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Voorstel van de commissie straatnaamgeving d.d. 9 juni 2006 
 

Samenvatting 
Raadsvoorstel van de commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van twee 
straten op het voormalige Dobbelmanterrein, gelegen tussen de Leemptstraat en de 
Graafseweg in de wijk Bottendaal. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de commissie straatnaamgeving 
van 9 juni 2006. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 177400, gedateerd 23-05-2006: 
 
1. Aan de straat op het binnenterrein, met een hoofdontsluiting op de Graafsedwarsstraat de 

naam Castellastraat te geven. 
 
2.  Aan de doodlopende straat die zijn ontsluiting heeft op de de Ruyterstraat de naam 

Biesmanstraat te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Medio december 2005 is een start gemaakt met de gefaseerde uitvoering van de 
herontwikkeling van het voormalig industrieel complex Dobbelman. In verband hiermee 
zijn namen nodig voor twee straten. 
 
Deze naamgeving is besproken in de vergaderingen van de commissie straatnaamgeving 
van 9 december 2005 en 9 juni 2006. 

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

3 Argumenten                                                                                                                                  
Voor de straat op het binnenterrein kiest de commissie unaniem voor de naam 
'Castellastraat' op grond van de volgende argumenten: 
- Deze straat wordt autovrij, mooi aangekleed en zal herkenbaar verwijzen naar het 

verleden, toen de Dobbelmanfabriek er nog stond. 
- Castella was een fabrieks- en merknaam van Dobbelman vanaf 1933/1934. De 

naam is afgeleid van het Spaanse Castilië, waar de olijfolie, een belangrijke 
grondstof voor zeep, vandaan komt. Deze merknaam viel zo goed bij de Nederlandse 
consument dat de directie begin 1940 besloot vrijwel alle producten 'Castella' te 
gaan noemen.  

- Het bedrijf in Nijmegen werd ook de Castella-fabriek genoemd en de merknaam 
Castella stond in de vorm van lichtreclame op het dak van de fabriek.  

 
Voor de doodlopende straat die zijn ontsluiting heeft op de de Ruyterstraat kiest de 
commissie na enige discussie unaniem voor de naam Biesmanstraat op grond van de 
volgende argumenten: 
- De straat bevindt zich in de zeeheldenbuurt. 
- Lambert Biesman (ca. 1571-1601) was een Nijmeegs Indiëvaarder en wereldreiziger. 

Hij nam van 1595-1597 deel aan de eerste Nederlands-Oost-Indiëvaart. In 1598 
monsterde hij aan bij de Magelhaensche Compagnie van Olivier van Noort. De tocht 
verliep dramatisch en eindigde voor Biesman in 1601 aan de wurgpaal in Manilla. 

4 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de afdeling 
Publiekszaken. 

5 Juridische aspecten 
N.v.t. 

6 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in weekblad "De Brug", in het Gemeenteblad en op 
de website van de gemeente Nijmegen. 
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7 Uitvoering 
De afdeling stadsbeheer zal zorgdragen voor het aanbrengen van de naamborden. 

De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Voorzitter, De Secretaris,  

 

 

 

dhr. P.P. Leferink op Reinink mevr. F.H. te Raa 
 
 
 

  
  

Bijlage: tekening 177400 
Ter inzage: tekening 177400  
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22  Voorstellen van de commissie Straatnaamgeving: 
 

a. Castellastraat en Biesmanstraat 
129/2006 

 
Raadsvoorstel d.d. 18 juli 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 177400, gedateerd 23-05-
2006: 
1. Aan de straat op het binnenterrein, met een hoofdontsluiting op de 

Graafsedwarsstraat de naam Castellastraat te geven. 
2. Aan de doodlopende straat die zijn ontsluiting heeft op de de Ruyterstraat de naam 

Biesmanstraat te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006  
Conform besloten 
 
 
b. (stadsdeel) Nijmegen-Noord  

130/2006 
 
Raadsvoorstel d.d. 18 juli 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 183099, gedateerd 09-03-
2006: 
1. Aan het grijs gearceerde stadsdeel, gelegen ten noorden van de Waal de naam 

Nijmegen-Noord te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006  
Conform besloten 
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