
DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H. P. Deys

Deel V: vervolg N-R

N.

Nassaustraat (Eist)
Volgens raadsbesluit van 4-8-1970. De verbinding van de Oranjestraat met
de Christinastraat. De straten in de directe omgeving hadden reeds namen
van leden van het Koninklijk Huis. In dit kader paste de naam Nassau dus
goed. Zie ook bij Christinastraat.

Nieuwe weg (verouderd)
Een gedeelte van de Nieuwe Veenendaalseweg, gelegen tussen het begin
van de huidige Lijsterengweg en de vertakking Geertesteeg/Oude Veense
Grindweg, heette vroeger Nieuwe Weg. Bij raadsbesluit van 12-10-1937
werd deze naam vervallen verklaard. Zie verder bij Nieuwe Veenendaal-
seweg.

Nieuwe Veenendaalseweg
In 1937 werd bepaald dat de Nieuwe Veenendaalse weg loopt van de
Herenstraat tot de Geertesteeg. Vóór die tijd was er veel verwarring over
de juiste naam van deze weg. In het begin van de 20 eeuw heette de weg
Grintweg naar Veenendaal, maar in de twintiger jaren kwam de naam
Nieuwe Veenendaalseweg in zwang. Nog op de Gemeentekaart van 1936
heet deze weg echter de Oude Veenendaalse weg. Bij de splitsing met de
Lijster-engweg (en tegenwoordig de Bremlaan) heette het westelijk deel de
Nieuwe weg. Vandaar dat het oostelijk deel van de splitsing thans nog
steeds (Verlengde) Oude Veenendaalseweg heet.

Noordelijke Meent steeg
Ook wel Noordelijke Meentweg geheten. Het is de noordelijke begrenzing
van de Achterbergse Meent. De weg werd pas na 1910 aangelegd. Nog in
1925 was er sprake van de Noordelijke Meentweg en de hier ten zuiden
van gelegen Zuidelijk Meentsteeg. In 1934 werd besloten tot verharding
van de weg.
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Noorderlaan (Eist)
Volgens de Gemeentekaart behorend bij de Gemeentegids, en volgens de
Topografische kaart van 1985 is het de oost-west lopende bosweg in het
bos van Prattenburg, op de Sparreboomse berg, beginnend bij de Wester-
laan en uitkomend op de grens met de gemeente Amerongen. Op de
Gemeentekaart van 1936 en de V.V.V.-kaart van 1948/49 is het een iets
oostelijker gelegen weg, en wel in noord-zuid richting lopend, gelegen
tussen de Zuiderlaan en de Cuneraweg. Waarschijnlijk is dit, historisch
gezien, de 'echte' Noorderlaan.

Noordweg (verouderd)
Deze naam werd vroeger gegeven aan de noordelijke vertakking, waarin
zich de Achterbergse straatweg ter hoogte van de huidige Valleiweg in
tweeën splitste. De Noordweg ging richting centrum van Achterberg (de
huidige Achterbergse straatweg), de zuidelijke vertakking, die naar De Dijk
voerde, heette de Dijksche weg (thans Boslandweg). Op de wegenlegger
van de Prov. Staten van 1854 werd deze weg Noordsche weg genoemd.
Zie ook bij Achterbergsestraatweg.

Noordsche weg (verouderd)
Deze naam werd vroeger nogal eens verwisseld met de Noordweg, maar
beide namen werden voor twee verschillende wegen gebruikt. Het is een
nu eigenlijk niet meer bestaande weg, die echter op de gemeentekaart van
1936 en op een wandelkaart van 1941 nog als zodanig wordt aangeduid.
Zelfs komt de Noordseweg nog voor op de gemeentelijke Wegenlegger van
1964, waarop het een weggetje is, beginnend in Achterberg aan de
Achterbergse straatweg, van daaruit in zuidwestelijke richting gaand, de
spoorlijn kruist en, juist ten noorden van de stoplichten bij de Bergweg,
nog iets westen doorloopt van de N233, de provinciale weg Rhenen-
Veenendaal. Deze weg is thans officieel aan het openbaar verkeer onttrok-
ken en op de laatste gemeentelijke wegenlegger van 1979 komt deze weg
dan ook niet meer voor.
De Noords(ch)e weg was vroeger veel langer. Op de pre- kadastrale kaart
van 1819 komt de weg weliswaar in zijn geheel voor, maar er staat geen
naam bij. Deze weg had als begin de huidige Domineesbergweg, boog in
noordoostelijke richting af, (gesneden door de huidige Bergweg), kruiste de
Bovenweg en boog verder af naar het oosten, kruiste de Achterbergse-
straatweg en liep door tot aan de Zandweg, de noordelijke vertakking van
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de Boslandweg, toen nog Dijksche weg geheten. Slechts het laatste
gedeelte van deze weg, tussen Achterbergse straatweg en de Zandweg, is
thans weer in gebruik als Noordse weg. Een gedeelte ervan is nog zicht-
baar ten westen van de Lijnweg, tussen de Klaassenweg en de kwekerij bij
de stoplichten.

