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Nieuwe straatnamen voor de gemeente Houten (09-12-2014)
Op dinsdag 9 december 2014 is door het college van burgemeester en wethouders een nieuw straatnaambesluit
uitgebracht. Het betreft de volgende namen:
1. De Kanaaldijk Noord, het fietspad gelegen tussen de Veerwagenweg en de Schonauwenseweg. Had tot circa
1985 al de naam Kanaaldijk Noord maar werd destijds door de gemeenteraad als naam ingetrokken. Rijkswaterstaat
gebruikte de naam al vele jaren voor het onderhoud of plaatsaanduiding bij het Amsterdam Rijnkanaal. Dus betekenis van
de naam Kanaaldijk Noord betekend de noordelijk gelegen dijk langs het kanaal.
2. Heemsteedseweg wordt voor een gedeelte van naam gewijzigd. Het betreft hier het gedeelte van de weg
tussen de Daalderslag/Rondweg tot en met de waterstuw net voorbij De Rede. De naam is gewijzigd in Heemsteedsepad
omdat het hier een pad betreft voor fietsers en voetgangers en geen weg voor auto's.
3. Het pad wat al sinds halverwege de jaren '90 geen naam meer had. Heeft nu de naam Randvestepad
gekregen. Op sommige plattegronden door de jaren heen. Staat beschreven dat dit pad de naam heeft als zijnde
Voorveste. Maar het gaat hier om een oud gedeelte van de Koedijk wat in 1985 is aangelegd voor de naast gelegen
boerderijen De Staart en Felixhoeve. Nadat vanaf 1997 bedrijventerrein Het Rondeel werd aangelegd kregen deze
boerderijen een nadere ontsluitingsweg. En wat nu het Randvestepad heet verloor zijn functie als zijnde ontsluiting voor
de boerderijen. In 2014 is het oostelijk gedeelte van het pad aangesloten op een nieuw stuk pad. Door het aanleggen van
een extra tunneltje onder de De Staart.
4. De Albers Pistoriusweg en een klein stukje Beuschimseweg binnen het oostelijke gedeelte van de Rondweg
wordt bij het Smalspoor getrokken. Het is wel bij besluit vastgelegd maar moet nog verder worden besproken met de
desbetreffende aanwonende. Dus wanneer de weg op dit gedeelte van naam verander is dus nog niet duidelijk.
5. Een gedeelte van de Tetwijkseweg wordt gewijzigd in Tetwijksepad. Het gaat om het gedeelte tussen de
Achterdijk en net voorbij een boerderij net gelegen naast de Tuin van Jonkheer Ram in Schalkwijk. Tetwijk was in de 12
eeuw een ontginningsveld nabij Schalkwijk. En het perceel of stuk slechte grond was van een zekere persoon 'tet'. De
rede van naamswijziging is omdat op het gedeelte waar alleen voetgangers en fietsers komen ook het achtervoegsel weg
heeft en het betreft hier een pad. Vandaar de naamswijziging op dit gedeelte.
6. Voor het nieuwbouwplan De Steenen Poort West in de wijk Tiellandt is de naam Nikkelslag aangenomen.
Nikkel is een metaal legering. De naam is in 1988 bij het bouwen van de wijk Tiellandt, gedeelte De Slagen bewaard
gebleven als reserve straatnaam.
7. De sportparknaam De Stenen Poort wordt bij besluit ingetrokken. De naam is ooit uitgekomen na het besluit
van de Houtense gemeenteraad in 1989. De naam wordt ingetrokken omdat er een nieuwbouw wijk wordt gebouwd om dit
voormalige sportterrein De Stenen Poort.
8. Aan de nieuwe provincialeweg N421 wordt is samenwerking met de gemeente Bunnik de naam Limesbaan
vastgesteld. De weg die komt te liggen tussen de oostelijke Rondweg van Houten en de rijksweg A12 in de gemeente
Bunnik. Hij dient voor een betere ontsluiting van het autoverkeer in Houten noordoost. Er werd sinds 2003 over de aanleg
van de weg gepraat.Maar de eerdere oorsprong voor de aanleg van de weg dateert als uit de jaren '80. De naam van de
Limesbaan verwijst naar de noordelijke Limes van het Romeinse Rijk die hier 2000 jaar geleden lag. De Limes (grens) van
het Romeinse Rijk lag met een Heerbaan en Castella langs de Rijn. Wat wij tegenwoordig kennen als de Kromme Rijn.
Die Heerbaan (grote weg of legerweg), werd toen der tijd gebruikt om grote hoeveelheden manschappen uit het zuiden te
halen. Voor als de noordelijke volksstammen aan de noordkant van de Rijn konden binnen vallen in het Romeinse Rijk. Bij
archeologische opgravingen in 2013 in de oksel van de Achterdijk met de Rijsbruggerweg werd enkele tientallen meters
ten zuiden van de Achterdijk een stuk van die Heerbaan terug gevonden.
9. In het kader van de nieuwe tentoonstelling van de archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer' gehuisvest in
het oude station van Houten. Die opent eind januari 2015. Het leek Peter Koch lid van de archeologische werkgroep een
leuk idee om de naam van de tentoonstelling in het kader van het tijdperk Merovingen. Te verbinden aan het nieuwe
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buurtpark wat aangelegd gaat worden in de nieuwbouwplan De Steenen Poort west en oost. De parknaam is dus
geworden Merovingenpark naar het Frankische volk met als koning Merovech. Die ruim 250 jaar leefde in onze omgeving
in de tijd net na de val van het Romeinse Rijk.
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