
DE STRATEN- EN WEGENNAMEN VAN RHENEN

H.P. Deys

Deel VI (slot): W - Z

De Vismarkt, eigenlijk 'De Markt'. Links de oude waag, die
pas na de laatste oorlog werd afgebroken. Rechts het Oude
Raadhuis (Foto 1915)

W.

Martinus Wilhelmus v.d. Waalstraat
In 1881 werd door M.W. v.d. Waal achter het huidige gemeentekantoor
aan een drietal steegjes een aantal woningen gebouwd. De steegjes kregen
de namen Isaaczijde, Roelofzijde en M.W. v.d. Waalstraat. Martinus
Wilhelmus van de Waal werd te Rhenen geboren op 15-7-1796 en overleed
hier op 21-11-1898, ruim 102 jaar oud. Daarmee is hij een van de twee
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bekende Rhenenaren, die ouder dan 100 jaar zijn geworden. De andere was
D.L(eccius) de Ridder, die op 29-1-187 100 jaar werd. Beiden schonken bij
hun 100ste verjaardag aan de Herv. Kerk te Rhenen enig avondmaalszilver.
M.W. van de Waal, ambtenaar bij de Burgerlijke stand, was onder meer
diaken, later ouderling en notabele in de kerkvoogdij. Voorts was hij lid van
de Watersnoodcommissie, ruim 20 jaar raadslid en van zijn 70ste tot zijn
74ste wethouder van Rhenen. In de verschillende archiefgegevens wordt
hij vermeld als tabaksplanter, koopman en winkelier. Hij was de stamvader
voor enkele bekende Rhenenaren, die onder andere een meubelfabriek en
een zaak in manufacturen bezaten.

Wageningse Laan
Een bosweg in het Remmersteinse Bos, lopend vanaf de Lijsterengweg tot
de voormalige Rhenense Laan. Thans vormt de voormalige Rhenense Laan
het zuidoostelijk deel (vanaf de Remmerdse laan) van de Wageningse laan.
Van de Nieuwe Veenendaalseweg bij Roodland (net ten noorden van de
camping) in westnoordwestelijke richting 163 m.

Waterstraat (verouderd) (Eist)
Verouderde benaming (ca. 1900) voor een straat te Eist. Het is mij niet
bekend waar deze gelegen heeft.

De Watertoren
Raadsbesluit van 31-5-1994. De weg rondom de 'Koerheuvel', aanvangend
tegenover de basisschool 'Eben-Haezer' en in westelijke richting ombuigend
om deze toren heen in noordelijke richting en uitkomend op de
Koerheuvelweg (nieuw). Door deze wijze van naamgeving werd recht
gedaan aan de oorspronkelijke functie van de Koerheuvel, namelijk die van
watertoren. Bovendien zijn de namen van de aangrenzende wijken ook
gerelateerd aan torens, zij het dat die uit een verder verleden stammen en
een andersoortige betekenis hebben, namelijk oude muurtotrens van de
Rhenense stadsmuur (Hollentoren, De Spijnderstoren, De Toltoren). De
reden om aan de bedoelde 'rondweg' een aparte naam toe te kennen is ook
gedaan om geen verwarrende situatie te scheppen met betrekking tot de
huisnummering en postbezorging. Helaas konden de appartementen in de
oude watertoren geen adres 'De Watertoren' krijgen, omdat deze
appartementen hun uitgang hebben op de Koerheuvelweg.
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Watertorenweg (verouderd)
Op 12-10-1937 kreeg de weg, lopend van de Oude Veenendaalseweg 'naar
den nieuwen watertoren', dus de nu alweer niet meer als zodanig
functionerende Koerheuvel, de naam Watertorenweg.

Weg door Prattenburg (verouderd)(Veeneind)
Vroeger de weg door het Prattenburgsche Bos, vanaf de Kerkewijk tot aan
de grens met Amerongen. Thans de Veense weg.

Weg in de Sundert (verouderd) (Achterberg)
Oude naam voor de Sundertweg.

In de Wei (Achterberg)
Vroeger noemde men het gedeelte van de Eng, rondom de Bovenweg aan
de oostzijde van de spoorlijn, wel in de Wei.

Weidijk (Achterberg)
Deze weg loopt van de Nude, bij de voormalige Grebbesluis, tot aan de
Zijdvang. De weg of eigenlijk de dijk ('den Weijdijck') wordt reeds vermeld
op een kaart van Marcelis van Oort uit 1602.

Westerlaan (Veeneind)
Een noord-zuid lopende weg op de Sparreboomse berg, in het
Prattenburgsche bos.

