
 Gemeenteblad Nijmegen 
 

 

Jaartal / nummer     
2010 / 098 
 
Titel 
Straatnaamgeving:  Fenikshof, IJsvogelpassage, Park Kanaalzoom, De Geologenstrook, 
 Geologenlaantje, De Grondel en Stoppendaalstraat. 
Publicatiedatum  
6 oktober 2010. 
 
Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 15 september 2010,  
 (raadsvoorstel nummer 169/2010).  
  
 Raadsvoorstel 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
  
 Aanvulling i.v.m. aangepast raadsbesluit m.b.t. De Grondel 
 
 Bijbehorende tekeningen: 
 
 - nummer 277021; 
 
 - nummer 367141; 
 
 - nummer 367201; 
 
 - nummer 367402;  
 
 - nummer 349101. 
 
   
  
  
 
 

Aantal bladzijden / verkoopprijs 
12 / € 0,60 



Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

15 september 2010   /  69/2010 (gewijzigd) 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

 

Onderwerp 

(straat)naamgeving 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

6 juli 2010 

Samenvatting 

Raadsvoorstel tot intrekking van straatnamen alsmede naamgeving voor straten, parken en 
wijkgebouw. Deze naamgeving is besproken in de vergadering(en) van de ambtelijke Werkgroep 
Straatnaamgeving. 
Dit voorstel is op de agenda gezet van de raad van 19 mei 2010 (raadsvoorstel 69/2010) waarbij 
is besloten dit voorstel opnieuw aan te passen en aan uw raad voor te leggen. 
 
 
 
Voorstel om te besluiten 

A.  Het raadsbesluit van 7 mei 2008 (nummer 74/2008) voor zover het de Wielewaalstraat, 
Feniksplein en het IJsvogelpad te Nijmegen betreft in te trekken. 

 
B. nieuwe naamgeving 
1. a. aan het Feniksplein en de Wielewaalstraat, gelegen in de wijk Biezen omsloten door de 

Voorstadslaan, Sperwerstraat en Marialaan, te Nijmegen de naam Fenikshof te geven, 
overeenkomstig de tekening met nummer 277021, versie 6; 

 b. aan het IJsvogelpad, in hetzelfde gebied te Nijmegen gelegen, de naam 
IJsvogelpassage te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 277021, versie 6; 

2. aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijk Hatert aan de westzijde van de 
Middachtenstraat en het aansluitende gedeelte aan de zuidzijde van de Malderburchtstraat, 
te Nijmegen, de naam Park Kanaalzoom te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 
367141, versie 2; 
 

3. aan het grijs gearceerde park en het laantje wat door dit park loopt, gelegen in de wijk 
Zwanenveld aan de noord-oostzijde van de Van Schuylenburgweg, te Nijmegen, de naam De 
Geologenstrook respectievelijk de naam Geologenlaantje te geven, overeenkomstig de 
tekening met nummer 367201, versie 2. 

 
4. aan het grijs gearceerde ontmoetingscentrum, gelegen in Zwanenveld 9082, te Nijmegen, de 

naam De Grondel te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 367402, versie 1. 
 
5. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Nije Veld, te Nijmegen, de naam 

Stoppendaalstraat te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 349101, versie 2. 

   Raad.div.april 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In verband met diverse lopende (bouw)projecten is besluitvorming op dit moment gewenst. 
Dit voorstel is op de agenda gezet van de raad van 19 mei 2010 (raadsvoorstel 69/2010) 
waarbij is besloten dit voorstel opnieuw aan te passen en aan uw raad voor te leggen. 
De door de inspreker uitgesproken en op schrift gestelde bedenkingen zijn beoordeeld. 
In dit raadsvoorstel is, mede naar aanleiding van een gesprek met de inspreker, Dhr. Essers, 
op de volgende punten aangepast: 
- het opnemen van de woonplaats in de beslissing omtrent de naamgeving; 
- het op de situatie-tekeningen om praktische redenen weglaten van de aanmaakdatum 

alsmede daar waar nodig het verduidelijken van de situatie door het aangeven van de 
entrees van de bebouwing; 

- de uitleg/argumenten voor de naamgeving Fenikshof. 
Dit voorstel gaat louter en alleen over naamgeving. Naar aanleiding van kritiek van de 
inspreker ziet de werkgroep geen aanleiding tot wijziging van de voorgestelde namen. 
De overige ingediende kanttekeningen zijn niet relevant voor dit raadsvoorstel dat over 
naamgeving gaat. Het gaat dan over opmerkingen m.b.t. huisnummering, adressen e.d. die 
via een andere procedure lopen.  

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
      De bevoegdheid van de raad om de huishouding van de gemeente te regelen is opgenomen 
      in de Grondwet in artikel 124, eerste lid, en in de Gemeentewet in de artikelen 108, eerste lid 
      en 147. 
      Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de Raad 

bevoegd de openbare ruimte te benoemen. 

