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Het Paardenveld rond 1960. In het midden is nog een deel van de gashouder te zien die later
werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.



DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H.P. Deys

Deel VI: P-S

Paardenkop (Eist)
Naam voor het meest westelijk verlengde deel van Franse weg, uitkomend
in de gemeente Amerongen. Het is vermoedelijk de naam van een nabij
gelegen oude boerderij te Eist. De boerderij zou aan deze naam gekomen
zijn, omdat deze gebouwd zou zijn op een plek, waar men ooit een skelet
van een paardenkop moet hebben opgegraven, die daar in de Franse tijd
terecht zou zijn gekomen.

Paardenmarkt
De naam Paardenmarkt wordt gebruikt voor het kleine doodlopende wegge-
tje dat bij de Veerweg begint en parallel loopt aan de Utrechtse Straatweg,
het vroegere Engelse Kerkhof. Volgens een in het archief bewaarde huis-
nummerlijst bestond er in wijk A rond het begin van de 20e eeuw een
vijftal woningen Paardenmarkt 403 t/m 407, waarin in totaal 24 bewoners
woonden. Waar deze woningen zich bevonden is nog niet bekend.

Paardenveld
De weg loopt van de Utrechtse Straatweg in noordoostelijke richting tot de
Nieuwe Veenendaalseweg. Hoe oud de naam is, is onbekend. In 1824
wordt er al melding van gemaakt, maar de naam zal wel veel ouder zijn. De
naam houdt ongetwijfeld verband met de vroegere paardenmarkt, die ge-
houden werd tussen de Westpoort en het Paardenveld. Rhenen had het
recht tot het houden van een paardenmarkt in 1552 verkregen van Karel V.
De datum, maandag vóór St. Odulphus (12 juni), stond in alle almanakken
vermeld. De paardenmarkt werd nog tot aan het begin van onze eeuw
gehouden.

Papaverstraat
Volgens raadsbesluit van 27-3-1963. In 1959 was door de Raad besloten,
in deze wijk de straatnamen naar bloemen te vernoemen. De weg loopt
vanaf de Anjerlaan tot aan de Dominees- bergweg.
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Het Paardenveld, toen het nog een zandweg was; de plek ter plaatse
noemde men wel 'Het Dal l et je'

Parallelweg (verouderd)
Een benaming uit het begin van deze eeuw, tot aan ongeveer 1941, voor
de weg die van de Grebbeweg zuidwaarts naar de Vogelenzang loopt, de
huidige Zwarteweg.

Parallelweg
De weg die parallel aan de Stikke Hucht loopt, vanaf de Stationsweg tot
aan de Trambaanweg.

Parallelweg Grebbeweg
Dit is een kort doodlopend weggetje, gelegen langs het hotel aan de
Grebbeweg. De naam is na de laatste oorlog in gebruik gekomen.

Pegelweg (verouderd)
De Pegelweg was een oude benaming voor de Achterbergsestraatweg. De
belangrijke boerderij de Pegel (reeds in de 14de eeuw bekend) lag vroeger
in de zuidoostelijke hoek van de Friesesteeg en de Cuneraweg. De Achter-
bergse straatweg kwam dus vanaf Rhenen op het kruispunt bij deze boer-
derij uit, vandaar de naam. Op deze plaats werd in 1994 een aantal
seniorenwoningen neergezet. De naam De Pegel ging reeds in de 19de
eeuw over op de boerderij aan de Cuneraweg juist benoorden de Derde
Poort.
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Wef kruispunt Cuneraweg/Achterbergsestraatweg/Friesesteeg. De boerderij in het midden
heete vroeger 'De Pegel' (JosPé 1963)
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Onderaan de Rijnstraat, waar ongeveer naar rechts vroeger het Petercelystraatje liep (JosPé
1960)



Peterceliestraatje (verouderd)
Toen Rhenen nog stadsmuren had kon men via de Rijnpoort naar buiten en
dan meteen linksaf een weggetje in gaan, dat naar een aantal tuintjes
leidde. Dit weggetje werd in een acte van 1695 'Petercelystraetje buytten
de Rijnpoort deser stadt' genoemd, maar we komen ook wel de Petercely-
steeg en zelfs, in 1894, de naam Pieterseliesteeg tegen. Thans staan hier
de huizen, bijgenaamd 'Scheveningen', onderaan de Rijnstraat.

Petuniastraat
Volgens raadsbesluit van 27-3-1963. Zie verder bij Korenbloemstraat. De
straat loopt vanaf de Anemoonstraat naar de Dahliastraat, parallel aan de
Asterstraat.

