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GEEN NUMMERS MAAR NAMEN 
 
VOORSTEL TOT NAAMGEVING VAN ONBENOEMDE WEGEN EN PADEN 
EN TOT CORRECTIE VAN BESTAANDE WEGENNAMEN 

 
Inleiding 
Op verzoek van het gemeentebestuur van Baarle-Nassau, hebben wij ons gebogen 

over de nieuwe wegenlegger. De vraag luidde of ‘Amalia’ voorstellen zou kunnen 
doen voor namen van een aantal wegen in het buitengebied van de gemeente, welke 

tot op heden helemaal geen naam hadden of die in de oude wegenlegger alleen met 
een omschrijving aangeduid stonden. 

De gemeente leverde ons een lijst met wegnummers, namen en omschrijvingen. Ook 

konden we beschikken over de meest recente kaart. 
Wij proberen in deze notitie een antwoord te geven op die vraag. Wij zochten namen  

- die aansluiten op de oude omschrijvingen,  
- die gerelateerd zijn aan oude, nog bekende toponiemen,  

- die in de volksmond nog leven, 

- die voortkomen uit landschappelijke kenmerken,  
- die gerelateerd zijn aan de landschapsgeschiedenis, 

- die gerelateerd zijn aan mensen die de betreffende omgeving beïnvloed hebben, 
Uit bovenstaande criteria moge blijken dat naamgeving aan wegen de mogelijkheid 

biedt plaatselijke geschiedenis vast te leggen. 

Bij de keuze van de namen lieten wij ons leiden door de volgende uitgangspunten. 
- De begrippen baan, baantje en pad 

Wij gebruiken het begrip ‘baan’ voor lange en meestal ruime doorgaande 
(zand)wegen die duidelijk naar een bepaald punt leiden of twee punten met elkaar 

verbinden (zoals bv. de Strumptschebaan). 

Voor de term ‘baantje’ geldt hetzelfde, maar dan waar het een (zand)weg betreft die  
          van aanmerkelijk geringere lengte en/of breedte is (zoals bv. het Castelsch Baantje) . 

Het woord ‘pad’ hanteren we waar we te doen hebben met korte doorsteken en 
smalle of doodlopende weggetjes (zoals bv. het Beevaartpad). 

- (Zand)wegen die door een bepaald gebied lopen geven wij de naam van het gebied, 

zonder toevoeging van ‘baan’ (zoals bv. Tommelsche Heide).   
Hiermee streven wij ernaar namen voor te stellen waarin samenhang te herkennen is 

en waarin analogie en taalkundige eenheid terug te vinden is. 
- Wij hanteren in onze voorstellen zoveel mogelijk de oude schrijfwijzen.  
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Wij hebben de volledige namenlijst doorgenomen, daar een aantal bestaande 
namen naar onze mening enige correctie behoeft. Waar wij wijzigingen van 
deze namen voorstellen, hebben wij er in deze notitie rekening mee gehouden 
dat er geen postadressen veranderd hoeven te worden. Buiten deze notitie om 
bieden wij u enkele verdergaande suggesties aan. 
 

Onze voorstellen 
U treft hieronder achtereenvolgens aan: 
- het nummer van de betreffende weg uit de wegenlegger, 

- de oude naam of omschrijving, 

- de voorgestelde naam,  

- de motivering van onze keuze. 

 
1.       Turnhoutseweg 

          Geen wijziging. 
 

2.       Bredaseweg 

          Geen wijziging. 
          NB. Op de kaart staat deze weg aangeduid met zowel no.2 als met no.1. 

 
3.       Alphenseweg 

          Geen wijziging. 

 
4.       Hoogstratensebaan 

          Geen wijziging. 
 

5.       Schrans 

          Geen wijziging. 
 

6.       Het rijpad langs de Schransbeemden 

          Sjoke-Tokepad 
Het is voorjaar 1915. WO I woedt. Sjoke Verheijen uit Castelré woont als dienstmeid 

in Minderhout. Haar zus Toke woont bij hun ouders in Castelré. Het Duitse leger 
sluit de Belgisch-Nederlandse grens af met een elektrische draadversperring, de 

‘Dodendraad’. De twee zussen ontmoeten elkaar af en toe ‘aan den draad’.  
Op maandag 9 oktober 1916 gaat Sjoke weer op weg. Ze draagt een kannetje 

petroleum mee om dat door te geven aan haar zus Toke. Via dit ‘Sjoke-Tokepad’ 

gaat zij naar de versperring die juist over de grens ligt. Bij het voorzichtig aanreiken 
van het kannetje – wat soms door omkoping van grenswachters mogelijk is – waait 

haar lange haar tegen de elektrisch geladen draad. Sjoke sterft ter plaatse. Haar zus 
schiet toe om te helpen. Zij raakt haar aan en wordt eveneens geëlektrocuteerd. 

Om de herinnering aan deze inwoners van Baarle en de andere slachtoffers van de 

‘Dodendraad’ levend te houden, stellen wij deze naam voor. 
 

7.     Schootsenhoek 

        Geen wijziging. 

 
8.     Schootsenhoek 

        Geen wijziging. 

 
9.     Het rijpad naar de beemden 
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        Bosuil 
Wij gebruiken de naam zoals we die ook aantreffen bij het verlengde van deze weg 

op Belgisch grondgebied.  
 

10.   Schootsenhoek 

        De naam Schootsenhoek handhaven tot zover de verharding reikt.  

Oude Hoogstratensebaan voor het onverharde deel in oostelijke richting. 

Het gaat hier om de oorspronkelijke verbinding tussen Loveren en Hoogstraten, als 
onderdeel van de historische route tussen Antwerpen en Den Bosch. 

 

 
Historische verbindingsweg 

 

11.   Schootsenhoek 
        De naam Schootsenhoek handhaven tot en met de bewoning.  

Vennenbaan voor het onverharde deel in oostelijke richting. 

Recent zijn aan weerszijden van deze baan in het kader van natuurontwikkeling en 
waterbeheer oude verdwenen vennen opnieuw uitgegraven. 

 
12.   Schaarsinkomen 

        Geen wijziging. 

 
13.   Schootsenhoek/Koloniebaan 

        De naam Schootsenhoek handhaven tot zover de verharding loopt.  
Koloniebaan voor het onverharde deel (mét weg nummer 189). 

Deze weg loopt langs het Nederlandse deel van het landgoed dat eerder Wortel-

Kolonie vormde. 
 

14.   De baan van Merksplas naar Meerle 

        Castelresche Heide 
Het betreft hier een weg die door de voormalige heide loopt die deze naam droeg.  

 
15.   Oude baan van Baarle-Nassau naar Hoogstraten 

        Oude Hoogstratensebaan. 
Evenals weg nummer 10 is ook dit een deel van de zeer oude verbinding tussen 

Loveren en Hoogstraten en daarmede onderdeel van de historische route tussen 

Antwerpen en Den Bosch.. 
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16.    Baarle Brug 

      Witte Keipad 
De bestaande naam schept verwarring. Met Baarle-brug wordt namelijk de 

buurtschap van deze omgeving aangeduid. Dit pad leidt naar een cultuurhistorisch 
belangrijke plaats. De Witte Kei markeert sinds 1251 een gemeentegrenzenpunt 

tussen Merksplas, Wortel en Baarle-Hertog. De kans is groot dat de Witte Kei straks 

wordt opgenomen in een nieuw grensoverschrijdend wandelpad. 
 