Weteringsteeg (Achterberg)
De weg loopt van de Dijk in noordoostelijke richting tot de Zuidelijke
Meentsteeg. Het is een zeer oude weg, die reeds in de Middeleeuwen heeft
bestaan. De naam houdt verband met een van de hoofdafwateringen die
vanuit het veengebied in zuidelijke richting naar de Greb voerde.

Weverstraat
De Weverstraat wordt reeds in het lidmatenregister van 1654 van de
Hervormde Kerk vermeld. Hier hebben vroeger vermoedelijk veel
lakenwevers gewoond. Tot aan medio vorige eeuw werd de Weverstraat
vaak ook tot de Koningstraat gerekend, onder andere bij het Kadaster.
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Wildemanstraat (Eist)
Volgens raadsbesluit van 6-6-1972. Een weg lopend vanaf de Houweg in
oostelijke richting en uitmondend op de geprojecteerde Het Bosje. De naam
Wildeman is afkomstig van een oude tabaksplantersfamilie uit vorige
eeuwen. Deze heeft grote invloed gehad op de tabaksteelt, waarvan een
groot deel van de Elsterse bevolking heeft geleefd. Bovendien is de naam
Wildemansengh een oude veldnaam.

Wilhelminahof
Volgens raadsbesluit van 3-12-1996. De School voor Gewoon Lager en
Uitgebreid Lager Onderwijs, in de volksmond de Wilhelminaschool
genoemd, later de Wilhelmina-Mavo, stond in de tachtiger en negentiger
jaren geruime tijd leeg. De gemeente wilde de school (architect J.B. van de
Haar) afbreken om er ongeveer 34 seniorenwoningen te bouwen. Na
protesten van enkele groeperingen werd een compromis gesloten: het
hoofdgebouw bleef staan en het grootste gedeelte werd afgebroken, maar
de nieuwbouw werd, met aanzienlijke meerkosten, zo goed mogelijk in de
oorspronkelijke stijl (de 'Amsterdamse school') herbouwd. In de laatste
helft van december 1996 konden er 24 seniorenwoningen worden
opgeleverd. Het gevolg was dat de bestaande huisnummering van de
hogere nummers vernummerd zou moeten worden om een logische
opeenvolgende huisnummering te verkrijgen. Bewoners hebben hiertegen
bezwaar aangetekend. Daarom besloot de raad om aan dat gedeelte van de
Wilhelminastraat waar de 24 appartementen (nrs 29 t/m 75) en het
bestaande nummer 27 de straatnaam Wilhelminahof toe te kennen. Een
dergelijke constructie werd indertijd ook toegepast bij de Dokter
Stegemanhof.
De nieuwe huisnummering sluit overigens wel aan op de reeds bestaande.

Wilhelminastraat
De naam werd vastgesteld in een verordening van 1909. Toen was de
Wilhelminastraat slechts een kort stukje weg, lopende vanaf de
Achterbergsestraatweg naar het meest noordelijke deel van de Oude
Dijksestraat. Hieraan stonden toen twee rijtjes huizen van 7 stuks elk. Deze
beide blokjes heetten in de volksmond 'Lombok' (zie aldaar). Zie foto 532
in Achter Berg en Rijn. Het dak van de Wilhelminaschool steekt er
inmiddels boven uit. Later is de Wilhelminastraat in westelijke richting
doorgetrokken naar de Nieuwe Veenendaalseweg.
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De Wilhelminahof (Foto december 1996)



Op 23-2-1942 werd door de Commissaris-Generaal van Openbare
Veiligheid een (Duitse) verordening afgekondigd, volgens welke het
verboden was straatnamen te noemen naar levende leden van het Huis
Oranje-Nassau. Daarom werd besloten de naam Wilhelminastraat te
wijzigen in Schoolstraat, omdat hieraan de MULO-school was gevestigd.
Na de oorlog, op 12-6-1945, werd besloten de naam Schoolstraat weer te
wijzigen in Wilhelminastraat, en de Kastanjelaan, zoals in het begin
'Julianalaan'. De naam Kastanjelaan kon dan bestemd blijven voor de
zogenaamde nieuwe bomenwijk, nabij Vreewijk. Toch is deze laatste
naamswijziging niet doorgegaan.
De naamswijziging had vele consequenties. Volgens een richtlijn uit de
zeventiger jaren gold dat zij moest worden aangebracht op de persoons-
kaarten, Stamkaarten, Persoonsbewijzen, woningkaarten,
verkiezingskaarten en worden doorgegeven aan: archief, de Vallei, Insp.
directe belastingen Wageningen, PTT kantoor Rhenen, Distributiekantoor
Rhenen, Raad van Arbeid Amersfoort, Afd. Bevolking, Afd.
Gemeentewerken, Afd. Sociale Zaken. Bovendien werd de mededeling door
aanplakken bij het gemeentehuis algemeen bekend gemaakt. Al deze
rompslomp geldt trouwens voor elke naamswijziging van een straat.
Hoewel nu de computer veel werk verlicht, blijft een naamswijziging een
complexe gebeurtenis.