Plantagelaan (verouderd)
Oude benaming voor een oost-west lopende weg door Plantage Willem III.

Plantage Willem III
Benaming voor de oprijlaan tot de voormalige plantage van dezelfde naam.
De Plantage Willem III in Remmerden werd in 1852 gesticht met als doel
het heidegebied in een tabaksplantage om te vormen. Later vond er andere
teelt plaats, onder andere fruit en het veredelen van granen en grassen.
Omstreeks 1994 werden alle activiteiten gestaakt. Thans is dit 100 ha
groot terrein als natuurgebied in beheer bij de Stichting Het Utrechts Land-
schap.

Plantsoen
Verkorte naam voor het Koningin Elisabethplantsoen, zie aldaar.

Plantsoenstraat
Deze straat loopt vanaf de Herenstraat (bij de ingang van het Gemeente-
kantoor) in noordelijke en daarna noordwestelijke richting naar de Molen-
straat, bij de plaatselijke vestiging van Albert Heyn. Vroeger was hier nog
duidelijk sprake van een plantsoen, maar thans is dit gedeelte volgebouwd
met winkels en parkeergelegenheid.

Platanenlaan
Deze weg dateert van begin 1934. Zie verder bij Acacialaan. In juni 1934
werden de eerste woningen hier in gebruik genomen. Volgens raadsbesluit
van 6-6-1972 werd de ligging van de weg gewijzigd, waarbij aan de west-
kant een uitbreiding in noordelijke richting plaatsvond. .
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Populierenlaan
Volgens raadsbesluit van 8-8-1950. Zie bij Berkenlaan. Bij de Populieren-
laan werd gedacht aan de smalle hoog opschietende Italiaanse populier,
welke in onze streek op vele plaatsen voorkomt. Gepoot op afstanden van
10-12 m vormt het een decoratieve beplanting, aldus het advies van de
Heidemij.

Prins Bernhardstraat
Op 22-5-1945 werd voorgesteld de naam Bruine Ingse weg te veranderen
in Prins Bernhardlaan. Dit is niet gebeurd. De naam werd gereserveerd voor
een nieuw aan te leggen weg.
Met het oog op de toekomstige aanleg van een nieuwe verbindingsweg
tussen Achterbergsestraatweg en Spoorbaanweg, welke reeds in het
uitbreidingsplan was geprojecteerd, waren in de loop der jaren reeds enkele
percelen grond aangekocht. In de loop van 1952 deed zich de mogelijkheid
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 aanvankelijk gedachte terrein ten
noorden van de Julianastraat, zodat 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 onder-
vonden van de hellingen. De gemeente heeft zich toen in verbinding gesteld
met de eigenaren van de betreffende gronden, welke allen bereid waren de
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 kreeg deze nieuwe weg, die in de loop
van 1953 gereed kwam, de naam Prins Bernhardstraat.

Prinsenweg (Eist)
Deze zijweg van de weg Elst-Veenendaal werd in februari 1934 officieel
Prinsenweg genoemd. De naam Prinsenweg staat echter reeds vermeld op
de Topografische kaart (1:25.000) van Rhenen uit 1885, maar dan bij de
Franseweg. Vermoedelijk werd hiermee toen bedoeld de huidige Woudweg.
Het is niet duidelijk naar welke Prins deze weg vernoemd is.
De Prinsenweg was voorheen een 120 m lange, doodlopende weg, van de
Veenendaalse Straatweg, evenwijdig aan en ten zuiden van de Franseweg
naar het westen lopend. Volgens raadsbesluit van 6-6-1972, werd een
wijziging in de kaart aangebracht. In het bestemminsplan Het Woud waren
namelijk enkele veranderingen in de straten noodzaklijk. De bestaande
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Werkzaamheden aan het traject van de Provinciale weg Veenendaal-Kesteren, de tegenwoor-
dige A/233. Nadat de rails zijn gesloopt zal asfalt hier toegang verlenen aan vele duizenden
auto's per dag. Let op het spoorwachtershuisje uiterst links, dat vroeger stond aan de oost-
zijde van de Spoorbaanweg (foto Lamme Veenendaal, ca. 1956)



Nadat het station Rhenen was afgebroken (ca. 1960) kwam er een uitweg van de Stationsweg
naar de autoweg naar Kesteren. Op de foto is de verkeersbrug bijna gereed en deze zou kort
na de opname van de foto worden geopend (JosPé 1957)



Prinsenweg werd aan de westzijde naar het zuiden verlengd, tot aan de
nieuw aangelegde Heideweg. Vanaf de Heideweg werd een nieuwe weg
aangelegd, die in noordelijke richting liep en daarna weer aansloot aan de
Prinsenweg. Bij de naamsgeving viel de keuze op de Koninginneweg, omdat
zij de gemalin van onze Prins is, aldus het raadsbesluit.