1.2 Relatie met programma 
(Straat)naamgeving valt onder het programma Ruimte en Bouwen en is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
Met betrekking tot voorstel, onderdeel nummer: 
B.1.a. 
Betreft het project Nieuwe Voorstad, gelegen tussen de Voorstadslaan, de Marialaan en de 
Sperwerstraat; de bouwvergunning is afgegeven en de bouw is in volle gang; bij de 
voorbereiding van de toewijzing van de huisnummers werd duidelijk dat er een woonblok 
aanwezig is met meerdere entrees aan meerdere straten;  
hierdoor zouden er binnen in 1 gebouw meerdere straatnamen aanwezig zijn óf ontstond de 
situatie dat er woningen aan het Feniksplein genummerd zouden worden met een entree in 
de Wielewaalstraat; beide opties bleken vanuit veiligheid (bereikbaarheid hulpdiensten) en 
vanuit bruikbaarheid geen optie; 
dit vereist een aanpassing van de straatnamen; duidelijkheid in huisnummering en 
adressering is in het belang van de veiligheid en bereikbaarheid voor de hulpdiensten 
noodzakelijk; om structureel deze situatie te verbeteren is het voorstel om de naam 
“Wielewaalstraat” in te trekken en deze straat dezelfde naam te geven als de straat waar de 
andere entrees aan gelegen zijn; op dit moment is dat Feniksplein; vanwege de inrichting van 
dit gebied is de term “plein” niet wenselijk; daarom is het voorstel om de omliggende straten 
van het gebouw de naam “Fenikshof” te geven; de naam “Feniks” blijft hiermee behouden;  
de term “hof” is meer passend voor dit nieuwe gebied waarin een combinatie aan de orde is 
van straten en een plein, welke samen binnen omgeven bebouwing gelegen zijn; 



Het alternatief om de naam Feniksplein in te trekken en het hele gebied Wielewaalplein te 
noemen, is eveneens afgewogen; argument hiervoor zou kunnen zijn dat 'Wielewaal' een 
daadwerkelijke vogelsoort betreft en Feniks een mythische vogel is; echter, 'Feniks' is het 
resultaat van een prijsvraag en het gebouw/project heeft al meerdere keren met Feniks 
geadverteerd; het verdwijnen van de term Feniks zou zodoende een grotere wijziging 
betreffen, de bekendheid van Feniks teniet doen en afbreuk doen aan de gehouden 
prijsvraag; zodoende is het voorstel om de term Feniks te behouden en Wielewaalstraat in te 
trekken; 
het betreft hier slechts een formele aanpassing/wijziging van een straatnaambesluit                
- zonder consequenties omdat er nog geen bewoners zijn - en een huisnummerbesluit;         
dit laatste besluit wordt separaat in mandaat genomen; 
 
B.1.b.: 
een ander knelpunt in dit gebied is de doorgang tussen het nieuw te realiseren complex en de 
Marialaan dat de naam IJsvogelpad heeft gekregen;  
de term “pad” is hier niet juist, omdat het geen pad is in de zin van “een smalle, niet 
geplaveide weg vooral voor voetgangers”; het betreft hier een doorgang, deels overdekt met 
aangelegen winkels; zodoende past de term “passage” past beter bij deze doorgang vanaf de 
Marialaan naar het achtergelegen winkelgebied; 
alternatieven die hier gewogen zijn, betreffen:  
- het ook benoemen als "Fenikshof"; echter, hierdoor wordt de vindbaarheid verminderd, 
omdat teveel entrees over een te groot gebied verspreid liggen; zodoende wordt dit alternatief 
niet voorgesteld; 
- het niet hanteren van de uitgang "-passage", maar Passage IJsvogel te hanteren conform 
bijvoorbeeld Passage Molenpoort/Mariënburg; dit alternatief biedt onvoldoende alternatief, 
omdat het karakter van de doorgang niet overeenkomt met de uitstraling van bijvoorbeeld de 
Passage Molenpoort/Mariënburg; zodoende wordt dit alternatief niet voorgesteld; 
 
hetgeen hier gemeld moet worden is dat in Nijmegen de uitgang "passage" niet eerder is 
gebruikt; het aspect van verschillende entrees en de daarmee samenhangende 
huisnummering van de appartementen is voor dit bouwblok niet aan de orde; het levert voor 
de bereikbaarheid en veiligheid geen problemen op; 
 
B.2. 
Betreft een nieuw aangelegd park langs de rand van de Middachtenstraat en een gedeelte 
van de Malderburchtstraat in de wijk Hatert; 
er is gekozen voor de naam Park Kanaalzoom; 
 
B.3. 
Betreft de herinrichting van de beide parken langs de Van Schuylenburgweg in de wijk 
Zwanenveld; 
dit stukje grond is in de jaren “zestig” (1960) door Nijmeegse geologen beschermd tegen 
bebouwing om een stukje originele grond te behouden; door nu natuurvriendelijke oevers aan 
te leggen en een glooiing in het terrein aan te brengen, komen verschillende bodemtypes aan 
de oppervlakte en ontstaat er een grote variatie in diepte van het grondwater ten opzichte van 
het maaiveld; hierdoor kunnen oorspronkelijke zaden ontkiemen en ontstaat een grotere 
diversiteit van abiotische factoren waardoor in een natuurlijk successieproces een grotere 
soortenrijkdom kan ontstaan. 
De naam “De Geologenstrook” ligt dan voor de hand. 
Het laantje wat door dit park loopt krijgt de naam “Geologenlaantje”. 
 
