
DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H.P. Deys

Deel V: T-V

T.

Tabaksweg (Eist)
Volgens Raadsbesluit van 6-6-1972. De naam houdt verband met de teelt
van tabak die in deze streek gedurende ca. 3 eeuwen alles overheersend is
geweest.
Reeds in 1956 werd er een voorstel gedaan een nieuwe weg Tabaksweg te
benoemen, omdat dit kruid vanaf de 17e eeuw een zekere weivaart en in
ieder geval een behoorlijke werkgelegenheid verschafte. De weg loopt
vanaf de Schoolweg in westelijke richting naar de Houweg. De weg is van
recente datum, in de tachtiger jaren was deze nog slechts een kort zijweg-
getje van de Schoolweg.

Tafelberg (verouderd)
Het adres Tafelberg BI werd in de tweede helft van de 19de eeuw gebruikt
voor de jachtopzienerswoning boven op de Grebbeberg. De naam is afkom-
stig van de Koningstafel, een stenen tafel die daar vroeger gestaan moet
hebben, waarop begin 17de eeuw koning Frederik van de Palts regelmatig
zou hebben gerust.

Tang (verouderd)
Een oude benaming voor de woningen rondom het landgoed De Tang, ten
noorden van de Straatweg, even ten westen van Rhenen, nog vóór de
Stokweg. De naam Tangh wordt reeds vermeld in een acte van 1392.

De Tangh (verouderd)
Volgens raadsbesluit van 6-6-1972. Ingetrokken 26-4-1977. In verband
met te realiseren woningbouw in het bestemmingsplan Donderberg waren
nieuwe namen nodig. Het zou de weg moeten zijn geweest vanaf de
Donderberg (lopende vanaf de Utrechtsestraatweg in noordelijke richting,
dan oostelijk langs de grens van het bestemmingsplan Donderberg en
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uitmondend op de Nw. Veenendaalseweg ter hoogte van de
woningwetwoningen 162-184) in oostelijke richting naar het Paardenveld.
Wegens bezwaren in verband met het feit dat het landgoed 'De Tangh' zelf
wat oostelijker ligt en de naam dus geografisch onjuist is, en omdat er
mogelijk vergissingen zouden kunnen ontstaan, is deze naam later weer
officieel ingetrokken: 26-4-1977.

Het huis 'De Tangh', datum onbekend

Teldersweg
Volgens raadsbesluit van 6-6-1972. Een weg lopend vanaf de
Zandheuvelstraat, aanvankelijk in noordelijke, daarna in oostelijke,
vervolgens in noordelijke richting en zich daarna vertakkend in een deel
oostelijke richting dat dood loopt en een deel in westelijke richting,
uitmondend op het bestaande Paardenveld. Ir. J.M. leiders was de
bouwmeester van de in 1885 gebouwde Spoorbrug alhier over de Rijn.
Deze brug werd in 1944 definitief verwoest, waarna in 1957 op dezelfde
plaats een verkeersbrug werd aangelegd, die in 1957 werd geopend. De
familie kocht indertijd het huis op de hoek van de Zandheuvelstraat en de
Oude Veenendaalse weg, dat lang bekend stond als het 'Teldershuis'. Zie
Achter Berg en Rijn afb. 544.
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De Thijmenstoren
Volgens raadsbesluit van 25-8-1987. De Thijmenstoren was een van de
muurtorens in de oude Rhenense stadsmuur, en wel in het meest
zuidoostelijke deel, tegenover het zuideinde van de Bontekoestraat. De
naam is vermoedelijk afkomstig van een van de bewoners uit die tijd. Zie
verder bij Koerheuvel. Alle straten in deze omgeving zijn naar oude
Rhenense muurtorens genoemd.