Prinsessehof (Eist)
Volgens raadsbesluit van 25-1-1993. De nieuwe verbindingsweg in het
bouwplan 'Heidehof1, die vanaf de Christinastraat in noordelijke richting
loopt, vervolgens in oostelijke richting afbuigt en uitkomt op de Woudweg,
kreeg de naam Prinsessenhof. Dit bouwterrein wordt begrensd door straten
wier namen gerelateerd zijn aan ons Koninklijk Huis, o.a. Koninginneweg,
Prinsenweg, Christinastraat, Beatrixstraat enz. Er was geen historische
achtergrond van betekenis te vinden om deze straat naar te vernoemen.

Provinciale weg (verouderd)
In februari 1934 is de naam Rijksstraatweg Elst-Veenendaal gewijzigd in
Provinciale weg. Thans heet de weg Veenendaalse straatweg.

Provinciale weg T48/S25 Veenendaal-Rhenen (verouderd)
Deze weg loopt van de grens met de gemeente Veenendaal in zuidooste-
lijke en zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Lienden (Gelder-
land). De weg komt plaatselijk onder de volgende namen voor: Rondweg-
west (van de grens met de gemeente Veenendaal tot de Kerkewijk), Cune-
raweg (van de Kerkewijk tot de tweede poort in de spoorweg Amersfoort
Rhenen) en voorts Lijnweg vanaf dit punt tot aan de grens met Lienden.
Tegenwoordig spreekt men van de N 233.

Prunuslaan
Volgens raadsbesluit van 8-8-1950. Zie bij Berkenlaan. Bij de naamsgeving
werd gezocht naar een boomsoort, welke niet te groot wordt en toch een
goede wegbeplanting vormt, waarbij de keus viel op de Prunus, welke in
het voorjaar een mooie bloesemtooi draagt en daarna donkerrood gekleurd
blad heeft. Ook zij groeit het best op zandgrond, zij kan echter dichter
bepoot worden dan de voorgaande soorten (eiken, berken, esdoorn en
populier). Aldus het rapport van de Heidemij. Zie ook bij de straatnamen
naar de andere hier genoemde bomen.
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Puttersteeg (verouderd)
Voorheen de oostelijke verbindingssteeg tussen Weverstraat en Zuidwal,
thans verdwenen. Dit steegje stamt uit de Middeleeuwen. De naam Putter-
steeg komt in het Bevolkingsregister van 1862 reeds naar voren, maar de
naam is vermoedelijk al veel ouder. In 1942 was er sprake van een woning
in verval. Het steegje werd nog in 1951 vermeld bij het onderhoud van de
bestrating. Zie ook bij Kamperfoeliesteeg.

R.

Radboudweg
De in 1936 nieuw aangelegde zijweg van de Levendaalseweg werd Rad-
boudweg genoemd. De naam Levendaalseweg heeft als oorsprong een
kasteel of bezitting van een familie Lievendaal. Daarnaast moest hier in de
buurt volgens de overlevering de bezitting van Koning Radboud hebben
gestaan, bekend uit de Cuneralegende. Voortgaande in dezelfde lijn werd
uit historisch oogpunt gekozen voor de naam Radboud.

R H E N E N . Ktraisc det O , S , M

De remise van de Ooster Stoomtram Maatschappij, ca. 1900
(prentbriefkaart C. Puijk)
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Remise (verouderd)
In het Bevolkingsregister van Rhenen komt het adres Remise voor vanaf het
jaar 1888, nadat in 1887 de tramlijn Zeist-Arnhem in gebruik was geno-
men. Dit adres was toegewezen aan een zestal dienstwoningen, waarin
enkele gezinnen van O.S.M.-, resp. N.B.M.-personeel hebben gewoond. De
aanduiding Remise heeft ook in 1910 nog bestaan, maar later werd het
adres Verlengde Trambaanweg. De O.S.M, was de Ooster Stoomtram
Maatschappij, de N.B.M, de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij. Na
Centraal Nederland wordt er nu over Midnet gesproken.

Remmerden
Volgens raadsbesluit van 30-9-1975. Toen het nieuwe gedeelte van het
industrieterrein in Remmerden gereedgekomen was, bleek het noodzakelijk
dat de ontsluitingsweg een naam kreeg. Het betrof de weg welke aanvan-
kelijk vanaf de parallelweg van de Utrechtsestraatweg in noordelijke rich-
ting en vervolgens in westelijke richting loopt. Het gebied waarop deze
weg is gelegen heeft reeds een aantal eeuwen de naam Remmerden of
Remmerten bezeten. In dit gebied is pre-historische bewoning geweest en
begin 90er jaren is er een grote gouden munstenschat gevonden uit de 7e
en 8e eeuw.