Willibrordweg
Volgens raadsbesluit van 8-9-1959. Bij het zoeken naar een geschikte
naam voor deze weg werd rekening gehouden met de namen van andere
historische personen die aan straatnamen in de buurt waren gegeven, zoals
Simon Stevin, Jan van Arkel en Bisschop David. Willibrord heeft volgens de
overlevering tijdens een bezoek aan Rhenen als bisschop een rol gespeeld
bij de kerkelijke verering van St. Cunera. Deze, van oorsprong Engelse
Benedictijner monnik, is voornamelijk bekend geworden door de kerstening
van Friesland. Hij leefde van 658 tot 739. De historische juistheid van de
overlevering is onbekend.

Willem van Nasstraat
Volgens raadsbesluit van 21-2-1956. Deze weg, die in 1956 gereed kwam,
gaf een verbinding tussen Groeneweg en Bantuinweg. De tussen deze
wegen in gelegen Dr. Wallerstraat komt op deze verbindingsweg uit.
Willem van Nas werd geboren te Nijmegen op 24-4-1844 en overleed te
Rhenen op 26-9-1927. Zijn moeder, Antonia A.H. Budding, was uit Rhenen

108



afkomstig. Het gezin met 4 kinderen kwam in 1859 in Rhenen te wonen.
Hoewel het beroep van Willem Johan niet vermeld staat in het
bevolkingsregister, en hij in latere jaren als 'grondeigenaar' wordt vermeld,
is bekend dat hij zich bemoeide met het uitgeven van boeken. Hij is ook op
de Rhenense gemeentesecretarie werkzaam geweest. Van Nas heeft in
1906 een boekje uitgegeven: Rhenen en Omstreken voor burgers en
vreemdelingen. De eerste, dunne uitgave bevatte 10 uitscheurbare
prentbriefkaarten en kostte 50 cent. De tweede uitgave, uit 1910, bevatte
een vervolg waaraan de gemeente-archivaris dr. Jesse had meegewerkt.
Het boekje was meer dan dubbel zo dik, het kostte 75 cent en bevatte 15
prentbriefkaarten, voor het grootste deel van Rhenen. Al zijn
prentbriefkaarten, in beide boekjes, dragen de initialen W.J.v.N.-R.
Van Nas heeft door een aanzienlijk legaat (rond 1888) de stichting van het
toenmalige Bestedelingenhuis aan de Nieuwe Veenendaalseweg (thans De
Tollekamp) mogelijk gemaakt. Ook andere woningen in Rhenen werden
door hem gebouwd, en aan de diakonie van de Ned. Herv. gemeente
geschonken. Het betreft onder meer een inmiddels afgebroken rijtje huizen
in Achterberg (bij de Snikkuil) en vijf huizen aan de Driehoek (hoek Nw.
Veenendaalseweg en Oude Dijksestraat), begin 1997 afgebroken.
Willem van Nas, die ongehuwd is gebleven, stond alhier bekend als een
enigszins zonderling, doch zeer christelijk en vrijgevig, maar vereenzaamd
mens. Door de straat naar hem te vernoemen blijft de herinnering aan hem
bewaard.

Woudweg (Eist)
De weg heette vroeger Spookweg. Per 29 juni 1930 werd de naam op
verzoek van de bewoners veranderd in Woudweg. Zie verder bij Driftweg
en Spookweg.

Zandheuvelstraat
De naam Zandheuvel stamt vermoedelijk uit het begin van de twintigste
eeuw. Meer is er niet over bekend.

Zandweg (Achterberg)
Bij de nieuwe verordening van 1953 tot vaststelling van de namen van
straten etc. door de Rhenense gemeenteraad werd besloten de nieuwe
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naam Zandweg in te voeren voor het laatste gedeelte van de Boslandweg,
namelijk waar deze op de Cuneraweg uitkomt. Dit weggetje is afgesloten
voor autos. In de loop van 1996 is de situatie hier veranderd, doordat
terwille van de daar gelegen kerk de weg werd omgelegd in iets
noordelijker richting.

Zuidelijke Meentsteeg
Vroeger ook wel Meentweg, Meentsteeg, Eerste Meentsteeg (1933) of
Zuidelijke Meentweg geheten. Nog in 1925 werd gesproken over de
Meentweg en de hiervan ten noorden gelegen Noordelijke Meentweg. Het
is de zuidelijke begrenzing van de Achterbergse Meent. In 1952 kreeg het
gedeelte van de Zuidelijke Meentsteeg, gelegen tussen de Dwarsweg in
noordelijke richting tot de grens met Ede de bestemming 'openbare weg'.