Thijmse Berg
Onder de Thijmse Hucht verstaat men het oplopende gedeelte van de
Rhenense berg, waar de Nieuwe Veenendaalseweg, , de Oude
Veensegrindweg en de Geertesteeg bij elkaar komen. Hier is thans een
camping gevestigd. Vroeger noemde men dit gedeelte van de Nieuwe
Veenendaalseweg kortweg De Hucht. Nu was er een Johan Hootsen, die
eerst aan de Bovenweg woonde, omstreeks 1915. Hij was de zoon van
Thijmen Hootsen, vandaar dat men hem Johan 'van Thijmen' noemde. In
1916 heeft deze Johan van Thijmen een huisje gebouwd (thans tegenover
de camping), waarna men deze streek aanduidde als de hucht bij Thijmen,
ofwel de Thijmse Hucht. Officieel is de naam nooit in gebruik genomen,
maar in de volksmond wordt deze nog steeds gebruikt. Het gedeelte
benoorden deze hucht heet Roodland. De camping die hier is gelegen heet
ook 'Thijmse Berg'. Het gedeelte benoorden deze hucht heet Roodland.

De Toltoren
Volgens raadsbesluit van 18-12-1990. Een straat in het uitbreidingsplan
Koerheuvel. De Toltoren heeft tot aan het einde van de zestiende eeuw in
de zuidelijke stadsmuur gelegen, even ten westen van de Rijnpoort.
Aanvankelijk heeft er, zo rond 1200, een tolhuis buiten de Rhenense
stadsmuur gestaan. Mogelijk nog tijdens de aanleg van de stadsmuur, werd
deze vervangen door een nieuw gebouw, de Toltoren, deel uitmakend van
deze muur. Ook de Toltoren werd later vervangen door een nieuw gebouw
binnen de stadsmuur, het Tolhuis en de vervallen toren werd Costverloren
toren genoemd. Het Tolhuis op zijn beurt werd, in vervallen staat, in 1629
aan Fred. V van de Palts verkocht, die plaatsruimte nodig had voor de
bouw van zijn zomerpaleis, het Koningshuis.

35



CO
O)

?i\i..- '•'. ' '» v *-t • i* *A/^&.

De restanten van de voormalige Toltoren in de zuidelijke stadsmuur. Hier achter de oude
school. Achter de huizen links lag vroeger het Torenstraatje (Foto 1915)



Torenstraat
Deze straat heette tot omstreeks 1880 Doodstraat (in 1585 reeds
genoemd). In de raadsvergadering van 14-4-1891 werd voorgesteld, de
Doodstraat voortaan Torenstraat te noemen, doch een definitief besluit is
toen vermoedelijk niet genomen. In het begin van deze eeuw kwam de
naam Dienderstraat in gebruik, dit laatste omdat er vermoedelijk een
veldwachter moet hebben gewoond, die vroeger in de volksmond
gewoonlijk 'diender' werd genoemd.

Torenstraatje (verouderd)
Vóór de oorlog stonden er juist ten westen van de Cuneratoren, op het
huidige Koningshof, bijna tegen de toren aan, enkele rijtjes huizen. Het
steegje tussen de beide meest zuidelijke rijtjes huisjes was het
Torenstraatje.

Trambaanweg
De weg loopt van de Duistereweg tot aan de Parallelweg. Het is niet
bekend wanneer deze naam ontstond, maar zij wordt al in 1934 genoemd.
Vroeger sprak men over Langs de Trambaan. Over deze weg liep tot vlak
na de oorlog de tram, die van Utrecht over Zeist en Rhenen naar Arnhem
reed.

Tussenpad (Veeneind)
Een in 1994 voor alle verkeer gesloten verbindingsweggetje tussen Oude
Veensegrindweg en Cuneraweg. Deze naam werd in 1937 vastgesteld.

U.

Uitweg-Bovenweg
De noordelijke vertakking van de Bovenweg. Zie bij Bovenweg.