Remmersche laan
Remmerdse Laan, Remmertselaan. Er hebben diverse wegen deze naam
gevoerd. Vroeger (1936) was het de weg vanaf de Rijksstraatweg bij de
Plantage Willem III, via de huidige begraafplaats 'Larikshof', door het
Remmersteinse Bos tot aan de kruising van Wageningse Laan en Lijstereng-
weg, midden in het bos. Volgens de laatste wegenlegger van de gemeente
(1979) is het de bosweg vanaf het kruispunt bij de 'Larikshof' tot aan de
camping De Thijmse Hucht. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de eerder
bestaande namen voor het oostelijk deel van deze laan, namelijk die van
Wageningse Laan en Rhenense Laan, die op de kaart behorend bij de
politieverordening van 1936 staan vermeld. Het westelijk deel van wat
vroeger de Remmersche Laan heette (vanaf Larikshof tot de Straatweg)
noemt men thans Autoweg.

Reumers
Volgens raadsbesluit van 6-6-1972. Een weg vanaf de geprojecteerde
westelijke rondweg om het plan Donderberg, aanvankelijk in noordelijke,
daarna in oostelijke richting uitmondend op de bestaande Nieuwe Veenen-
daalseweg tegenover de Beukenlaan. Bestemmingsplan Donderberg.
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De naam Reumers wordt reeds door Voortman vermeld, het was het bouw-
land ten westen van de huidige Nieuwe Veenendaalseweg. In het begin van
deze eeuw werd de naam Reumers nog gebezigd bij veilingen van percelen
grond. De naam Reumers werd uiteindelijk toch niet gebruikt voor een
nieuwe weg in het plan Donderberg. Zie Reumersweg.

Reumersweg
Deze oude weg kreeg een plaats in het plan Koerheuvel, maar wel werd de
loop veranderd. Oorspronkelijk liep de weg vanaf de Nieuwe Veenen-
daalseweg in westelijke richting het bos in. Omdat in 1989 de Reumersweg
een ander verloop had gekregen, was voor een gedeelte ervan een nieuwe
straatnaam noodzakelijk. In aansluiting aan reeds bestaande straatnamen in
de omgeving kreeg dit stuk de naam van Spijnderstoren (zie aldaar).

Rhenensche Laan
Een bosweg in het Remmersteinse Bos, lopend vanaf de Wageningse
Laan/Roghairsparrenweg tot de Nieuwe Veenendaalseweg even benoorden
de camping De Thijmse Hucht.

Ribeslaan
Volgens raadsbesluit van 8-9-1959, de doorgaande verbinding tussen de
Achterbergse straatweg en de Rozenlaan. Alle straten in deze buurt zou-
den, volgens een eerder raadsbesluit uit 1959, naar bloemen worden ver-
noemd.

Roelofzijde (verouderd)
Op een perceel op de hoek van de Herenstraat en huidige Nieuwe Veenen-
daalseweg, heeft Roelof van de Waal, een telg uit de toen bekende Rhe-
nense familie Van de Waal in 1881 aan een drietal steegjes een aantal
arbeiderswoningen neergezet. De steegjes, net ten noorden van het huidige
Gemeentekantoor gelegen, kregen de namen Isaaczijde (met 20 woninkjes)
in het noordelijk deel, Roelofzijde (10 woninkjes) in het zuidelijk deel en
daar tussen in, loodrecht hierop, op de Nieuwe Veenendaalseweg uitko-
mend, de Martinus Wilhelmus van de Waalstraat met 9 huisjes en een café.
Isaac en Roelof waren zoons van Roelof van de Waal. Martinus Wilhelmus
was de grootvader, die leefde van 1796-1898: hij werd ruim 102 jaar oud.
De huisjes werden niet lang na 1970 afgebroken. Alleen het nog bestaande
Café-biljard 'De Driehoek' herinnert nog aan dit nabije verleden. Thans is de
M.W. van de Waalstraat het korte stukje weg van Nieuwe Veenendaalse-
weg naar de parkeerplaats achter het Gemeentekantoor en bij Albert Heyn.
Zie verder bij Isaaczijde en M.W. v.d. Waalstraat.
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Roghairsparrenweg
Zie ook Amerongse Torenweg. Van de Autoweg in zuidzuidoostelijke rich-
ting 94 m. Het is volgens de legger maar een zeer kort weggetje, even ten
noorden tegenover de Defensieweg beginnend. De naam houdt verband
met de geslachtsnaam Roghair, een Rhenense notabelenfamilie die over
veel grondbezit beschikte.

