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ARCHEOLOGIE VAN DE WIJK 

Straatnaambordjes 

De Paasberg en Wellenstein bestaat ongeveer 100 jaar. Inmiddels is er het nodige veranderd in de 

bebouwing, de bestrating, de verlichting en de riolering van de twee wijken. Maar als je goed om je 

heen kijkt, zijn er nog heel wat sporen uit het verleden terug te vinden. In deze serie vertelt historicus 

Onno Boonstra uit onze wijk over wat er nog te zien is van wat er is geweest. In deze wijkkrant deel 6. 

De eerdere artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op de wijkwebsite 

De wegen, lanen en straten van Paasberg en Wellenstein hebben vanzelfsprekend namen. De meeste 

zijn vernoemd naar schrijvers en dichters, maar er zijn er ook die naar landgoederen, kloosters en 

heuvels verwijzen. In totaal zijn het er 28, van de Adama van Scheltemastraat tot de Wellensteinlaan. 

Om de juiste straat te vinden zijn straatnaambordjes geplaatst. Dat zijn er nogal wat: er bevinden 

zich 111 straatnaambordjes in onze wijk, dat wil zeggen bijna vier per straat. Vijf straten hebben 

maar twee bordjes: de De Genestetstraat, de Herman Heijermanssstraat, de Vosmaerstraat, de Weg 

naar het Lange Water en de Wellensteinlaan. De Van Remagenlaan heeft meer bordjes, maar 

daarvan staan er maar twee binnen de grenzen van Wellenstein. Kampioen straatnaambordjes is de 

Vondellaan. Daar zijn maar liefst 14 bordjes te vinden, twee keer zoveel als de nummers twee, de 

Bronbeeklaan en de Kloosterstraat. 

Zes typen bordjes 

Er hebben minstens zes typen bordjes in de wijk gehangen, waarvan er nog vijf aanwezig zijn. Type 1 

is een straatnaambordje uit de jaren ‘30. De straatnaam is vermeld op een donkerblauw, enigszins 

gebold geëmailleerd bord met een rechthoekig wit kader en in vette, vrij smalle hoofdletters. Van dit 

type zijn er nog acht van te vinden: in de Adama van Scheltemastraat, Bilderdijkstraat, 

Couperusstraat, Frederik van Eedenstraat, Herman Gorterstraat, Jac. Van Looystraat, Roemer 

Visscherstraat en op de Velperweg. Het enige bordje van type 2 is bevestigd op Vondellaan 51. Het is 

qua kleur en qua belettering gelijk aan type 1, maar het is nog wat boller en voorzien van een wit 

kader dat ruimte laat voor de bouten waarmee het bordje aan het woonhuis is bevestigd. Type 3 is 

een plat, donkerblauw bord met een dun wit randje. Het vermeldt de straatnaam in smalle 

hoofdletters. Een belangrijk verschil met de eerste twee typen is dat onder de straatnaam de 

naamgever nogmaals klein staat weergegeven, maar dan met voorletters, terwijl er tevens ruimte is 

voor een korte beschrijving van degene naar wie de straatnaam verwijst. Dit bordje zal rond 1955 

voor het eerst zijn geplaatst. Er zijn nog er tien van over. Type 4 (15 bordjes) is het ANWB 

straatnaambordje. Het is uitgevoerd in lichtblauw met een dikke witte rand waarbinnen de 

straatnaam met hoofd- en kleine letters van het lettertype ANWB-Ee is weergegeven op een 

reflecterende achtergrond. Dit type deed begin jaren ’90 haar intrede in Nederland. Type 5 is het 

Buitengewoon Beter straatnaambordje dat in het kader van dat project in 2012 is geplaatst. Het is 

uitgevoerd in Arnhems blauw met hoofd- en kleine letters. Buiten een karakteristiek Parijs-achtig 

kadertje is ruimte voor een korte uitleg van de persoon of instelling waarnaar wie de straatnaam 

verwijst. Er zijn er 77 van te vinden. 

In één straat komen vier van deze typen voor. Dat is in de kortste straat van de wijk, de Herman 

Gorterstraat. Daar vinden we de types 1, 3, 4 en 5. 



 

In de Herman Gorterstraat zijn alle vier de straatnaambordjes van een verschillend type 

 