Utrechtse Laan
Vroeger een bosweg vanaf de uitrit van de Plantagelaan op de Remmerdse
Laan (bij Plantage Willem III), tot aan de voormalige Rhenense Laan. Thans
slechts nog de naam voor het oostelijk gedeelte van deze weg, vanaf de
Defensieweg.
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Utrechtse Straatweg
Officieel is dit het gedeelte van de 'grote weg' vanaf de Autoweg bij
Remmerden, tot aan de Veerweg bij Rhenen. Toch ligt het café-restaurant
De Koning van Denemarken ook nog aan de Utrechtse Straatweg. In de
adres-lijst van de volkstelling van 1909 werden de woningen en de
meelfabriek van Rutgers vanaf het Paardenveld tot aan de Westpoort nog
tot de Heerenstraat gerekend. De straatweg ten westen van de uitmonding
van de Autoweg heet Rijksstraatweg.

V.

Valleiweg
De eerste huizen aan de Valleiweg, de nummers 1 t/m 7, die uit de
twintiger jaren stammen, droegen vroeger het adres Vreewijk. Vlak voor de
oorlog is de naam veranderd in Valleiweg. Bij raadsbesluit van 24-3-1959
kreeg de doortrekking van de Valleiweg, vanaf 1958 in oostelijke richting
naar de Achterbergse straatweg, dezelfde naam. De naam houdt verband
met de Gelderse Vallei.

Veemarkt (verouderd)
In 1942 zijn bouwaanvragen voor woningen aan Veemarkt 1, 8, 10, 12, 14
ingediend door diverse Rhenense ingezetenen. Omstreeks 1947 werd er
een nieuw veemarktterrein aangelegd op de Koningshof, nabij de
Cuneratoren. Dit terrein was toen nog onbebouwd, er stond een woonbarak
tegen de westelijke keermuur en nog een vlak voor het huidige torenhuis.
Dit torenhuis moest nog gebouwd worden, evenals de huizenrij aan de
noordelijke zijde van de Koningshof en de zuidelijke woningen aan de
Torenstraat. Het markthuisje stond aan de zuidzijde van de Koningshof (het
z.g. Lage Kerkplein), ten westen van de laatste woning bij de toren. De
veemarkt is uiteindelijk verdwenen en ook de adressering bestaat niet
meer.

Veenendaalse Straatweg (Eist)
De weg van Eist naar Veenendaal, vroeger Rijksweg Eist Veenendaal
geheten. Plaatselijk genaamd Rijksstraatweg.

Veenendaalsche weg (verouderd) (Achterberg)
In het begin van de twintigste eeuw droeg de langs het bos lopende weg
van Rhenen naar Veenendaal, de huidige Oude Veensegrindweg, de naam
van Veenendaalsche weg.
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Het begin van de Veenendaalse Straatweg te Eist, waar het Hotel Restaurant Stuivenberg een
gerenommeerd adres was. Thans is hier een Chinees restaurant gevestigd (Foto circa 1957)



Veensche Bomen (verouderd)
Oude benaming voor een gedeelte van de huidige Nieuwe
Veenendaaiseweg, namelijk vanaf het Paardeveld tot aan de Bergweg.

Veensche weg (verouderd)
Oude benaming voor de Oude Veensegrindweg. In 1937 omgedoopt in
Oude Veense Grindweg.

Veenweg (verouderd) (Veeneind, Eist)
Ook wel Veense weg. De bosweg door het Prattenburgsche Bos, het
verlengde van de Cuneraweg, voordat de Rondweg gereed kwam. Thans is
het officieel de gehele weg vanaf de Rondweg nabij de Kerkewijk tot aan
de grens met Amerongen. Toch wordt op de gemeentekaart, die jaarlijks bij
de Gemeentegids wordt gevoegd, én op de Topografische kaart van 1985
het meest westelijk deel van de Cuneraweg Veenseweg genoemd.

