huizen aan. Het
betreft slechts een onbetekenend gedeelte van de vroegere Dominees-
bergweg. Daar de uitmonding van de Domineesbergweg op de Beuken-
laan bij vroeger vergeleken wat verlegd is in westelijke richting en de
Ericalaan op haar beurt loopt tot de kruising Beukenlaan-Rozenlaan,
kwam het oude gedeelte van de Domineesbergweg los te staan van de
nieuwe Domineesbergweg. Een naam als 'Verlengde Domineesbergweg'
werd uit den boze geacht. Een aanvankelijk geopperd voorstel was
Kamperfoelieweg, doch uiteindelijk werd het Mimosalaan.

Molenberg (verouderd)(Achterberg)
In het begin van deze eeuw de aanduiding voor het huis B135, de molen
van Achterberg, waar toen Wanders de molenaar woonde.

Molenberg
Raadsbesluit 6-6-1972. Een weg in het bestemmingsplan Molenberg,
lopend vanaf de Verlengde Platanenlaan, aanvankelijk in westelijke,
daarna in zuidelijke richting. De naam houdt verband met het feit dat in
de nabijheid een molen heeft gestaan. Zie bij Molenweg.
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De Muntstraat in de twintiger jaren. Op de achtergrond het oude gebouwtje
Gemeentewerken. Hiernaast stond het Museum De Brakken.

van



Molenpad (Rhenen) —-,.
Bij de nieuwe verordening van 1953 tot vaststelling van de namen van
straten etc. werd besloten de nieuwe naam Molenpad in te voeren voor
het weggetje dat vanaf onderaan de Molenstraat (bij de HEMA) naar het
Plantsoen loopt. Hoewel aanvankelijk de keuze was gevallen op de naam
Bastionweg, werd op advies van Ir. C. Pouderoyen, de leidinggevend
architect bij de wederopbouw van Rhenen, de naam Molenpad gekozen,
omdat het in de bedoeling lag dit nieuw te maken straatje als een pad
aan te leggen. Vóór de verwoesting van mei 1940 bestond dit weggetje
nog niet, de Molenstraat sloot gewoon aan op wat toen nog de Heren-
straat heette.
Vreemd dat er zowel in Rhenen als in Achterberg de naam Molenpad
wordt gevoerd. De Raad is altijd zo zorgvuldig geweest, niet twee gelijk-
luidende, laat staan gelijke namen toe te kennen.

Molenpad (Achterberg)
Een zijweg van het Ruiterpad, in noordelijke richting naar de Cuneraweg.
Het is oorspronkelijk het verlengde van de Molenweg. Op de kaart bij de
Gemeentegids heet het pad Molenpad, op de Huisnummerkaart van de
gemeente heet het Molenweg. Ter plekke is geen straatnaambordje
geplaatst en op een hier aan gelegen boerderij geeft een bordje aan, dat
het hier Molenweg heet.

Molenstraat
De Molenstraat dank haar naam aan de standerdmolen, die sinds 1572
op de noordelijke stadsmuur staat. Het is niet bekend wanneer deze
straat naar de molen werd vernoemd. Op een lijst van 1811 staat deze
straat echter al bekend als Molenstraat.

Molenweg (Achterberg)
De Molenweg loopt in Achterberg van de Achterbergsestraatweg naar
het Ruiterpad. Deze naam houdt verband met het feit dat er halverwege
deze weg een korenmolen heeft gestaan, die in 1856 door Johannes
Meijer, winkelier te Wageningen, werd gebouwd. De molen werd in het
laatste oorlogsjaar door de Duitsers opgeblazen.

Muntstraat
De Muntstraat, ook wel Generaalssteeg geheten, dankt haar naam aan
het feit dat Rhenen omstreeks 1364 van de Utrechtse bisschoppen het
recht kreeg geld te slaan. Dit gebeurde in de 'Munt', gelegen in de Munt-

37



straat. De bisschoppen waren Floris van Wevelichoven (1378-1393),
Frederik III van Blankenheim (1393-1423), Zweder van Kuilenburg
(1423-1432), Rudolf van Diepholt (1432-1455) en David van Bourgondië
(1456-1496), die het muntrecht naar 'zijn' Wijk bij Duurstede verplaats-
te. Al met al moet er dus in Rhenen gedurende ruim een eeuw een Munt
geweest zijn.
De naam Generaalssteeg is afkomstig van het feit dat de Rhenense
schout Mr. Balthasar Smissaert op de hoek van de Muntstraat en Hee-
renstraat heeft gewoond. De schout werd namelijk ook wel aangespro-
ken als Hoofd-officier of als Generaal.

JAARVERSLAG 1995
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.

De Historische Vereniging heeft een interessant jaar achter zich. Het
ledental liet een lichte groei zien, van rond 225 naar 240 leden. Het bestuur
heeft een aantal wijzigingen ondergaan. De door het bestuur voorgestelde
hr. A.J. van Drunen neemt de vacante plaats in van mw. Koning, hr. H.B.
Gieszen heeft het secretariaatschap overgenomen van hr. H.E. Dekhuijzen,
tijdens de jaarvergadering zijn mw. Ch. Delfin en hr. W.H. Strous herkozen.
Met ingang van begin 1995 vinden onze lezingen plaats in de "Hof van
Rhenen". Er zijn zes lezingen georganiseerd t.w.:

18-01-1995 Hr. G. Litjens over "De Grebbeberg en de Koningstafel". De
historische en archeologische betekenis van de Grebbeberg, bekeken vanuit
de visie van een natuurbeheerder.
16-02-1995 Hr. J. Klein Bleumink over "De bouwgeschiedenis van de
Cunerakerk". Aan de hand van dia's is de geschiedenis van de bouw in
kunsthistorisch opzicht, zowel uit als inwendig, uiteen gezet.
16-03-1995 Na de jaarvergadering is een film vertoond met een kort
fragment over de oorlogstijd in Rhenen. Een en ander mede naar aanleiding
van het boek "Bedreigd, Bezet en Bevrijd". Daarna heeft hr. C.J. Lammers
gesproken over "Beeld en betekenis van Rhenen in de nationale
geschiedschrijving over WOU".
14-09-1995 Hr. A.P. Hendriks over "Gelders eiland". Het land tussen Rijn
en Strangen. Aan de hand van dia's werd een beeld geschetst over het
gebied in de omgeving van Lobith.
12-10-1995 Door omstandigheden kon de lezing van hr. P. Bosman over
"Openbaar vervoer in de provincie Utrecht" geen doorgang vinden. In
plaats daarvan sprak hr. Joh. Lagerweij aan de hand van dia's over 350
jaar boerderijbouw in de "Gelderse Vallei".
12-11-1995 Hr. H. E. Dekhuijzen aan de hand van dia's over de
bouwgeschiedenis van het "Oude Raadhuis".
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