B.4. 
Onlangs is het nieuwe ontmoetingscentrum in de voormalige hulpsecretarie van de gemeente 
in de wijk Zwanenveld geopend; 



dit centrum is een dependance van Wijkcentrum Dukenburg in de wijk Meijhorst; met name 
de ouderen in de wijk vinden het wijkcentrum in de Meijhorst te ver weg liggen;                     
de ontmoetingsruimte is niet alleen bedoeld voor ouderen maar voor alle inwoners van 
Zwanenveld, waar men kan vergaderen of aan (spel)activiteiten kan mee doen; 
de naam “De Grondel” is afkomstig van grondelen: “met de kop en voorkant van het 
eendelichaam (of zwaan, denk aan Zwanenveld) onder water zoeken naar waterplanten, 
slakken of waterdieren”. 
B.5. 
Betreft het nieuwbouwproject van een appartementencomplex tussen de (noordzijde) van de 
Schonckstraat en de Tollensstraat; de bouw start in september van dit jaar; 
de ingang van dit gebouw bevindt zich aan een straat waaraan nog geen naam is toegekend; 
de straten in de omgeving hebben allen “dichters” als straatnaam; 
gekozen is voor de naam “Stoppendaalstraat”; 
Lambert Stoppendaal Pieterszoon (geboren te Nijmegen op 25 december 1746 en overleden 
te Nijmegen op 11 september 1815) was notaris en dichter. 
 
Alle voorstellen zijn behandeld in de vergadering van de ambtelijke Werkgroep 
Straatnaamgeving of via een adviesronde per email. Daar waar nodig zijn de                   
buurt-/bewonerscomités bij de naamgeving betrokken. 

4 Klimaat 
Niet van toepassing 

5 Risico’s 
Niet van toepassing 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot de uitvoering van deze naamgeving vallen binnen het eigen 
productenbudget van het betreffende bureau van de Afdeling Openbare Ruimte. 

7 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. 
Deze publicatie wordt aangekondigd in het weekblad “De Brug” . 
Daarnaast is er een grote lijst van “afnemers” inzake straatnaamgeving, zoals de 
hulpdiensten, TNT Post, de Nuon en bijvoorbeeld de kaartbeheerders van diverse 
(stads)plattegronden en navigatiesystemen, welke instanties eveneens worden geïnformeerd 
over de besluitvorming. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt gerealiseerd binnen de 
projecten, volgens de kwaliteitseisen die de afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 

 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA 

Bijlagen: Situatietekeningen 
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15.  (Straat)naamgeving – GEWIJZIGD VOORSTEL (169/2010) 

 
Raadsvoorstel d.d. 6 juli 2010  

A. Het raadsbesluit van 7 mei 2008 (nummer 74/2008) voor zover het de 
Wielewaalstraat, Feniksplein en het IJsvogelpad te Nijmegen betreft in te 
trekken. 

B. Nieu we naamgeving 
1. a. aan het Feniksplein en de Wielewaalstraat, gelegen in de wijk Biezen 

omsloten door de Voorstadslaan, Sperwerstraat en Marialaan, te Nijmegen 
de naam Fenikshof te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 
277021, versie 6; 
b. aan het IJsvogelpad, in hetzelfde gebied te Nijmegen gelegen, de naam 
IJsvogelpassage te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 
277021, versie 6;  

2. aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijk Hatert aan de westzijde 
van de Middachtenstraat en het aansluitende gedeelte aan de zuidzijde van 
de Malderburchtstraat, te Nijmegen, de naam Park Kanaalzoom te geven, 
overeenkomstig de tekening met nummer 367141, versie 2; 

3. aan het grijs gearceerde park en het laantje wat door dit park loopt, gelegen 
in de wijk Zwanenveld aan de noord-oostzijde van de Van 
Schuylenburgweg, te Nijmegen, de naam De Geologenstrook respectievelijk 
de naam Geologenlaantje te geven, overeenkomstig de tekening met 
nummer 367201, versie 2; 

4. aan het grijs gearceerde ontmoetingscentrum, gelegen in Zwanenveld 9082, 
te Nijmegen, de naam De Grondel te geven, overeenkomstig de tekening met 
nummer 367402, versie 1; 

5. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Nije Veld, te Nijmegen, de 
naam Stoppendaalstraat te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 
349101, versie 2. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 15 september 2010 
Conform besloten 
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3.  Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 22 en 29 

september 2010 

 

Op 29 september is de besluitenlijst van de raadsvergadering van  
15 september 2010 vastgesteld. Hierin is een typefout geconstateerd bij agendapunt 
15 (Straatnaamgeving, Gondel ipv Grondel). 
 
Voorstel om in te stemmen met: 

- de wijziging in de besluitenlijst van 15 september 2010  

- de besluitenlijst van 22 september 2010  
- de besluitenlijst van 29 september 2010 

 
 
Raadsbesluit d.d. 13 oktober 2010 
Conform vastgesteld 
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