Roghairweg
Februari 1934. Roghair was een familienaam van een bekende Rhenense
patricische familie, die al vanaf omstreeks 1550 te Rhenen op het kussen
had gezeten. Dirck Roghair was burgemeester van 1711-1717, Huibert Jan
Rogahir van 1809-1819, C. Roghair van 1812-1815. De laatste telg van dit
geslacht, Gerrit Jacob Roghair, was van 1871-1882 burgemeester van
Rhenen, de voorganger van Jhr. Schimmelpenninck.

Rondweg-west
Het laatste gedeelte van de westelijke rondweg om Veenendaal (van de
Veenendaalse Bergweg tot het kruispunt bij La Montagne) kwam in augu-
stus 1977 gereed. Het gedeelte onder de gemeente Veenendaal liggend,
namelijk vanaf de Rijksweg A12 tot aan het kruispunt bij de Bergweg had
reeds de naam Rondweg-west gekregen. Voor de duidelijkheid voor de
weggebruikers was het gewenst dat de gehele weg, vanaf de A12 tot aan
het kruispunt bij La Montagne, één naam kreeg. Het laatste stukje, op
Rhenens gebied liggend, heette toen nog Cuneraweg. Op voorstel van
Veenendaal ging de Rhenense raad op 30-8-1977 accoord met de naams-
wijziging.

Rozenlaan
Volgens raadsbesluit van 8-9-1959. Zie bij Bloemenwijk.

Ruiterpad (Achterberg)
In 1 964 werden grondaankopen verricht met het oog op de aanleg van het
Ruiterpad, toen een zandweg. Het Ruiterpad was een reeds lang bestaande
zandweg midden in Achterberg. Het staat thans vol nieuwbouwwoningen.
Het is logisch, de naam aan het gebruik door ruiters toe te schrijven, maar
de werkelijke herkomst is niet bekend.

Runderweg (verouderd)
Deze weg wordt reeds vermeld in een acte van de Ridderlijke Duitse Orde
uit 1392. Het is een oude benaming voor de Oude Veenendaalsweg, de
oostelijke route van Rhenen naar het noorden.
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Het Ruiterpad bij de Molenweg, omstreeks 1985 (foto Deys)



Rijksstraatweg (verouderd)
Oudere naam: Rijksstraatweg van Utrecht naar Arnhem of Rijksstraatweg
U-A, ook Rijksweg Utrecht-De Bilt-Driebergen-Grebbeberg-Wageningen
(N225/325). Het gedeelte ten oosten van Rhenen heet thans, zoals eeu-
wenlang het geval is geweest, weer Nude.

Rijnkade
Het stuk weg tussen de Loswal en het Veerplein.

Rijnlaan (verouderd)
Een oude benaming voor een weggetje in het bos Remmerstein nabij de
Daalsteeg.

Rijnpoortsteeg (verouderd)
Een nog niet geheel geïdentificeerd steegje nabij de vroegere Rijnpoort.

De Rijnstraat ter hoogte van de Markt. Bij ijzel of sneeuw kon men
vroeger vanaf de Nieuwe Veenendaalseweg en de Molenstraat tot
onder aan de Rijnstraat met de slee naar beneden suizen (foto
Ramspek 1911) 147



Rijnstraat
De Rijnstraat loopt vanaf de Kruisstraat tot aan de Loswal. Deze weg
leidde vroeger naar de Rijnpoort. De naam is al vele eeuwen oud.

S.

Schaapskooi (verouderd) (Achterberg)
Volgens de topografische kaart van 1985 is dit een (land)weg die loopt van
de Levendaalse Weg in noordelijke richting naar de Bovenweg, ten oosten
van de Boslandweg. Het is geen officiële gemeentelijke naam, maar dit
landweggetje wordt ook genoemd op een V.V.V.-kaart van Rhenen uit
1948/49.

Schimmelpennincksche laan (verouderd) (Achterberg)
Vroegere naam (1890) voor de Heimersteinse laan, die tegenover Heimer-
stein aanvangt en doorloopt tot de Grebbeweg, vlak ten oosten van Ouwe-
hands Dierenpark.