17.   De baan van Castelré naar Zondereigen 

        Siemonsebaan 
Gedurende vele jaren was er nauwelijks bewoning bij Baarlebrug. De familie 

Siemons vormde vele jaren de enige menselijke aanwezigheid aan de Baarlese zijde 
van het Merkske. 

 
18.    Het rijpad naar de Vossenberg 

         Pad naar het Vorsterschoor 
De naam sluit aan bij het oude toponiem van de overgang via een schoor (brug) over 
het Merkske.  

 

 
Het Vorsterschoor 

  

19.    De baan van Ulicoten naar Zondereigen 

         Zwartvenbaan 
Deze baan passeert het Zwart Ven, gelegen in de hoek van deze zandweg en de 

Hoogstratensebaan. Het Zwart Ven is het enige nog oorspronkelijke van in onze 
gemeente van de achtenzestig vennen die er ooit waren. 

 
20.    Rijpad door de Groote Heide 

         Singelheide 
Het pad loopt door de voormalige Groote Heide of Singelheide. Voor velen is het 
toponiem Singelheide meer bekend dan de naam Groote Heide. 

 
21.    De baan van het Hoogeind naar Baarlebrug 

         Witte Bergenbaan. 
Het bosgebied en de naaste omgeving van deze weg dragen de naam ‘Witte Bergen’. 
Er liggen namelijk heel markant gevormde stuifzandruggen in de bossen. 
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22.    De baan van de vloedvelden 

         Broskenspad 
Het toponiem ‘Vloedvelden’, gebruikt in de oude wegenlegger, vinden wij in het 
volksgeheugen niet terug. Het landschap ter plaatse geeft ook geen aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van vloeivelden. Het gebiedje waar dit pad naar toe leidt is 
algemeen bekend als de Broskens..  

 

23.     Eikelenbosch 
          Geen wijziging. 

 
24.     Het rijpad naar de Westbeken 

          Westbekenpad. 
We handhaven het oude toponiem. 
 

25.     Dektstraat/Eikelenbosch 

          Geen wijziging. 

 

26.     Hoogeind 

          Geen wijziging. 

 
27.     Hoogeind 

          Geen wijziging. 

 
27A.  Niet benoemd 

          Eikelenbossche Kerkweg 
Het betreft hier een oud kerkenpad. 

 

28.     Niet benoemd  

          Keltenvelden. 
In deze omgeving zijn vrij recent en middels twee verschillende bronnen nog juist 
aanwezige sporen gevonden van zogenaamde ‘Celtic fields’ of raatakkers. Dat zijn 

overblijfdelen van een prehistorisch (Keltisch) landbouwsysteem, aangeduid als 

‘zwervende-erven-landbouw’. Het is zeer wel denkbaar dat er een samenhang is met 
de voormalige aanwezigheid van grafvelden op de Molenheide, nu Camping 

Heimolen.  
 

29.     Molenweg 

          Geen wijziging 
Mogelijk trokken boeren vanaf Loveren, misschien ook wel die uit Ulicoten met hun 

te malen graan langs deze veldweg naar de Heimolen. 
 

29A.  Baan van Eikelenbosch naar Gorpeind 

          Polderweg 
Wij nemen hier de naam uit de volksmond over. Ook een achttiende-eeuws 

document vermeldt deze naam.  
 

30.     Akkerstraat 

          Geen wijziging.  

Het betreft hier een zeer oude weg door het even oude akkercomplex van Loveren.   

 
31.     Niet benoemd 
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          Visweg  
Deze weg maakt deel uit van een eeuwenoude verbindingsroute tussen de 

buurtschappen Loveren, Tommel Nijhoven en Boschoven. We mogen hem dus zien 
als een heel oude rondweg. 

Vis is in deze naam niet letterlijk te nemen, maar naar grote waarschijnlijkheid 
afgeleid van het oude woord ‘vitse’ (van het Latijnse ‘Viciam’). Deze woorden staan 

voor de plantennaam ‘Wikke’, in vroeger tijden gebruikt als (bij)voedergewas voor 

het vee. 
 

32.      Heimolen/Zondereigensebaan 

           Geen Wijziging 

 

33.      Tommel 

           Geen wijziging 

 
34.      De baan van Heimolen naar Schaluinen 

           Eerste Dreef 
Wij tekenen deze naam op uit de volksmond. 
 

35.     Gorpeind 

          Geen wijziging 

 

36.     Rijpad de Blokken-Manke Gooren 

          Manke Gooren 
Het pad leidt ons door (een deel van) de Manke Gooren. Oorspronkelijk zal dit 
gebied wel ,Marke Gooren’ geheten hebben. Er moet ooit een schrijffout gemaakt 

zijn. 

 

 
Beeld van de Manke Gooren 

 

37.      Rijpad naar de Hoogdonk  

           Hoogdonkpad  
De naam die wij voorstellen is gebaseerd op het oude plaatselijke toponiem. 
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38.      Rijpad naar het bruggetje 

           De Doorsteek 
Dit lijkt ons een logische naam voor een kleine verbinding tussen twee doorgaande 

wegen. 
 

39.      Zevenhuizenbaan 

           Geen wijziging 
 

40.      Het Kerkstraatje 

           Berzegatstraatje 
Wij geven voorkeur aan de oude naam, zoals we die optekenden uit de volksmond en 

uit oude documenten. 
 

41.      Strontbaan 
           Geen wijziging 

Deze naam herinnert aan de tijd van de vrij grootschalige ontginning van dit gebied. 

Die werd mogelijk gemaakt door de aanvoer met de trein van stadsbeer uit enkele 
grote steden. Boeren brachten die mest met hun karren via deze weg naar de nieuwe 

akkerpercelen. 
 

 
Een smetteloze Strontbaan 

 

42.      Zevenhuizenbaan 

           Kastanjedreef 
Langs deze ontginningsweg staat een aantal Tamme kastanjes (Castanea sativa). Dat 

brengt ons op de gedachte de baan deze naam te geven. De gemeente kan de naam 
meer tot zijn recht laten komen door extra kastanjes aan te planten 
 
43.      Tommelsche Heide 

           Geen wijziging 

De weg leidt door de vroegere Tommelsche Heide.   
 

44.      De baan van Tommel naar Zondereigen 

           Elektriekbaan 
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Deze naam leeft nog steeds in de volksmond. Toen Baarle toe was aan 

nutsvoorzieningen als waterleiding, riolering en elektriciteit, werd om praktische 

redenen gekozen voor een gemeenschappelijke aanleg door Hertog en Nassau. 
Alleen voor elektriciteit maakte Baarle-Hertog een uitzondering en koos voor een 

gescheiden aanleg. Daardoor was het nodig een hoogspanningsleiding aan te leggen 
tussen Zondereigen en de Hertogse enclaves. Die bovengrondse leiding liep langs 

deze baan. De naam die hierop gebaseerd is, legt dit stukje geschiedenis vast. 

 
45.      Tommel/Schaluinen 

           Geen wijziging 
 

46.      De baan van Reth naar Zondereigen 

           Tommels Bospad 
Dit weggetje gaat grotendeels door het bosgebied van de Tommel. Met de Reth heeft 

het momenteel niets meer van doen. 
 