Noordse weg (Achterberg)
Het laatste gedeelte van de oude Noordsche weg, in het uitbreidingsplan l
van Achterberg. Het is een geprojecteerde weg die vanaf de Achterbergse
straatweg (tussen Bovenweg en Molenweg) in oostelijke richting moet
lopen naar de Zandweg, de noordelijke afsplitsing van de Boslandweg.

Nude
De officiële naam was Rijksweg Utrecht-De Bilt-Driebergen-Arnhem
volgens het Rijkswegenplan van 1958, maar thans is het een Provinciale
weg. Deze weg, leidend van de Greb naar Wageningen, staat sinds
onheugelijke tijden als Nude bekend. In 1936 werd deze weg (althans het
Rhenense gedeelte) door B & W van Rhenen officieel zo benoemd. De
naam Nude (of Neude) is afkomstig van Noda, een reeds vele eeuwen
gebruikte benaming.

O.

Obdijk (verouderd) (Achterberg)
De Obdijk is een verouderde naam voor het meest noordelijk deel van de
Dijk. Tot 1953 heette slechts het gedeelte van de Cuneraweg tot een
eindje vóór de Weteringsteeg De Dijk. Het vervolg ervan, tot aan de Wete-
ringsteeg 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.

Onderlangs (verouderd)
Oude benaming voor enkele huizen te Rhenen, die gestaan hebben aan de
Cuneralaan, ten oosten van de toenmalige spoorbrug. Na de verwoestingen
van de laatste oorlog zijn deze huisjes verdwenen. De naam is ook in
gebruik geweest voor de laaggelegen woningen langs de Cuneralaan.
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Gedeelte van de kadastrale kaart van 1832 van de Zandheuvel.
De bijschriften zijn door schrijver dezes bijgeplaatst.



Onderweg (Eist)
Een oude weg die onder (ten zuiden van) de Rijksstraatweg langs liep.

De Opslag
Benaming voor het pad ten zuiden van de Straatweg in Eist, tegenover de
Houweg, in de richting van de Rijn lopend. De hieraan gelegen boerderij
heet De Opslag. Op de Topografische Kaart van 1985 heet het hier
Rijnzicht.

De Opslag te Eist.

Oranjestraat
Volgens raadsbesluit van 4-8-1970. Voor de weg ten zuiden van de
Irenestraat werd de naam Oranjestraat reeds geruime tijd officieus gebe-
zigd. Het was wenselijk deze naam officieel aan deze straat te geven. Zie
ook bij Christinastraat en Nassaustraat.
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Oude Dijksestraat
De weg komt reeds voor op de stadskaart van Rhenen door Jacob van
Deventer uit ca. 1560. Deze weg begint bijna onderaan de Nieuwe Veen-
endaalseweg en loopt in noordelijke richting, waarna het een T-kruising
maakt met de Wilhelminastraat. Toen de Wilhelminastraat nog niet be-
stond, maakte de Oude Dijksestraat op dit pun een L-vormige bocht naar
het oosten, tot aan de Achterbergsestraatweg. Tot aan het eind van de
16de eeuw stond hier op dit punt de Bergmolen, een korenmolen. De
afkomst van de naam is onbekend. Misschien is deze weg er wel eerder
geweest dan het zuidelijke deel van de Achterbergse straatweg, en moet
toen het begin geweest zijn van de weg die vanuit Rhenen naar de Dijk in
Achterberg voerde.

Oude Dijkseweg (verouderd)
Verouderde naam voor de Oude Dijksestraat.