Burg. Schimmelpenninckstraat
B en W behandelden de aanleg van deze straat in maart 1930, op 17-6-
1930 volgde goedkeuring door G.S. van de wijziging van het besluit Uit-
breidingsplan. De Ned. Buurtspoorwegmij had geen bezwaar tegen door-
trekking van de Burg. Schimmelpenninckstraat en Trambaanweg. In maart
1931 werd door G.S. het raadsbesluit voor de aankoop van grond t.b.v. de
aanleg en doortrekking van het oostelijk deel van de Burg. Schimmelpen-
ninckstraat afgewezen, pas in juni volgde goedkeuring. Reeds in januari
1932 gaven B & W vergunning voor de ingebruikname van de n°'s 5,7,9.
Jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck ('s Gravenhage 1854 - Den
Dolder 1929) was ruim 40 jaar burgemeester van Rhenen (van 1882-
1923). Hij was eigenaar en bewoner van het Huis Heimerstein. Hij ligt
begraven in zijn thans nog aanwezige familiegraf op de voormalige begraaf-
plaats aan de Herenstraat te Rhenen.

Schoolweg (Eist)
Volgens raadsbesluit van 2-10-1956. De naam Verlengde Schoolweg
verviel (zie bij Eist) en werd veranderd in Schoolweg.

Schoolstraat (verouderd)
Oude benaming (begin van deze eeuw) voor de Koningstraat, kennelijk
duidend op de voormalige ULO-school, waarvan het gebouw in 1870 werd
neergezet. Hierin was ook de zogenaamde Normaalschool gevestigd.
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Schoolstraat (verouderd)
Tijdelijke naam voor de Wilhelminastraat van 23-2-1942 - 12-6-1945. Door
de burgemeester d'Aumale van Hardenbroek bekend gemaakt op 10-3-
1942. De Duitsers hadden namelijk bepaald, dat straten en wegen niet
meer naar levende leden van het Koninklijk Huis mochten worden ge-
noemd.

Schoutenboomgaardweg
De verbindingsweg tussen de Buitenomme in oostelijke richting naar de
Cuneralaan. Hier moet vroeger een boomgaard hebben gestaan, die eigen-
dom was van een van de schouten van Rhenen. Een andere, minder aanne-
melijke verklaring is die, volgens welke deze weg vroeger de Schotse-
boomgaard zou hebben geheten. Het is dan wel onduidelijk, welke Schot
hier bedoeld wordt. 'Schotse' zal hoogstwaarschijnlijk een verbastering van
'Schouten' geweest zijn.

Schoutensteeg (Middelbuurt)
Deze steeg, die vanaf de Cuneraweg, via de Spoorlaan naar de Middel-
buurtseweg loopt, heeft de naam te danken aan één van de schouten van
Rhenen. Vermoedelijk lag hier grondbezit van hem langs de weg.

Seringplantsoen
Vroeger ook wel Seringenplantsoen. Volgens raadsbesluit van 8-9-1959.
Het is de middelste van de drie V-vormige plantsoenen, zijwegen van de
Ribeslaan. Zie verder bij Goudenregenplantsoen.

Servetstraat
Volgens raadsbesluit van 28-6-1955. De oorspronkelijke benaming Servet-
steeg (vastgesteld 31-3-1953, maar reeds veel langer zo genoemd) werd
op verzoek van de bewoners hernoemd in Servetstraat. Zie bij Klooster-
straat. De herkomst van de naam is onzeker. In Oud-Rhenen van sept.
1993 staat een artikel over de mogelijke herkomst, vermoedelijk is de
straat rond 1800 vernoemd naar Michael Servet, een 16de eeuws theo-
loog.

Simon Stevinweg
De doortrekking van de Prunuslaan naar Spoorbaanweg werd in 1954
voltrokken. Deze verlenging werd genoemd naar Simon Stevin (1548-
1620). Hij was een zuid-Nederlandse wiskundige, vestingbouwer, en inge-
nieur. Hij heeft echter niets te maken gehad met Rhenen. Reeds in 1942
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kwam zijn naam bij de benoeming van wegen elders ter sprake, maar Ir.
Poederoyen (van het Wederopbouwplan) wist de naam te doen vervangen
door die van Keldermans, zie aldaar. De naam Stevin is kennelijk toch weer
opgedoken in 1954.

Snikkuil (verouderd)
Een eigenlijk toponymische benaming voor het gebied rondom de Cunera-
weg, waar de Boslandweg op uit komt. Hier werden door Willem van Nas
aan het begin van deze eeuw enkele arbeldershuisjes ten behoeve van de
Diakonie gebouwd. Ze zijn, nadat ze onbewoonbaar werden verklaard, in
de tachtiger jaren van de 20ste eeuw afgebroken. De naam behoort eigen-
lijk aan de kuil, die juist achter deze huisjes, dus tegenover de kerk van de
Oud Gereformeerde Gemeente, de zogenaamde 'Klompenkerk'. De her-
komst van de naam is mij niet bekend. Een snik is een soort houtbewer-
kingsinstrument. Mogelijk werd er vroeger in de snikkuil hout bewerkt.