47.      Tommelsche Heide/Schaluinen 

           Geen wijziging 
 

48.       Schaluinen 

            Geen wijziging 

 

49.       Niet benoemd 

            Den Tip 
Het betreft hier een heel klein doorsteekpaadje. Tip is daarvoor een logische 
benaming. 

 

50.       Bels Lijntje 

            Geen wijziging 

 
51        Strontbaan 

            Geen wijziging 

Zie voor toelichting wegnummer 41. 
 

52.       Ghil 

            Geen wijziging 

 

53.       Ghil 

            Geen wijziging 

 
54.       Niet benoemd 

            Ghil 
Wij zijn niet gelukkig met het gegeven dat eerder is gekozen voor één naam die is 
gaan gelden voor meerdere wegen en paden (zie de nummers 52, 53, 55 en 56). Wij 

doen in deze notitie echter geen wijzigingsvoorstellen, daar er – bij overname 
daarvan - adreswijzigingen noodzakelijk zouden zijn. 

Het betreffende kleine wegdeel nummer 54 kan dan ook wel Ghil gaan heten. 
 

55.       Ghil 

            Geen wijziging 
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56.       Ghil 

            Geen wijziging 

 
57.       Niet benoemd 

            Grensweg  
Deze straat ligt in het verlengde van de bestaande Grensweg en kan dus dezelfde 

naam dragen. 

 
57A.     Grensweg 

             Geen wijziging 
 

58.        Grens 

             Geen wijziging 
 

59.        Eindegoorweg  
Werd vrij recent zo genoemd. De naam is gebaseerd op het oude toponiem 

‘Eindegoor’ of ‘ Endegoor’, geldend voor een oorspronkelijk groot 

grensoverschrijdend moerassig vennengebied.     

 
60.        De baan van Nijhoven naar Turnhout              
Deze baan heet al Schaluinen over de volle lengte. 

 

61.       Schaluinen 

            Oude Turnhoutsebaan 
Deze naam kan gaan gelden voor het gehele onverharde deel. Deze weg is namelijk 
de oude verbinding tussen Baarle en Turnhout. 

 

62.       Schaluinen 

            Geen wijziging 

NB. Ook ‘Schaluinen’ is zo’n naam die gebruikt is voor meerdere wegen. Dat leidt 
tot onduidelijke situaties.  

 

63.       De Meirenbaan 

            De Meiren 
Deze naam kan duiden op de vroegere aanwezigheid van vennen, o.a. in het huidige 
l’Air Pur. Wij stellen voor naar analogie van vergelijkbare situaties de weg te 

noemen naar het toponiem van het gebied waar hij doorheen gaat. 

 
64.       Rijpad van de Reth naar Schaluinen              

Dit pad heet al Reth. 
 

65.       Gierlestraat 

            Ongewijzigd voor het verharde deel. Wij stellen voor het onverharde stukje 
Rethsepad te noemen. 

 
66.       Reth 

            Geen wijziging 
 

67.       Reth 

            Geen wijziging 
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NB. Ook voor de naam Reth geldt dat die in het verleden helaas aan meerdere wegen 

is toegekend. 

 
68.       Niet benoemd 

            Vitsepad 
Als zijweggetje van de Visweg, zien wij hier een kans om de oorspronkelijke naam 

van de Visweg aan bod te laten komen. (Zie wegnummer 31). 

 
71.       Niet benoemd 

            Waterscheidingspad   
Het motief voor deze naam ligt in het gegeven dat hier een waterscheiding ligt tussen 

de stroomgebieden van de Mark en de Nete, riviertjes die uiteindelijk uitmonden in 

respectievelijk de Maas en de Schelde. 
 

72.       Het Kerkstraatje 

            Rethtse Kerkweg 
We komen meer kerkwegen en kerkpaden tegen in ons buitengebied. De 

voorgestelde naam geeft een duidelijke plaatsaanduiding. Het is ons niet duidelijk of 
deze kerkweg de mensen naar de Remigiuskerk in het dorp bracht of naar de 

vroegere Salvatorkerk op Nijhoven. 
 

73.       Nijhoven/Kievit 

            Geen wijziging 
 

74.       De Pelderbaan 

            Geen wijziging 

Wij hechten waarde aan het bestaande toponiem. De betekenis konden we niet 

achterhalen. 
 

75.       Klein Bedaf 

            Geen wijziging 

 

76.       De baan van Nijhoven naar Weelde 

            Landrei 
Deze weg passeert een voormalig ven - gelegen in het landgoed ‘De Kievit’ - dat als 
Groot Landreiven op oude kaarten voorkomt. Wij zien dit toponiem graag vastgelegd 

in een wegennaam ter plaatse. 

 
77.       Veldbraak/Groot Bedaf 

            Voor het deel ‘Veldbraak’, Geen wijziging 
            Voor het oostelijke deel Bedafsche Heide 
Met deze wijziging wordt voorkomen dat de naam Groot Bedaf te pas en te onpas 

voorkomt in een veel te groot gebied.  
Wegnummer 77 loopt helemaal door de vroegere Bedafsche Heide.  

Er ontstaat een goede analogie met een naam als Tommelsche Heide. 
 

78.       Veldbraak 

            Geen wijziging 

 

79.       De baan van Alphen neer Weelde 

            Baan Alphen Weelde 
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Over en weer bewogen mensen zich via deze weg tussen deze twee zeer oude 

woonplaatsen. Met ons voorstel wordt een functie van eeuwen bewaard in de naam. 

 

  
Op weg van Alphen naar Weelde 

 

80.       Het rijpad door de Bedafse Heide 

            Bedafsche Heidepad 
Ons voorstel blijft zo dicht mogelijk bij de oude omschrijving. We kiezen wel voor 

de oude schrijfwijze. 
 

81.      Groot Bedaf 

           Lange Koopen 
Zoals bij wegnummer 77 betoogd, speelt ook hier weer mee in onze overwegingen, 

de veel te grote verspreiding van de naam Groot Bedaf. Die over de kaart 
uitgestrooide naam heeft niets meer van doen met de nederzetting Groot Bedaf aan 

de oostelijke grens van onze gemeente. Ons voorstel luidt: geef nr.81, samen met 

nr.83 (het noord-zuid lopende deel ervan) en met nr. 88 de naam ‘Lange Koopen’. 
Het toponiem komt in dit gebied voor. ‘Koop’ staat voor ontginning. Hier is de heide 

grootschalig ontgonnen. Dat leverde o.a. deze lange rechte weg op. De naam ‘Lange 
Koopen’ sluit goed aan op deze situatie. Er kan een mooie analogie ontstaan met de 

naam ‘Korte Koopen’ die later in deze lijst voorkomt. 
 

82.      Veldbraak/Groot Bedaf 

           Schriekenbaan 
We vermijden een herhaling van namen waar ze niet thuishoren en kiezen voor een 

naam die aansluit bij de directe omgeving. Deze weg loopt langs de zuidelijke grens 
van Landgoed de Schrieken. 

 

83.      Groot Bedaf 

           Zie nummer 81. 

 
83A.   Niet benoemd 

           Tussenbaan 
Deze weg ligt in het verlengde van een weg die al een vergelijkbare naam draagt. 
(Zie nr. 86, Tussenstraat). Het gaat vanouds om een doorlopende weg. 