Oude Molenweg (verouderd)
In de bouwaanvraag voor de bouw van de vier woningen Spitsbergerpad
n° 1, 3, 5 en 7 door de aannemer Klomp in 1927, wordt dit doodlopende
zijweggetje van de Oude Veenendaalseweg 'Oude Molenweg' genoemd.
Het is niet geheel duidelijk naar welke molen deze weg vernoemd werd. De
voormalige Westmolen, een windkorenmolen, stond een eindje verderop
langs de Oude Veenendaalseweg iets voorbij de hoek met de Zandheuvel-
straat. Het lijkt onlogisch, een zijweg naar deze molen te vernoemen. Er heeft
ook in de vorige eeuw een houtzaagmolen bovenop de Zandheuvel gestaan,
tegenover het begin van de Teldersweg, Mogelijk ging hier de oude Molenweg
naar toe.

Oude Veenendaalse weg
Op de gemeentekaart van 1936 is dit de weg vanaf het huidige gemeen-
tekantoor tot aan de Geertesteeg (de tegenwoordige Nieuwe Veenen-
daalseweg). Sinds 1937 wordt deze weg officieel Nieuwe Veenendaalse-
weg genoemd.
Ook werd de naam Oude Veenendaalseweg al lang gebruikt voor de oude
weg die ten westen van de stad liep, aanvangend tegenover de Veerweg,
en uiteindelijk als Oude Grindweg of Overbergseweg (de huidige Oude
Veensegrindweg) naar Veenendaal liep. Deze weg was nog tot na de
oorlog intact. Sedert de na-oorlogse nieuwbouw werden delen van deze
weg in gebruik genomen door de Molenberg (het oostelijk gelegen zuid-
noord lopende U-been), een deel van de Groeneweg (tegenover de ingang
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van de Sporthal gelegen) en het in het verlengde ervan gelegen deel van de
Platanenlaan, die hier verder doodloopt.
Thans bestaat van de Oude Veenendaalseweg nog slechts het meest
zuidelijke deel, vanaf de Utrechtse Straatweg tot aan de Zandheuvel-
straat/Bantuinweg.

Oude Veensegrindweg
Deze naam is sinds ongeveer 1950 in gebruik. Vroeger werd deze weg ook
wel Oude Grindweg genoemd, of Overbergsche weg, in het begin van de
twintigste eeuw Veenendaalsche weg. Voortman zegt hierover in 1890: 'In
1856 werd de verbinding met 't naburige dorp Veenendaal aanmerkelijk
verbeterd door 't aanleggen van den grintweg, die door de Veensche allee,
langs het oude Remmerstein, naar de Kerkewijk loopt'. In zijn boekje
'Rhenen en Omstreken' van 1906 schrijft W.J. van Nas: '.... maar in 1856
werd de grintweg van de Grebbe over de Cunera-laan door Achterberg
vereenigd met die der Veensche-allee, langs het oude Remmerstein tot den
straatweg der kerkewijk naar Veenendaal aangelegd, waar voorheen door
zand en klei veelal ossen de zware vrachten voortsleepten'.

De weg loopt van de Geertesteeg in noordwestelijke richting tot de
Veenendaalsestraatweg bij La Montagne. In 1961 was deze weg nog niet
verhard en was de weg bedekt met grof grind.

Den Oven
Volgens raadsbesluit van 18-12-1990. Den Oven was een van de muurto-
rens in de oude stadsmuur van Rhenen, en wel net ten noorden van de
Bergpoort gelegen, ongeveer tegen de huidige parkeerplaats achter het Ge-
meentekantoor. Zie verder bij Koerheuvel.
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De Utrechtse straatweg bovenaan de Veerweg. Links van de tram gaat de
Paardenamrkt omlaag. In het midden, rechts van de tram, is een huis aan

me^nTv J3^ °e Vl'"a reChtS WdS Vi"a Geemuida, op de hoekmet de Oude Veenendaalseweg.

RHENEh, —

De noordzijde van enkele woningen van 'Onderlangs'
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Onderlangs', de woningen ten oosten van de voormalige Spoorbrug.
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De Nieuwe Veenendaalseweg ten noorden van de Openbare Lagere School; de fraaie oude
beukenbomen zijn hier nog aanwezig.
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De Nieuwe Veenendaalseweg net ten noorden van het begin van de Dr. Wallerstraat; de oude
beukenbomen zijn hier verdwenen.
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De Kuilweg, waarvan het Paardenveld (zie volgende Oud Rhenen) een zijweg is.
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