Snijdersteeg (Achterberg)
Aanvankelijk was de Snijdersteeg een in oostelijke richting doodlopende
zijweg van de Cuneraweg. Pas na de oorlog werd deze weg 750 m doorge-
trokken naar de Weteringsteeg. In 1952 kreeg de gehele Snijdersteeg de
bestemming 'openbare weg'.
De naam Snijdersteeg moet verband houden met Antje 'de Snijer'of 'Snij-
der', bijnaam van Antje van Soest (de 'Poester') die gehuwd was met Jaap
Aartse. Zij woonde aan de Cuneraweg op de hoek van de steeg, die Snij-
dersteeg zou gaan heten. Er deed vroeger een gedichtje van haar de ronde:
'Antje de Snijer, / maak de box wat wijer / maar maak 'm niet zo heet / dat
ie van de kont af gleed'. Zij scheen nogal open te staan voor allerlei avan-
ces van vele mannen.

Solkuil (verouderd) (Eist)
Dit is een adres dat in 1942 werd genoemd. Op Solkuil 75 te Eist woonde
J. Pol, die toen werd aangewezen als commandant van de bosbrandweer-
groep Rhenen.

Sparrenlaan
Volgens raadsbesluit van 24-3-1959. Zie bij Domineesberg.

aan de Specht
De Specht is een veldnaam van een gebiedje achteraan de Dijk, op de hoek
met de Maatsteeg., maar het werd ook als huisadres gebruikt.
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Spitsbergerpad
De naam voor deze straat treffen wij reeds aan in het bevolkingsregister
van 1862. We moeten de naamgeving zien in de tijd, dat er allerlei histori-
sche gebieden in aanmerking kwamen voor het vernoemen van straten en
wijken. Vooral ook Lombok is een bekende naam uit die tijd.

Spookweg (verouderd) (Eist)
Vroeger kende men in Eist de Spookweg en de verlengde Spookweg. In juli
1930 werd door 28 bewoners een verzoek aan de Rhenense gemeenteraad
gericht, de namen Spookweg en Verlengde Spookweg, die kort tevoren
officieel waren vastgesteld, te veranderen, omdat deze in de 'huidige tijd
van ontwikkeling en beschaving geheel misplaatst zijn'. De naam Spoo-
kweg 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 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'. Omdat de
naam Spookweg in geen enkel opzicht in verband stond met de geschiede-
nis, werd verzocht de namen Spookweg en verlengde Spookweg te veran-
deren 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, aldus
het verhaal. Er was overigens geen Drost bij de bovengenoemde verzoe-
kers, de naam Spookweg te veranderen. Volgens een andere lezing zou de
naam afkomstig zijn van een huis bijna op de hoek van de Woudweg, dat
vroeger het Spookhuis werd genoemd.

Spoorbaanweg
Vroeger ook wel Spoorweglaan geheten. Juni 1933 werden hier de eerste
woningen in gebruik genomen en van die tijd dateert de naam voor deze
weg.

Spoorlaan (Veeneind)
Volgens raadsbesluit van 12-10-1937. Deze weg vormt de verbinding
tussen de Kampjesweg en de Brinkersteeg. De weg loopt langs de zui-
dwestzijde van de spoorweg Rhenen-Utrecht, in noordoostelijke richting tot
de grens met Veenendaal.
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Sportweg (Eist)
Volgens raadsbesluit van 31-10-1967. Voorheen liep de Schoolweg vanaf
de Rijksstraatweg via de Franseweg in noordelijke richting tot de bosrand
van het landgoed 'Prattenburg'. In verband met de reconstructie van de
Schoolweg is de uitmonding op de Franseweg verlegd en kon niet meer
van een doorlopende Schoolweg worden gesproken. De naam Schoolweg
vanaf de Rijskstraatweg werd gehandhaafd en voor het gedeelte Franse-
weg in noordelijke richting tot de bosrand moest een andere naam worden
gekozen. Daar aan dit gedeelte enkele sportvelden waren geprojecteerd
werd gedacht aan de naam Sportparkweg of Sportweg. Uiteindelijk werd
het Sportweg.

Spoorweglaan
Verouderde naam voor de Spoorbaanweg.

Spijnderstoren
Volgens raadsbesluit van 4-4-1989. De Spijnderstoren was een van de
muurtorens in de oude Rhenense stadsmuur, en wel ten zuiden van de
Westpoort, aan de huidige Koningshof. Vermoedelijk heeft in deze toren
Clais Spijnder gewoond, waarvan bekend is dat hij omstreeks 1490 richter
(schout) was van Rhenen. Zie verder bij Reumersweg en Koerheuvel.