 
84.       Groot Bedaf 

            Geen wijziging 
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85.       De baan naar de Korte Koopen 

            Korte Koopen 
De naam is gebaseerd op een plaatselijk bestaand toponiem.  
 

86.       De Tussenstraat 

            Geen wijziging 
Wij handhaven graag het bestaande toponiem. 

 
87.       Klein Bedaf 

            Geen wijziging 
 

88.       Groot Bedaf/Klein Bedaf 

            Zie nummer 81. 
 

89.       Klein Bedaf  

            Urnenveldenbaan 
Deze naam zou alleen moeten gelden voor het onverharde deel. 

In deze omgeving werden halverwege de negentiende eeuw urnen van een 
prehistorisch grafveld gevonden.  

 

 
Aarden urn, gevonden bij Groot Bedaf ca. 1843 

 

90.       Klein Bedaf 

            Geen wijziging 
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91.       De baan van Alphen naar Weelde  

            Baan Alphen Weelde 
Zie ter vergelijking wegnummer 79. 
 

92.       De baan van Alphen naar Weelde 

             Baan Alphen Weelde 
Zie ter vergelijking de wegnummers 79 en 91. 

 

 
Op weg van Weelde naar Alphen 

 

93.       Heikant 

            Schapendrift 
We mogen ervan uitgaan dat vanuit de buurtschap Heikant langs deze weg de 
schaapskuddes naar de Bedafsche Heide trokken. Met deze naam leggen we een 

verband met een oud veeteeltgebruik, dat gerelateerd was aan de heidevelden. 

 
94.       Tientstraat 

            Tienstraat/Heikant  
Wij kregen de naam ‘Tientstraat (met t) aangeleverd. Op de straatnaamborden staat 

echter Tienstraat (zonder t of d). Wij volgen de naam op de borden. 

Het noordelijke deel van deze weg draagt de naam ‘Heikant’. 
 

95.        Het Hemelstraatje 

             Hemelstraatje 
Wij stellen voor de naam te handhaven zoals die ooit in de volksmond ontstaan is. 
 

96.        Oordeelsestraat/Driehuizen/Pineind 

             Geen wijziging 
 

97.        Poolseweg  
             Polenweg 
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Op taalkundige gronden stellen wij de naam ‘Polenweg’ voor. De weg is namelijk 

niet Pools. Wel trokken hierlangs de Polen weg na de stagnatie van de 

bevrijdingsopmars in oktober 1944. 
 

 
De weg waarlangs de Polen uit Baarle wegtrokken 

 

98.        Het rijpad naar de Straatjes 

             De Straatjes 
We blijven graag dicht bij het oude toponiem. 
 

99.        Klapperstraatje 

             Klappeistraat 
Deze naam vonden wij op de oudste kadasterkaarten. Daar kiezen wij dus voor, ook 

al vonden we geen betekenis voor het woord klappei.  

 
100.      Oordeelsestraat/Voske/Groot Bedaf 

             Het eerste deel van deze weg heet niet Oordeelsestraat, maar Oordeel-

Heikant  (zie de kaart). 

 
101.      Keizershoek 

             Geen wijziging 
 

102.      Akkerstraat 

             Akkers 
             Wij menen dat de naam ‘Akkers’ moet zijn, zoals de kaart ook aangeeft 

 
103.      Visweg  

             Visweg  
Zie toelichting bij wegnummer 31. 

 

104.      Boschoven 

             Geen wijziging 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NB. Hiermee voldoen wij aan ons eigen criterium; geen namen voor te stellen welke 

gevolgen hebben voor adresseringen. Er zijn echter gegronde redenen om deze naam 

wel te wijzigen. 
Op oude kaarten en in vele archiefgegevens waarover wij beschikken, is de 

schrijfwijze van het huidige Boschoven steeds Boschkobe, Boschcobe, Boskobe of 
Boscobe. Oudere Baarlenaren spreken de naam nog steeds consequent zo uit. 
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Boschkobe is ook historisch juister dan Boschoven. De naam verwijst naar een 

vroeger tijdstip van ontstaan dan Boschoven. De zogenaamde hovendorpen 

ontstonden later.  
Overigens is de naam Boschoven taalkundig ook niet correct. Het zou Boschhoven of 

Boshoven moeten zijn. Om tevens een eind te maken aan de verwarring met het 
dichtbijgelegen Alphense Boshoven stellen wij voor de naam te wijzigen in 

Boschkobe. 

 
 

 
In het midden  een van de oude schrijfwijzen  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

105.      Oude baan naar Gilze 

             Happens 
Het verlengde van deze weg, gelegen op het grondgebied van de gemeente Alphen-
Chaam, draagt deze naam. Daar sluiten wij bij aan. De betekenis ervan konden wij 

niet achterhalen. 

 
106.       Bels Lijntje 

             Geen wijziging 
 

107.       Boschoven 

              Geen wijziging (of Boschkobe) 
 

108.       Franse Baan 

              Fransebaan       
Zo is de schrijfwijze op de kaart en op de borden ter plaatse. De analogie met 

vergelijkbare namen is zo ook juist.  
 

109.       Het rijpad door de Boschovense Heide 

              Boschovenpad (of Boschkobepad)  
Wij stellen voor deze naam alleen te laten gelden voor het deel vanaf wegnummer 

112 naar het westen. 
 

110.       Een rijpad door de Boschovense Heide 

Geen voorstel onzerzijds. De weg ligt geheel in het recreatiepark.  
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(Mocht het gemeentebestuur uiteindelijk toch kiezen voor de status ‘openbaar’ voor 

dit pad, dan kan gedacht worden aan de naam ‘Rustoordpad’ naar de vroegere naam 

van dit kampeerterrein). 
 

111.       Het rijpad van Hoogbraak naar Boschoven  

              Wandelbospad 
Het pad loopt bijna geheel door het gemeentelijke wandelbos. 

 
112.       Het rijpad naar Boschoven 

              Verkennerspad 
Het eerste deel – van de Nassaulaan tot aan het routehuisje – heet al Boschoven. 

Het tweede deel – noordelijk van het Bels Lijntje – kan ‘Verkennerspad’ genoemd 

worden. Deze naam herinnert ons aan de verkennerij (De la Salle-groep), welke bijna 
vijftig jaar lang van grote betekenis was voor veel jonge Baarlenaren. De verkenners 

gingen via dit pad naar hun hoofdkwartier in het naastgelegen bos. 
 

113.       Het rijpad naar de Huisvennen 

              Huisvenpad 
Dit weggetje leidde vroeger naar het heide- en moerasgebied rond het Groot Huisven 

 
114.       Oude Bredasebaan 

              Geen wijziging 

 
115.       Huisvennen 

              Geen wijziging 
 

116.       Huisvennen 

              Geen wijziging 
 

117.      Bevaartweg 

             Beevaartpad 
In deze vorm sluit de naam aan bij de titel van een boekje dat eerder verscheen over 

de geschiedenis van dit gebied. (Dr. Ed. Loffeld, Huis aan het Beevaartpad, 
Geschiedenis van een Baarles Buitengewest, 1971). Ook op oude kaarten vinden we 

deze naam terug. 
 