Veenweg (Middelbuurt)
Het gedeelte van de Maatsteeg vanaf het voetbalveld 'De Meent' tot aan
'de Kampjes', de grens met Veenendaal. De Veenweg liep tot na de oorlog
dood op de Middenweg. De Maatsteeg, die eerst vanaf Levendaal tot aan
de Friesesteeg liep, is pas na de oorlog in noordwestelijke richting
doorgetrokken en daardoor een doorgaande weg geworden. Het gedeelte
van de Veenweg tussen het eindpunt van de Middenweg, in oostelijke
richting tot aan de kruising met de Zuidelijke Meentsteeg kreeg in 1952
officieel de bestemming 'openbare weg'. De weg loopt dus van de
Zuidelijke Meentsteeg in ongeveer noordwestelijke richting tot de grens
met de gemeente Veenendaal.

Veerplein
Het kleine pleintje voor het voormalige veerhuis aan het einde van de
Veerweg.

Veerweg
Deze weg loopt van de Rijnkade in ongeveer noordelijke richting tot de
Utrechtse straatweg. Deze weg werd aangelegd in 1833, nadat het
veerhuis vanuit de Palmerswaard was verplaatst in iets oostelijker richting.
Het veerhuis werd door de gemeente gebouwd in 1850. Het veer heeft
dienst gedaan tot aan 1957, toen de nieuwe verkeersbrug over de Rijn
gereed kwam.
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Dit rijtje huizen aan 'De Driehoek' in de punt van de Nieuwe Veenendaalseweg en de Oude
Diiksestraat, moet plaats maken voor nieuwbouw (Foto december 1996)



De Veerweg, circa 1960



Verbindingsweg (Eist)
Een korte, bijna west-oost lopende verbinding tussen de Franse weg en de
Driftweg.

Verlengde Acacialaan
Zie bij Acacialaan.

Verlengde Engsteeg (verouderd)
Zie bij Engsteeg. Het is een verouderde naam voor het zeer korte stukje
weg tussen de derde Poort en de Cuneraweg, bezuiden de boerderij De
Pegel, het laatste (oostelijke) restant van de vroegere Engsteeg, die liep
vanaf de Bovenweg naar de Cuneraweg, die toen op dit punt nog ten
oosten van de spoorlijn lag.

Verlengde Oude Veenendaalseweg
Deze weg loopt vanaf het westelijk deel van de Bremlaan in noordelijke
richting, kruist de Bergweg, loopt langs de vacantiebungalows en buigt
daarna even naar het westen, om op de Nieuwe Veenendaalseweg bij de
camping 'Thijmse Berg' uit te komen. Het is het noordelijke restant van de
vroegere Oude Veenendaalseweg, zie aldaar.

Verlengde Schoolweg (verouderd) (Eist)
Oude naam voor de Verbindingsweg.

Verlengde Spookweg (verouderd) (Eist)
Zie bij Spookweg.

Verlengde Trambaanweg
Het gedeelte oude Trambaanweg, dat van de Zwarte weg langs de
busremise naar de Vogelenzang loopt.

Vinkenbuurt (verouderd) (Achterberg)
Het was een groepje huizen of boerderijen langs de Cuneraweg, ten zuiden
van de Snijdersteeg.

Vischmarkt (verouderd)
Tegenwoordige naam van de Markt, ten oosten van de Cunerakerk. Op
deze markt werd sinds mensenheugenis vis verhandeld. Aanvankelijk zal dit
hoofdzakelijk zalm uit de Rijn geweest zijn. Vanaf ongeveer het begin van
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Het Veerplein bevindt zich onderaan de Veerweg, bij het voormalige veerhuis, thans hotel/café/
restaurant 'Stichtse Oever'(Foto 1965)