Zuiderlaan (Veeneind)
Weg in het bos op de Sparreboomse berg, in het Prattenburgsche bos, het
westelijk verlengde deel van de Galgenweg.

Zuidwal
Hoewel de oude naam Visscherstraat eeuwenlang bestaan heeft, achtte de
gemeenteraad een naamsverandering gewenst. Deze naam had in de
gemeente een ongunstige klank, aldus het raadsvoorstel. Voorheen
woonden er vele min of meer asociale gezinnen. De huisjes aan de straat
waren vervallen en zagen er slordig uit. In de oorlogsjaren werd een aantal
van de meest bouwvallige huisjes verwoest. Dit was de directe aanleiding
om ook deze straat te betrekken in het wederopbouwplan. Een deel van de
aan de zuidzijde staande zou geleidelijk geheel verdwijnen. Aan de
noordzijde was reeds een aantal 'nette' woningen gebouwd en men zou
hiermee doorgaan. Op den duur zou dit een 'zeer nette wijk' moeten
worden, aantrekkelijk om te wonen, daar het een ruim en fris uitzicht geeft
op de uiterwaarden en de rivier. Men was van mening dat met het nieuwe
karakter van deze straat de naam in overeenstemming moest zijn. De
bewoners waren ook deze mening toegedaan en hadden in voorjaar 1949
een verzoek (23 ondertekenaars) aan B en W ingediend de naam van de
straat te veranderen. Zij voerden als reden aan de slechte roep welke van
de naam Visscherstraat uitging. De keuze viel op 'Zuidwal', welke naam
door de raad werd goedgekeurd op 24-5-1949.
De Visscherstraat is een van de oudste straten van Rhenen. Reeds in 1409
wordt de straat vermeld. Er hebben hier vroeger veel vissers gewoond,
vermoedelijk voornamelijk zalmvissers.
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Aan de Zwarteweg stond vroeger de Chemische Fabriek 'Rhenus'. Links is nog een deel van het
bord van de timmerfabriek 'De Stoomhamer' zichtbaar



Zwarteweg
Het is een toegangsweg naar een station als bedoeld in art. 70 van de
Spoorwegwet en heeft daardoor een aparte juridische status. De weg loopt
vanaf de Grebbeweg tot aan de Vogelenzang. Waar de naam, die reeds in
1909 in gebruik was, vandaan komt is niet bekend.

Zwijnsbergen (Eist)
De herkomst van de naam is mij onbekend. De naam komt reeds voor in
1929. In 1930 werd de weg verhard, toen het voor 1 gulden werd
overgenomen van de nieuwe eigenaar van de Plantage Willem III.

Zijdvang (Achterberg)
In 1953 werd een nieuwe verordening tot vaststelling van de namen van
straten etc. door de Rhenense gemeenteraad vastgesteld. In 1952 kreeg
het gedeelte, lopende van de Weidijk in noordelijke richting tot aan de
Haarwal, en in westelijke richting doorlopend tot aan de Maatsteeg de
bestemming 'openbare weg'. Besloten werd de nieuwe naam Zijdvang
hiervoor in te voeren. De officiële aanduiding is: lopende vanaf de Nude
naar de Maatsteeg. Inmiddels heeft ook het deel vanaf de Weidijk tot aan
de Nude de naam Zijdvang gekregen.
Vroeger heette de Zijtvang Sijtwangh, zoals op een kaart van Nicolaas van
Geelkercken uit 1655 wordt vermeld. Een wang is een oud Nederlands
woord voor een kade die langs een wetering of sloot of zo loopt. Sijt, syde,
side, in combinaties als sijtwinde, sydewint etc. betekent een binnendijk of
kade. De Zijtvang bij Rhenen duidt dus een binnendijkse kade aan.
De Zijdvang heette vroeger ook wel Zuidwal, verbasterd tot Zijdvang.
Bovenaan (tegenover de Grift) heette het stuk geruime tijd lang de Walwei-
de.
De weg bestaat tegenwoordig uit twee gedeelten: het eerste gedeelte loopt
vanaf de Maatsteeg/Levendaalselaan in ongeveer oostelijke richting tot de
grens met de gemeente Wageningen (de Haarwal), het tweede gedeelte
loopt vanaf deze grens in zuidzuidoostelijke richting tot de Nude. Er is in de
negentiger jaren een verbod voor doorgaand autoverkeer voor dit gedeelte
afgekondigd om het verkeer door het 'groene' Binnenveld te beperken.

* * * * * EINDE *****
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