118.      Niet benoemd 

             Emils Dreef 
Emil en Henriëtte Mayer-Van den Bergh kochten in 1869 ruim 300 ha. heide ten 

noorden van het dorp Baarle, aan weerszijden van de Bredaseweg. In 1873 bouwden 
zij een landhuis, dat in de volksmond ‘het Hooghuis’ genoemd werd (nu kantoor van 

de Gaarshof). 

De familie Mayer bracht de eerste structuur aan in deze woeste gronden door de 
aanleg van dreven. Enkele daarvan gaven zij ook een naam. Zo vinden we op oude 

stafkaarten namen als: Avenue Henriëtte (naar Mevrouw), Avenue Oscar (naar een 
zoon) en Avenue Fréderic (naar een andere zoon, die het Museum Mayer-Van den 

Bergh in Antwerpen stichtte). 
Wij stellen voor de herinnering aan deze stichters van ‘het Hooghuis’ levend te 

houden door niet alleen de wegennamen van de moeder en haar twee zonen in ere te 

herstellen (zie later in deze notitie), maar ook een wegnaam aan de ‘pater familias’  
te binden. Wegnummer 118 ligt juist tegenover de grote dreef die vroeger ‘Avenue 
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Henriëtte’ heette. Volgt u onze voorstellen, dan brengen we de namen van deze 

pioniers weer bijeen in hun voormalige landgoed. 

 
119        Beevaartweg 

              Ávenue Fréderic 
Deze weg is niet de oude bedevaartroute van Alphen naar Ulicoten. Die ligt namelijk 

tussen het Gaarshofcomplex en de Oude Bredasebaan. 

Oudere kaarten duiden wegnummer 119 aan als Avenue Fréderic. Wij zien deze 
oorspronkelijke naam graag terugkeren. 

 

 
Kaart met een deel van het Hooghuis-landgoed, waarin drie avenue’s liggen 

 

120.       Het rijpad door de Ulicootsche Heide 

              Groot Vergoor          
De woningen die aan in dit pad staan, hebben als adres Fransebaan.  
Wij stellen echter voor dit pad ‘Groot Vergoor’ te noemen. Het liep namelijk 

oorspronkelijk door de laagte van het Groot Vergoor.   

 
121.       Hondseindsebaan 

              Geen wijziging 
 

122.       Het rijpad door de Goordonk 

              Goordonkpad 
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123.       Goorweg 

Wij stellen voor de naam voor het verharde deel ongewijzigd te laten en aan het 
onverharde deel door het bos de naam Jan Visserspad toe te kennen.  

Op zondag 25 februari 1945 werd halverwege dit bospad de 35-jarige ongehuwde 
Jan Vissers doodgeschoten door een wachtmeester van de politie, op verdenking van 

stroperij. Dit tragische feit leidde tot grote verontwaardiging in Baarle. 

Wij stellen voor de naam Jan Vissers en de herinnering aan zijn droeve dood op deze 
plaats en op deze wijze levend te houden. 

N B. Wij wijzen u op het feit dat wij in ons voorstel ‘Ommetje Schietberg’ – u 
aangeboden als ‘Roggerentjesidee 2009’ -  deze plek ook hebben opgenomen in de 

voorgestelde wandelroute. 

 
124.       Bevaartweg 

              Schepersdam 
In de volksmond heet deze weg Schepersdam. Die naam duidt op het historische 

gegeven, dat langs deze weg de ‘scheper’ met zijn schapen vanuit de oude woonkern 

Maaijkant naar de heidevelden trok. 
 

125.       De weg door het Hennengoor 

              Hennengoor 
Wij handhaven hiermee het oude toponiem. 

 
126.       Maaijkant 

              Geen wijziging 
 

127.       De weg van Ulicoten over de Maaijkant naar Chaam 

              Maaijkants Baantje 
Deze naam geeft een mooie analogie met bv. het Castelsch Baantje. 

 
128.       Het rijpad langs de Maaijkant              
Deze weg heet al Maaijkant. 

 
129.       Maaijkant  

              Geen wijziging 
 

130.       Hondseind  

              Geen wijziging 
 

131.       Bartelbaan 

              Geen wijziging 

 

132.       Maaijkantsestraat 

              Geen wijziging 

 
133.       Chaamseweg-Hazenberg 

              Geen wijziging 
 

134.       Chaamseweg-Hazenberg 

              Geen wijziging 
 



 20 

135.       Chaamseweg-Hazenberg/Lijmbeek 

Voor het onverharde deel van deze weg stellen wij de naam Poetjesvenbaan voor. 

De weg passeert namelijk het Poetjesven, dat recent in het kader van 
natuurherstel/waterbeheersing hersteld werd. 

Er ontstaat ook hier weer een mooie analogie met andere wegen die een vennaam 
dragen. 

 

136.       Kleine Maaijen  

              Geen wijziging 

 
137.       De baan van de Maaijkant naar Chaam 

              Lange Gracht  
Het gaat om een historische verbinding tussen de zeer oude woonkern Maaijkant via 
de Bleeke Heide naar Chaam. Over de gemeentegrens, op Chaams grondgebied, 

bestaat de naam Lange gracht al. Daar het om dezelfde weg gaat, stellen wij voor  
dezelfde naam te gebruiken.  

 

138.       Het rijpad van het Oosteinde  

              Oosteneinds Baantje 
Wij maken in ons voorstel gebruik van het oude toponiem van het gehucht, juist over 
de grens gelegen. Oudere kaarten spreken niet van Oosteinde, maar van Oosteneinde. 

Daarop is ons naamvoorstel gebaseerd. 

Ook hier zochten we weer de analogie met eerder voorgestelde namen (Castelsch 
Baantje en Maaijkants Baantje). 

 
139.       De weg van het Bosch naar Chaam 

              Nonnenvenbaan 
Deze naam laten we graag gelden voor het zuidelijke deel van deze weg. Hij loopt 
langs het voormalige Nonnenven, waarvan de ligging in het landschap nog heel goed 

te herkennen is. 

             Diepvenbaan 
Deze naam zou kunnen gelden voor het noordelijke deel van deze weg. Hij passeert 

het Diepven, dat recent werd opengelegd in het kader van 
natuurherstel/waterbeheersing. 

 
140.       Maaijkantsestraat/ De Weistraat  

Wij stellen voor: 

- de wegdelen 140A en 140 (alleen de oost-west lopende delen) de naam Oude 
Meerlesebaan toe te kennen. Het betreft hier een historische verbindingsweg van 

Loveren via de Maaijkant naar Meerle. 
Ook hier is weer sprake van analogie met andere zeer oude doorgaande wegen. 

- de wegdelen 140 en 140A (alleen de noord-zuid lopende delen) de naam Weistraat 
toe te kennen. We sluiten hier graag aan bij het oude toponiem dat hiermee behouden 
blijft. 

 
141.       Meerleseweg  

              Geen wijziging 
 

142.       Armeshof 

              Geen wijziging 
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143.       Het Bosch 

              Geen wijziging 

 
144.       Bosstraat  

              Geen wijziging 
 

145.       De weg naar het oude Kerkske  

              Kapelpad 
Zowel de benaming ‘weg’ als ‘Kerkske’ stroken niet met de werkelijkheid van nu. 

Dat doet de door ons voorgestelde naam wel. Het pad voert naar de veelbezochte 
Bernarduskapel. 