Stadsmeent (verouderd) (Achterberg)
Adres in het bevolkingsregister 1862 voor de woning B 159 te Achterberg,
vermoedelijk nabij een van de tegenwoordige Meentstegen.

Stationsplein
Het Stationsplein, ook wel kortweg Station, kende maar één huisnummer,
namelijk het station van de spoorlijn Amersfoort/Kesteren. Het spoorweg-
station heeft nog tot na de oorlog gestaan onderaan de huidige Stations-
weg.

Stationsweg
Volgens raadsbesluit van 11-1-1958. In verband met het doortrekken van
de Stationsweg naar de Lijnweg en mede door het afbreken van het stati-
onsgebouw, had het vroegere Stationsplein zijn betekenis verloren en was
dit plein geheel komen te vervallen. De naam Stationsplein was dan ook
niet langer gewenst en werd ingetrokken. De Stationsweg werd toen door-
getrokken naar de noord-zuid verbinding en kwam daarmee rechtsreeks
(loodrecht) uit op de doorgaande autoweg. Thans is deze (toen zeer ge-
vaarlijke) aansluiting niet meer aanwezig, doordat de Stikke Hught een
geleidelijker oprit mogelijk maakt.



Steenoven (verouderd)
Adresaanduiding sinds ca. 1860. Hiermee werd de woning aangeduid die
aanwezig was bij de steenoven, die tot aan het begin van de 20ste eeuw
in de uiterwaarde heeft gestaan, juist tegenover de Schoutenboomgaard-
weg.

Steilestraat
Volgens raadsbesluit van 28-6-1955. Oorspronkelijke naam Steilesteeg,
vastgesteld 31-3-1953. Vernoeming zie bij Kloosterstraat. In 1602 komt de
naam Steijl straetgen reeds voor.

Stikke Hught
Volgens raadsbesluit van 31-10-1967. De weg lopende vanaf de Heren-
straat, beginnende ten westen van het Viaduct in zuidelijke richting naar de
Lijnweg, uitkomende ten noorden van de Rijnbrug, kreeg de naam 'Stikke
Hucht', die de naam in stand houdt welke voorheen door de bevolking
werd gegeven aan het looppad Herenstraat-Stationsweg. Het is een weg-
getje waaraan niet gebouwd wordt, maar waaraan het uit verkeerstech-
nisch oogpunt wel gewenst was een naam te geven.
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De ruines van de oude steenfabriek van Sandbrink in de uiterwaarde
voor de stad. Het woonhuis rechts van de boom werd bewoond en had
het adres Steenoven A 275 nk. Hier hebben leden van de families Baars,
Dirksen, Vink en Drost gewoond (foto Ramspek 1910)

Stokweg
De weg loopt van de Utrechtsestraatweg ongeveer 600 m in noordelijke
richting. De naam komt reeds voor in een acte in het Archief van de Duitse
Orde van 1392. De weg liep vroeger vanaf de Utrechtse straatweg in
noordwestelijke richting tot aan de kruising van de Remmerdse laan en de
Amerongse Torenweg bij de begraafplaats 'Larikshof', en ging verder tot
aan de toenmalige Utrechtse Laan. Sinds 1953 draagt nog slechts het
zuidelijk deel van deze weg officieel de naam Stokweg, het noordelijk deel
vanaf de 'Larikshof is opgenomen in de Defensieweg. Op de Provinciale
Wegenlegger van 1854 loopt de Stokweg vanaf de Utrechtse straatweg
tot aan de Amerongse Torenweg en buigt dan naar het westen af tot aan
de Straatweg. Dit laatste deel, toen het zuidelijk deel van de Remmersche
laan, is thans de Autoweg.

Sundertweg (Achterberg)
De weg langs de Sundert werd in 1937 als Sundertweg vastgesteld. Deze
weg loopt vanaf de Cuneraweg, de Provinciale weg N233, iets benoorden
de Duiventoren en ongeveer tegenover de Zuidelijke Meentsteeg, in weste-
lijke richting naar de Oude Veensegrindweg.

Van Suylenplein
Sinds februari 1934. Zie verder bij Acacialaan. Dit plein is op aanbeveling
(1932) van de toenmalige gemeente-archivaris dr. R. Jesse genoemd naar
Wouter van Suijlen (Zuylen). Hij was onder meer schepen van Rhenen in
1563-1570. In 1557 was hij gasthuismeester.



Wef Van Suylenplein in 1934