deze eeuw werd de vis, gewoonlijk platvis, aangevoerd vanuit Bunschoten
en Spakenburg. Met de hondekar, later met paard en wagen en weer later
met de auto kwamen De Graaf en Koelewijn vanuit de Zuiderzee hun verse
waar verkopen. De stadsomroeper maakte bekend dat de vis gearriveerd
was. Jarenlang werd de afslag gehouden door de familie Pineda, onder
toezien van de gemeentebode Van Voorthuisen.
In de raadsstukken van 1741/42 vinden wij het besluit, waarbij op het
voorstel van de raad De Bruijn 'nieuwe Gaalerijen of vismarkt' worden
aangelegd tussen schepen Gerrit Lijster en Jacobus van den Oosterkamp.
De bouwtekening ervan bevindt zich nog in het Rhenens Oud archief. Deze
galerij vinden wij duidelijk terug op de tekening van Jan de Beijer uit 1745,
toen de galerij juist gereed was gekomen. Zie hiervoor afb. 204 in 'Achter
Berg en Rijn', links op de tekening bij het hondje. De naam 'Markt' werd
reeds lang geleden, naast 'Vischmarkt', gebruikt. De naam Vismarkt komt
nog in 1949 voor op (niet uitgevoerde) plannen, van de oude Waag een
Verenigingsgebouw te maken, maar thans weet niemand meer waar de
Vismarkt is.
Visschersteeg (Eist) (verouderd)
Deze naam werd reeds genoemd in 1929 voor de weg van de Straatweg
naar de Franse weg. Thans de Vissersweg. In de vorige eeuw heette deze
weg Binnenweg.

Vissersweg (Eist)
Dit weggetje in Eist loopt in noordelijke richting, vanaf de Straatweg naar
de Franseweg. Het is de meest westelijk gelegen weg in de gemeente
Rhenen. De Bosweg, de meest westelijke weg van Eist, ligt in de gemeente
Amerongen.

Visscherstraat (verouderd)
De naam Visscherstraat komen wij reeds in het archief van de Duitse Orde
tegen in 1409. Zie verder bij Zuidwal. De naam houdt verband met het feit,
dat hier vroeger vele vissers woonden, die in de Rijn naar zalm visten.

Vogelenzang
Vanaf de Lijnweg in oostelijke richting tot aan de Zwarteweg. Deze weg
vormt een toegangsweg naar een station als bedoeld in art. 70 van de
Spoorwegwet en neemt daardoor juridisch een aparte positie in. Deze weg
was vroeger in onderhoud bij particulieren. In het kader van het
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Wederopbouwplan 1940 werd door de gemeente de Vogelenzangweg
aangelegd.
Op een kaart van Marcelis van Oort uit 1598 staat de 'Vogel Zanxse weg'
als een belending van een zeker perceel grond aangegeven. Er was een
pad, 'Weg over den Vogelenzang', reeds openbaar sinds 1855, dat bij de
onteigeningen in 1941 in het geding was. De Kalkzandsteenfabriek wilde
een gedeelte van de weg als vergoeding ontvangen voor onteigening van
ander terrein. De gemeente maakte ernstige bezwaren tegen deze
eventuele toewijzing, omdat het een rustieke wandelweg was, de enige
rustige en kortste weg vanaf spoorweg, tram en busstation naar de
militaire begraafplaats op de Grebbeberg.

Een gezin in de Visscherstraat (thans
Zuidwal; foto Ramspek 1910)
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Hoewel het officiële adres van de Kalkzandsteenfabriek 'Vogelenzang' Cuneralaan luidt, heet dit
gehele gebied sinds eeuwen al de Vogelenzang (Foto 1961)



00

Er hebben vroeger in Vreewijk drie bakstenen straatlantaarns, elk met vier lampen gestaan: één
op het Vreewijkplein, één aan de Domineesbergweg en één daarachter, aan de Nieuwe
Veenendaalseweg (voor de huizen A/o. 176 en 178). Elk van deze lantaarns stond op een
pleintje dat vóór de huizen is gelegen. De lantaarns zijn alle na de oorlog afgebroken (Foto
circa 1938)



Vordel (verouderd) (Eist)
De Vordel of Vordelweg is een oude naam voor het gedeelte van de huidige
Rijksstraatweg door Eist, vanaf de afsplitsing van Zwijnsbergen tot aan de
Veenendaalse straatweg. Op een kaart van 1602 door Marcelis van Oort
wordt de Vordelweg aangegeven, gelegen vlak ten noorden van de
Klinkhamer ('Die Clijnck hamer1). Tot voor de oorlog werden huisnummers
aan dit gedeelte nog aangeduid met Vordel, bijvoorbeeld Vordel C180. Het
gehele gebied tussen de Rijksstraatweg en het huidige Zwijnsbergen heet
thans nog De Vordel.