 

 
Het pad naar de Bernarduskapel 

 

146.       Niet benoemd  

              De Bollekens  
Het gebied ter plaatse heet de Bollekens. De voorgestelde naam sluit aan bij het oude 
toponiem. Zie ook AANVULLING nummer 02. 

 
!47.       Heikantsestraat 

             Geen wijziging 

 
148.       Molenstraat  

              Geen wijziging 
 

149.       Heikantsestraat 

              Geen wijziging 

 

150.       Heidreef 

              Geen wijziging 

 

151.       Dorpsstraat/Baarleseweg/Loveren 

              Geen wijziging 

 
152.       Heihoef 

              Geen wijziging 
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153.       Baarleseweg 

              Geen wijziging 

 
154.       Luktebaan 

              Geen wijziging 
 

155.       Reuth 

              Geen wijziging 
 

156.       Reuth 

              Geen wijziging 

 

156A     De baan van de Reuth naar Ulicoten 

              Reuthsepad 
Wij kiezen voor deze naam naar analogie met enkele vergelijkbare namen. 
 

157.       Heesboom 

              Geen wijziging 
 

158.       De baan van Ulicoten naar Eikelenbosch  

              Bloemegoedbaan 
Ons voorstel is, dat zowel wegnummer 158 als wegnummer 200 samen de naam 

Bloemegoedbaan gaan krijgen.  
Deze keuze is gebaseerd op het gegeven dat dokter Bloem Sr. het landgoed ‘de 

Hollandsche Bossen’ erfde van zijn schoonvader Henricus van Gilse, een vroegere 
burgemeester van Baarle-Hertog. In de volksmond ontstond toen al gauw de naam 

‘Bloemegoed’. Zie ook AANVULLING 07. 

 
159.       Haldijk  

              Geen wijziging 
 

160.       Nieuwe Strumptsebaan 

              Nieuwe Strumptschebaan 
Wij kiezen voor de oude schrijfwijze. 

 
161.       Wildertsebaan  

              Geen wijziging 

 
162.       Vossendijk 

              Geen wijziging 
 

163.       Haldijk      

              Geen wijziging 
 

164.       Nieuwe Strumptsebaan 

              Nieuwe Strumptschebaan 
Zie toelichting bij nummer 160. 
 

165.        Heidreef/Castelsch Baantje 

               Geen wijziging 
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166.        De baan van Heikant naar de Nieuwe Strumpt 

               Wij denken aan de volgende mogelijkheid: 

Wegnummer 166 ligt in het verlengde van het Castelsch Baantje. Hier kan dus de 
naam Castelsch Baantje ook gelden. 

Voor een deel van wegnummer 165 en nummer 167, voor wegnummer 168 (vanaf 
nummer 162) kiezen wij eveneens de naam Castelsch Baantje. Hiermee doen we 

recht aan het oude gebruik van deze route, waarlangs mensen van Ulicoten en van  

Castelré over en weer naar elkaars woonplaatsen trokken. 
 

 
Van Castelré naar Ulicoten 

 

 
Van Ulicoten naar Castelré 

 

167.        Castelsch Baantje 

               Zie de overweging bij 166. 

 

168.        Castelsch Baantje/Oude Strumptsebaan 

               Wij kiezen voor de oude schrijfwijze,dus Oude Strumptschebaan  

                

169.        Nieuwe Strumpt 

               Geen wijziging 
 

170.        De weg van de Heikant naar de Oude Strumpt 

               Strumptsche Kerkweg 
Het zuidelijke deel van wegnummer 171 zien wij hier graag toegevoegd. 
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Langs deze weg kerkten de oude bewoners van de buurtschap Oude Strumpt, 

waarschijnlijk vanaf de tijd dat Ulicoten-dorp een eigen kerk kreeg. 

 

 
Een eeuwenoude kerkweg 

 

171.        Het rijpad naar de Withagen/het rijpad naar de oude Strumpt 

               Withagenpad 
Deze naam sluit aan bij het toponiem van het gebied ter plaatse. 

 
172.        Het Begaand Straatje 

               Begaand straatje 
Wij zien graag de oude benaming gehandhaafd. 
 

173.        Het rijpad naar de Veldenstraat 

               Veldenbaantje 
Wij handhaven graag het bestaande toponiem. Vanwege de analogie met andere 

namen kiezen wij voor ‘baantje’ in plaats van ‘straat’.  
 

174.        Oude Strumpt 

               Geen wijziging 

 

175.        Postel/Postelsestraat 

               Geen wijziging 

 
176.        Strumptsche Baan 

               Strumptschebaan 
Zoals in vergelijkbare gevallen maken wij er één woord van. 
 

179.        Oude Strumpt 

               Geen wijziging 

 

180.        Nieuwe Strumptsebaan 

               Nieuwe Strumptschebaan 
Wij stellen de oude schrijfwijze voor. 
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181.        Kromme Hoekdreef 

               Geen wijziging 

 
182.        Oude Strumptsebaan  

               Oude Strumptschebaan 
Ook hier hanteren wij weer de oude schrijfwijze. 

 

183.       Haldijk  
              Geen wijziging 

 
184.        Beemdendreef/Zigraeck 

               Geen wijziging 

 
185.        Vossendijk 

               Geen wijziging 
 

186.        Beemdendreef 

               Geen wijziging 
 

187.        Het rijpad naar de Baalbrugsche Beemden 

               Sanskulottenpad 
In de directe omgeving van dit weggetje lag in de Franse tijd (ca. !792) een groot 

Frans legerkamp. De Franse soldaten kregen de scheldnaam ‘sansculotte’, - een 
spotnaam voor deelnemers aan de Franse Revolutie - vernederlandst tot sanskulot. 

Het waren deze Fransen die de Fransebaan aanlegden 
Deze naam legt dit stukje Baarles-Franse geschiedenis vast. 

 

188.        De baan van Merksplas naar Meerle 

               Castelresche Heide  
Deze naam kan gelden voor de wegen met nummer 188 en 14. 
De naam is gerelateerd aan vergelijkbare situaties en namen, waarbij wij de weg 

noemen naar het gebied waar hij doorheen loopt. 

 
189.        Koloniebaan 

Wij stellen voor deze naam ook te laten gelden voor wegnummer 13 (alleen het 
onverharde deel). 

 

190.        Het rijpad door de Heiakkers  

Wij denken dat de woning aan het eind van dit pad al het adres Hoogstratensebaan 

heeft. Een nieuwe naam lijkt ons hier niet zinvol. 
 

191.        Hooiberg/Groeske   

               Geen wijziging 
 

192.        Haldijk   

               Geen wijziging 

 
193.        De weg van Heistraat naar de Hooiberg           

               Heiakkerpad 
Deze naam sluit aan bij een toponiem in deze omgeving. 
 



 26 

194.        Stoope Steede 

               Stoope Stede 
De laatste schrijfwijze staat ook op de kaart van de wegenlegger en op het 
straatnaambord ter plaatse.. 

 
195.       Het rijpad langs de Hooiberg 

Dit pad heet al Stoope Stede. 

 
196.       Schrans 

Wij stellen voor alleen het verharde deel Schrans te blijven noemen. Het onverharde 
deel zou de oorspronkelijke naam Schooreindseweg moeten krijgen. De naam 

Schooreind verwijst naar de oude weg van het Groeske naar ‘het Schoor’ (= nu 

Minderhout-brug). 
 

