
Nieuwe straatnaam voor de gemeente Houten 
(01-03-2016) 
 

 
Op de huidige gemeenteplattegrond staat het Ka-pad ingetekend. Bron: gemeente Houten. 
 
Op dinsdag 1 maart 2016 is door het college van burgemeester en wethouders 
een nieuw straatnaambesluit uitgebracht. Het betreft de volgende naam: 
 
1.   Het fiets- en voetgangerspad met de naam Ka-pad is in 1998-1999 parallel aan de 
destijds nieuw aan te leggen Rondweg van Houten zuidoost aangelegd. De naam van 
het Ka-pad is van toepassing op het gedeelte tussen de Rietdijk 3 en de huizen aan het 
Oostrumsdijkje 1 en 2. 



 

Plattegrond waarop de Hooglansche Kade staat aangegeven in het groen. In het rood het uit te breiden 
gebied van het waterschap Lee- en Rietsloot. Datum 10-10-1929. 
  
Waar verwijst de naam van het Ka-pad naar? De naam van het Ka-pad verwijst naar de 
Kasloot die ten oosten en parallel aan het fiets- en voetgangerspad ligt. In de oude 
archieven komt hij voor als Kasloot. De sloot loopt naar het noorden om aan te sluiten 
op de Rietsloot-Biesloot bij de gemeentegrens met Bunnik, Kruisweg/Houtenseweg. 
 



Zoals gezegd is de oude benaming Kasloot. Maar binnen de archieven en 
documentatie van het waterschap De Stichtse Rijnlanden komt de naam van de sloot 
ook voor als Leesloot of Oosteromsdijksloot. Het voorvoegsel ka in de naam Kasloot 
komt van de Houtense- of Hooglandsche Kade die er ten westen parallel van lag aan 
de sloot. In het noorden aansluitend op de Kruisweg en in het zuiden op het 
Oostrumsdijkje. De Kasloot of Rietsloot was in vroegere tijden in onderhoud bij het 
waterschap Lee- en Rietsloot. Tegenwoordig is de sloot in onderhoud bij het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
 
In 2015 benaderde een Houtense inwoner de gemeente over dat dit stuk weg geen 
naam had. Veel mensen in Houten en de gemeente Houten gebruikte de naam 
Rietdijk voor het Ka-pad als benaming. Terwijl er voor dit stuk helemaal nooit een 
straatnaambesluit was uitgekomen. 
 
2.   De Ambachtsweg is in 1978 aangelegd door de Provinciale Waterstaat van Utrecht. 
Eind jaren 70 werden de Utrechtseweg en de Schalkwijkseweg door de provincie 
aangepast en verbeterd. Daarbij werd de kruising bij de Schalkwijkseweg met die van 
de Houtensewetering en Leedijk afgesloten voor auto’s. Om toch een goede 
ontsluiting voor het autoverkeer vanaf de Houtensewetering realiseren werd ter 
hoogte van de Albers Pistoriuslaan (Lange Schaft) een nieuwe weg aangelegd de 
Ambachtsweg. 
 
In een agenda voor de toenmalige adviescommissie straatnaamgeving voor de 
vergadering van 12 maart 1982 wordt het volgende vermeld: 
  
"Enige jaren geleden is er een verbindingsweg gekomen tussen de hierboven 
genoemde wegen (Houtensewetering en Schalkwijkseweg - ter hoogte van de Albers 
Pistoriuslaan). In verband met de aanleg van het onderhavig weggedeelte zijn er 
fruitbomen gerooid. Een naam als "Boomgaardweg" zou hier op zijn plaats zijn." 
  
Deze naam is het uiteindelijk niet geworden gelezen het raadsbesluit van 30 maart 
1982 waarbij de naam "Naar de Wetering" werd vastgesteld. 



 

De Ambachtsweg in 2011 voordat de wijk Leebrug II werd gebouwd. 

 
In oktober 1988 komen er een tweetal brieven binnen van toekomstige bedrijven die 
zich gaan vestigen aan deze weg (Ambachtsweg) en zij vragen om aanpassing van de 
naam, aangezien deze naam moeilijk in het gehoor ligt/lastig en het een onlogische 
naamsaanduiding is. Op 9 februari 1989 is er weer vergaderd over de naam van deze 
weg. Voorgesteld wordt de naam Ambachtsweg te gaan gebruiken. 
De gemeenteraad gaat met de naamswijziging akkoord op 28 februari 1989, die in gaat 
op 1 maart 1989. Bron: gemeente Houten. 
 
Vanaf 1996 werd Houten Zuid (Vinex) ontwikkeld. In de periode 2001-2002 werd 
daarbij het plangebied (wijk) Leebrug I gebouwd ten zuidoosten van de Ambachtsweg. 
Tien jaar later volgde de ontwikkeling van het plangebied Leebrug II rondom de 
Ambachtsweg. Die naar verwachting in de periode 2016-2017 afgerond zal zijn. 
 
Op 5 juli 2011 nam het college van burgemeester en wethouders een straatnaambesluit 
tot het geven van namen aan een 4 tal nieuw aan te leggen straten in het plangebied 
Leebrug II met daarbij rekening houdende met de wijknaamthema van verschillende 
houtsoorten. Een van deze namen is het Mahoniehout. Die in de plaats zou komen 
voor de naam van de Ambachtsweg. De naam werd geleidelijk ingevoerd bij het 
bouwen van de nieuwe woningen aan het Mahoniehout (Ambachtsweg) waarna deze 
de nieuwste adressering kregen. 



 

Straatnaambord Ambachtsweg. 
 
Bij het straatnaambesluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 
2016 werd de naam Ambachtsweg ingetrokken. De Ambachtsweg heeft ook vele jaren 
behoord tot het tegenovergelegen bedrijventerrein De Schaft. Langs de weg waren 
verschillende bedrijven gevestigd. In bedrijven verricht men arbeid. Arbeid doet men 
beroepsmatig. En binnen het beroep voert men een ambacht uit zoals die van 
bouwvakker of timmerman. Vandaar de naam Ambachtsweg. 
 
Bij het besluit van 1 maart 2016 heeft de straatnaam Ambachtsweg precies 27 jaar 
bestaan als officiële straatnaam. 