Vreewijkplein
Op 23-1-1919 werd de Rhenense Woningstichting opgericht. Voorzitter
was notaris Van Iterson, secretaris A. van Wijngaarden. Ook E.P. van Dijk
had als bestuurslid een belangrijke rol in deze stichting. Het eerste project
dat door de Woningstichting werd aanbesteed was een complex van 56
woningen, waarvan één winkel, ten oosten van de Nieuwe
Veenendaalseweg.
In augustus 1920 schreef deze stichting aan de gemeenteraad: 'Nu er
reeds enige huizen van onze Woningstichting door huurders betrokken zijn,
komt het ons gewenscht voor dat aan het complex woningen van onze
stichting een naam gegeven wordt. Waar de aanbesteeding der eerste 56
huizen heeft plaatsgehad in 1919, terwijl de bouw in hoofdzaak in 1920 is
geschied, lijkt het ons niet ongeschikt, deze 'Vredejaren' te gedenken en
daarom de nieuwe buurtschap 'Vreewijk' te noemen. Aangenaam zal het
ons zijn, indien Uw geacht college daaraan zijne goedkeuring kan schenken
en dien naam officieel verleenen'. Het voorstel werd met algemene
stemmen aangenomen.

Vreewijkstraat
Zie bij Vreewijkplein. Een straat in Vreewijk.

Vriese steeg (verouderd) (Achterberg)

De naam Friese steeg werd vroeger ook wel gespeld als Vriese steeg,
Vriesse steeg of Vriezen steeg. De naam is afkomstig van de familie Freyse
van Dolre, die hier vroeger veel grondbezit had. Zie bij Friese steeg.
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Vrijweidersweg
Deze naam wordt reeds in 1917 genoemd maar is vermoedelijk veel ouder.
De naam houdt verband met het feit, dat het de grens vormde tussen
persoonlijk grondbezit (families Wieling, Leccius de Ridder, Versteegh) en
de Meent, algemene grond dus die door de Gemeente Rhenen in bezit is
genomen. Voorbij deze grens mocht de boer zijn vee vrij laten grazen. Rond
1916 werd de Meent ontgonnen, er kwamen toen nog ossekarren aan te
pas.

Vijverberg
Volgens raadsbesluit van 26-4-1977. Deze benaming is ontleend aan een
topografische kaart van het plangebied. Het is dus niet zo, dat deze weg
genoemd is naar een 'dominé' Vijverberg. Deze was de godsdienstoefenaar
J. Vijverberg, die in 1927 de eerste steen heeft gelegd voor de kerk aan de
Bantuinweg.

Van Zwietenhof
Volgens raadsbesluit van 30-6-1987. Deze weg loopt rond vanaf de
Radboudweg en mondt weer uit in deze weg. In aansluiting aan de naam
Radboud, ontleend aan de geschiedenis, werd gezocht naar andere
historische namen. Aangezien Rhenen destijds niet beschikte over een
eigen beul, moest deze uit Utrecht komen. Deze wilde echter niet komen,
alvorens hij zekerheid had dat hij niet door de burgerij zou worden
gemolesteerd. In een dergelijk geval moest de stad een borg stellen. Burger
Jan van Zwieten stelde zich in 1521 borg voor de stad. De beul werd door
het volk echter dodelijk verwond en Jan van Zwieten verspeelde zijn
'honderd oude schilden'.

Verlengde Acacialaan
Reeds in februari 1934 kwam de naam in gebruik. Zie verder bij
Acacialaan. De naam werd vastgesteld volgens raadsbesluit van 24-3-
1959, waarbij de doortrekking in oostelijke richting van de Verl. Acacialaan
dezelfde naam krijgt.
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