 
De Schooreindseweg naar het Groeske 

 

197.       De straatjes in de Hoekbeemden 
              Huisakkers van het Groeske 
Met dit voorstel houden we ons aan een oud toponiem ter plaatse. 

 
198.       Niet benoemd 

              De Poel 
Deze naam tekenen wij op uit de volksmond..  

 

199.       Dit nummer komt in uw lijst en op de kaart niet voor!  
 

200.       Niet benoemd 

              Bloemegoedbaan 
Zie voor motivatie wegnummer 158. 

 
Tot zover de voorstellen welke wij u op uw verzoek aanbieden.  

Op de volgende bladzijden leggen wij u nog een aanvulling voor. 
Mogen wij daar ook uw aandacht voor vragen? 
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AANVULLING 
 

Naar aanleiding van het ter inzage leggen van de nieuwe wegenlegger van de 
Gemeente Baarle-Nassau, diende Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ samen met 

enkele andere groeperingen, zienswijzen in. Wij doen hier ook voorstellen voor de 
naamgeving van de wegen en paden welke mogelijk op ons verzoek het predikaat 

‘openbaar’ gaan krijgen. Naamgeving achten wij ook mogelijk en zinvol zonder dat 

een weg of pad openbaar is. 
De nummering correspondeert met de kaart die wij bij onze zienswijzen als bijlage 

inbrachten en die ook hier toegevoegd is. 
 

U treft aan:  - het nummer van de weg of het pad, 

                    - omschrijving en situering van de weg of het pad, 
                    - de naam die wij voorstellen, 
                    - toelichting en motivatie van de naamkeuze. 
 

01.        Lanenstructuur van het gebied rond de Gaarshof, westelijk van de       

             Bredaseweg 

In dit gebied hechten wij grote waarde aan een terugkeer naar in de vergetelheid 

geraakte namen en aan naamgeving gerelateerd aan personen die de geschiedenis en 
het landshap van dit gebied mede bepaald hebben. Het gaat hierbij om de eerste 

bewoners van het landhuis ‘Hooghuis’ (nu Gaarshof), de familie Emil Mayer en 

Henriëtte Van den Bergh, met hun zonen Oscar en Fréderic. Wij denken ook aan 
latere eigenaren als Dhr.Van Groenendael.  

 

 
Avenue Henriëtte, een imposante drievoudige laan 

 

Zo komen we tot de volgende namen. 

             a). Het meest noordelijke pad tussen de Bredaseweg en de Oude 

Bredasebaan, vroeger de noordelijke grens van het landgoed Mayer-Van den Bergh.  

             Avenue Oscar 
Deze naam staat op oudere gedetailleerde kaarten van onze omgeving. Frans was de 
voertaal van de familie Mayer-Van den Bergh. 
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             b). De grote laan tussen Bredaseweg en Oude Bredasebaan, langs de 

‘Martina’s Hoeve’  

             Avenue Henriëtte 
De eerste eigenaren gaven zelf deze naam om de moeder van het gezin eer aan te 

doen. Ook deze naam staat op oudere kaarten. Henriëtte was de vrouw van de eerste 
eigenaar. De echtgenote van de derde eigenaar – architect Van Groenendael -  heette 

Martina, naar wie de hoeve ter plaatse genoemd is. In de door ons voorgestelde naam 

‘ontmoeten’ de twee dames elkaar. 
             c). De laan tussen de gebouwen van de Gaarshof en de Oude Bredasebaan. 

             Beevaartpad 
Bedevaartgangers vanuit Alphen vonden in oude tijden vanaf Hooispoor en 

Kwaalburg in Alphen hun weg door heide, bossen en velden, passeerden de plek 

waar later het ‘Hooghuis’ gebouwd zou worden – de Bredaseweg bestond nog niet - 
en bleven zo ten zuiden van de uitgestrekte moerassen rond de Strijbeekse Beek. 

Langs hier trokken ze naar de Oude Bredasebaan en verder richting Ulicoten. 
 

            d).  De weg tussen de Bredaseweg en de Oude Bredasebaan, juist ten zuiden 

van het Gaarshofcomplex 

           Avenue Fréderic 
Ook deze naam vinden we op oudere kaarten. Zie ook wegnummer 119. 
 

            e).  Het gaat om de middenas, de weg die – min of meer parallel  aan de 

Bredaseweg – van noord-west naar zuid-oost door dit deel van het landgoed loopt 

            Torendreef 
Deze dreef is zodanig aangelegd dat ze naar twee kanten uitzicht gaf op een 
kerktoren, namelijk die van Chaam en die van Baarle-Hertog. De naam is toegekend 

door de eerste eigenaren. Wij laten hem graag herleven. 

 
            f).  Het pad tussen de Bredaseweg en de Torendreef, even ten noorden van 

het Gaarshofcomplex 

            Groenendaelpad 
Nicolaas Jacobus van Groenendael was de derde eigenaar van het landgoed. Hij 

drukte zijn stempel zeer sterk op de omgeving, door de nog aanwezige woeste 
gronden en bossen om te laten vormen tot een strak ingedeeld landbouwgebied. De 

reeks van vijf gelijkvormige boerderijen en de modelboerderij ‘Martina’s Hoeve’ 
zijn hier sprekende voorbeelden van. Door de voorgestelde naam toe te kennen, 

brengen we zijn nagedachtenis op de juiste plaats. 

 
02.       Het insteekweggetje zuidelijk van de Meerleseweg, tegen de grens en 

tegenover de Lijmbeek. 

           De Bollekens 
Mocht het ooit mogelijk zijn een grens(wandel)weg te realiseren tussen de 

Meerleseweg en de Bosstraat, dan sluit deze naam aan op ons voorstel ten aanzien 
van wegnummer 146. 

 
03.       Het Bosch tussen 143 en 140  

            Meerlebaantje 
Dit is een laatste restant van een oeroude weg tussen de Maaijkant en Meerle, die als 

twee zeer oude nederzettingen beschouwd mogen worden.. Deze weg bestond al toen 

de huidige Meerleseweg er nog niet was.  
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04.       Het verlengde van de Bartelbaan in noordelijke richting 

            Bartelbaan 
Het gaat om het verlengde van de bestaande Bartelbaan. Die kan dus dezelfde naam 
dragen. 

 
05.       Het verlengde van de Heihoef in zuidelijke richting 

            Heihoef 
 

06.       Het noordelijk deel van wegnummer 166  

            Kerkpad 
We keren terug naar een oude benaming, bij veel bewoners nog bekend. 

 

07.       Doorsteek door de Hollandsche Bossen 

            Bloemegoedbaan 
Zie voor motivatie wegnummers 158 en 200, in de lijst hierboven. 
 

08.       Het verlengde van wegnummer 181 

            Krommehoekpad 
De brede kaarsrechte Krommehoekdreef verandert hier in een aanmerkelijk smaller 

kronkelend pad. Op grond daarvan kiezen we voor een aangepaste naam. 
 

09.       Het zijpad van de Haldijk (Ulicoten) tegen de grens, in zuidelijke richting 

            Jacquemynspad 
Eduard Jacquemyns – een Oost-Vlaamse ondernemer - werkte vanaf ca. 1845 in het 

Belgische gehucht Heerle aan een zeer grootschalig landbouwproject. Daarnaast 
kocht hij op Nederlands gebied zo’n 600 hectaren heidegrond die hij, met de Haldijk 

als centrale as, omzette in dennenplantages. De hele structuur van lange lanen in deze 

omgeving, danken we aan hem. Wij zien zijn naam graag vastgelegd in het gebied 
waarop hij zijn stempel drukte. Mocht dit pad eens tot een wandelroute ontwikkeld 

worden, dan kan het wandelpad ook deze naam dragen. 
 

10.       Het zijpad van de Haldijk (Castelré)  

            Hoekvelden 
Wij sluiten hier aan bij een oud bestaand toponiem ter plaatse. 

 
11.       Het bospad, westelijk van wegnummer 191 

            Zeemanbaantje 
Dit weggetje gaat naar een plaats aan de Belgisch-Nederlandse grens, juist op de 
plaats waar vroeger een oude herberg stond die de naam ‘Zeeman’ droeg. 

         
12.        Het beemdenpad tussen de wegnummers 196 en 197  

             Castelsch Akkerpad  
Langs wegnummer 197 stonden – volgens een kaart uit de zeventiende eeuw – 
meerdere boerderijen. De bewoners van deze huizen trokken langs, wat wij graag 

zien als het Castelsch Akkerpad, naar hun akkers en eventueel ook richting 
Hoogstraten. Met deze naam leggen we een stukje geschiedenis van Castelré vast. 
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13.        Het pad naar het Vorster Schoor 

             Pad naar het Vorsterschoor 
Dit pad leidt naar de brug die Vorsterschoor genoemd wordt. 
 

14.        De doorsteek tussen de wegnummers 19 en 162 

            Strumptsche Heide 
Deze naam is gebaseerd op het oude toponiem ter plaatse, sluit goed aan bij al 

bestaande namen in deze omgeving en is voldoende onderscheidend. 
 

15.        Het weggetje (of wat ervan overbleef) tussen de wegnummers 117 en 118  

             Strijbeeksebeekpad 
Dit pad voert de wandelaar naar de Strijbeekse Beek. 

 
16.        Het pad tussen de wegnummers 107 en 115 

             Huisvenpad 
Deze naam zien wij graag toegekend aan het westelijk gelegen pad. 

 

17.        Het pad tussen de wegnummers 107 en 115 

             Dictuspad  
Deze naam zien wij graag toegekend aan het oostelijk gelegen pad. 
Benedictus van Casteren is een kwarteeuw in dienst geweest van de eerste twee 

eigenaren van het Landgoed rond het Hooghuis. Hij was verantwoordelijk voor de 

aanplant en het onderhoud van de bossen. Daardoor ontstond in de volksmond de 
naam ‘Dictusse Bossen’. Als herinnering aan de man die bijna 300 hectaren woeste 

gronden en heide omzette in met strakke lanen en dreven doorsneden bossen, stellen 
wij deze naam voor. 

 

18.        Zie hiervoor in de lijst hierboven wegnummer 110 
 

19.        Het verlengde van de Luktebaan in westelijke richting 

             Luktebaan 
 
20.        Het pad tussen de wegnummers 32 en 36 

             Kruimelpad 
De heer Kruimel – directeur van Van Gelders Papierfabrieken – kocht in het eerste 
kwart van de vorige eeuw op grote schaal gronden aan op het Gorpeind en deed er 

aan bosexploitatie en landbouw. Hij bouwde er de Annahoeve, die door 
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oorlogshandelingen in september-oktober 1944 verloren ging. Ter herinnering aan de 

man die hier een bepalende rol speelde in onze landschapsgeschiedenis en in het 

leven van een aantal Baarlenaren, stellen wij deze naam voor. 
 

21.        De afsplitsing van wegnummer 21 in de Loverense akkers 

             ’t Achterlangs 
Wij houden het voor mogelijk dat dit weggetje in het verleden veelvuldig gebruikt 

werd voor ‘transporten’ die men liever niet in alle openbaarheid door Katerstraat en 
Kerkstraat liet gaan. Dit vermoeden wordt sterker wanneer men bedenkt dat dit pad 

de Molenbaan kruiste en een verlengde had langs de buitenkant van de voormalige 
kloostertuin, verder ging achterlangs de Kerkstraat en zo bij de Remigiuskerk en op 

de Singel uitkwam. 

 
22.       De verbinding tussen de wegnummers 66 en 68  

            Rethsepad 
Zie voor toelichting nummer 68 in de lijst hierboven. 

 

23.       Pad in de Bedafsche Heide, aansluitend op wegnummer 85 en lopend naar                                                       

            wegnummer 100 

            Korte Koopen 
Zie voor toelichting nummer 85 in de lijst hierboven. 

 

24.       De laan zuidelijk van landgoed ‘de Kievit’ en gelegen tussen de wegnummers  

            73 en 76 

            Goffinetdreef 
De Brusselse Baron de Goffinet wordt genoemd als de eerste eigenaar en stichter van 

het landgoed ‘de Kievit’, later ‘Kievitshof’. Hij haalde er een Franse 

landschapsarchitecte bij om zijn terreinen in te richten. Zo bepaalde deze man de 
landschappelijke invulling en uitstraling van deze omgeving. De voorgestelde naam 

bewaart de herinnering aan hem. 

 
25.        Het verlengde van wegnummer 40 
             Kerkstraatje 
Het gaat om een bestaand toponiem. Zie ook wegnummer 40 in de lijst hierboven. 
 
26.        Het pad ten noorden van de Schouwloop, tussen de wegnummers 40 en 51 
             Schouwlooppad 
 
27.        Het pad naar de Blokken 

             Blokkenpad 
 
28.        Het pad zuidelijk van het voormalige MOB-complex 
             Molenrietpad 
We sluiten hiermee aan bij de oude naam ‘Molenrietheide’ die vroeger voor dit 

gebied gold. 
 

29.        De weg langs het voormalige klooster van de Grens 

             Paterspaadje 
Hier hadden vele jaren lang de Paters van de H. Geest hun klooster. Deze naam 

herinnert daar aan. 
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                            Pad langs de voormalige kloostertuin 

 
30.        Een deel van de Beukendreef en wel het verlengde van wegnummer 70 
             Beukendreef 
 
31.        Het verlengde van wegnummer 59, sinds kort Eindegoorweg 

             Eindegoorweg 
 
Tot zover onze aanvullende voorstellen en motiveringen.  
 

Wij hopen dat u bij het lezen van onze voorstellen de overtuiging mag krijgen hoe in 

wegennamen veel facetten van onze geschiedenis vastgelegd kunnen worden. Om dat 
te bereiken hebben wij grote inspanningen geleverd om u deze gevarieerde lijst aan 

te kunnen bieden. Het is nu aan u de keuzes te maken.  
Wij bepleiten een zeer zorgvuldige verwerking van de nieuw te kiezen namen, om te 

voorkomen dat er verschillen optreden tussen de schrijfwijzen van namen in 

raadsbesluiten, in wegenlegger en op straatnaambordjes. 
Veel wijsheid toegewenst. 

 
Amalia’s Werkgroep Wegennamen  

Harry Benschop, Antoon van Tuijl, Frans Vermeer 

 
Bijlage: een kaart met de aanvullingen 
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