versie 1.3 juli 2015

STRATENLIJST VALKENSWAARD
Strcode
50
100
300

Straatnaam
Aambeeld
Aangelag
Abdijweg

Datum raads/bw besl
C 08-05-2001
R 24-04-1969
R 19-05-1960

Omschrijving / verklaring
Gereedschap van de smid; in relatie tot het nabijgelegen straatje "Smidse"
Toponiem XVII; betekenis: algemene naam voor 'huisakker'
Weg vernoemd naar waar hij naartoe voert: de St. Benedictusabdij of Achelse Kluis

Thema / cluster
Diversen
Toponiem
Diversen

400 Abel Tasmanstraat

R 20-08-1964

Abel Janszoon Tasman (Lutjegast, 1603 – Batavia, 10 oktober 1659) was een Nederlands
ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is
het bekendst door zijn reizen tussen 1642 en 1644, opgezet door Antonio van Diemen.
Tijdens deze reis ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu. Alleen op het
laatste eiland werd de bemanning vriendelijk onthaald.

Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

470 Abt van den Eijndenstraat

C 03-04-2013

Cornelis van den Eijnden (Dommelen, 3 april 1862 - Echt,27 januari 1928) Hij trad toe tot
de trappisten van de Achelse Kluis en kreeg daar de naam Victor.
Ingekleed: Achel, 6 juni 1887;
uitgezonden naar Echt: 15 mei 1890
grote professie: 16 juli 1892
priester gewijd: 18 maart 1893
prior-titularis te Echt: 3 oktober 1911
1e abt van Echt: 3 oktober 1912 - 13 september 1927
Abt gewijd: 27 oktober 1912
Overleden: Echt 27 januari 1928

Lage Heide thema bekende Dommelnaren

480 Abt van Hoofstraat

C 23-08-2011

500 Acacialaan

R 30-06-1966

600 Achter de Kerk
700 Achterste Brug
800 Adelbertdal

R 03-03-1955
R 27-08-1981
R 25-05-1972

De abdij van Westmalle stichtte in 1846 een dochter in Achel in het oude complex van de
hermitage. Tot 1871 bleef het een priorij, maar op 1 april 1871 werd de Kluis verheven
tot een zelfstandige abdij. Op haar beurt ging zij in de jaren 1883-1887 over tot het
stichten van nieuwe dochters in Echt, Diepenveen en Rochefort. Op 29 april 1891 werd
Echt tot priorij verheven en in 1912 volgde de verheffing tot abdij. Eerste abt werd
Dommelnaar Cornelis van den Eijnden. In 1927 nam hij om gezondheidsredenen ontslag
en werd opgevolgd door zijn neef, ook Dommelnaar Marcelis Johannes van Hoof. Hij
overleed echter in 1929.
Marcellus van Hoof (Dommelen, 21 augustus 1884 - Echt,1929) Hij was de tweede abt van Lage Heide thema bekende Dommelnaren
de Abdij Lilbosch, een klooster van de Cisterciënsers-Trappisten in Echt.
Boomsoort
Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Verwijzing naar ligging achter de (Maria)kerk
Diversen
Toponiem; verwijzing naar de meest zuidelijke brug over de Dommel in Borkel
Toponiem
Voornaam: door adel schitteren. De heilige Adelbert (of Adelbertus of Adalbert)
Agnetendal-noord: thema mannelijke
(overleden ca. 740) was een missionaris in Holland. Hij was, evenals Willibrord, een
voornamen met suffix 'dal'
leerling geweest van Sint-Egbert van Rathmelsigi en zou met Willibrord vanuit Ierland de
overtocht hebben gemaakt. Naast het verkondigen van het evangelie zou hij ook een
wonder hebben verricht.

900 Adrianusdal

R 25-05-1972

Voornaam: komend van Adria (It). Adrianus ( - Nicomedia, 4 maart 304) was een Romeins
officier en is een christelijke martelaar. Volgens de legende was Adrianus officier in het
Romeinse leger van keizer Galerius en moest 23 christenen vervolgen, maar werd door
hun standvastigheid zelf bekeerd. Daarop werd Adrianus gemarteld. Op een aambeeld
werden zijn benen met een ijzeren stang vermorzeld en werd zijn hand met een bijl
afgehakt.
Flora; bloemennaam
Toponiem XVII; weg van noord naar zuid door de Kerkakkers.
Josephus Albertus (Joseph) Alberdingk Thijm (Amsterdam, 13 augustus 1820 - aldaar, 17
maart 1889) was een Nederlands katholiek schrijver van gedichten en historische
novellen. Hij nam een prominente positie in het katholieke leven van zijn dagen in.
Alberdingk Thijm was hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam in esthetiek en kunstgeschiedenis en tevens boekhandelaar-uitgever. Zijn
artikelen over de gotiek waren van grote invloed op de jonge architect P.J.H. Cuypers, die
in 1859 met Alberdingk Thijms zuster Antoinette trouwde en op de opkomst van de
neogotiek in Nederland.

Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

1000 Akeleilaan
1100 Akkerstraat
1200 Alb. Thijmstraat

R 24-04-1969
R 14-11-1912
R 24-09-1953 (R 22-01-1960)
raadsbesluit: Alberdink
Thijmstraat

't Gegraaf: thema flora
Toponiem
Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

1300 Ambrosiusdal

R 25-05-1972

Voornaam: naam afgeleid van het Griekse ambrosios "onsterfelijk". De heilige Ambrosius
van Milaan (Augusta Treverorum (het huidige Trier), 339 - Milaan, 4 april 397) was een
kerkvader. Hij was bisschop van Milaan, en schreef veel werken over de Kerk.

1350 Amer
1400 Amundsenstraat

C 23-08-2011
R 25-03-1965

Rivier in West-Brabant
Lage Heide cluster riviernamen
Roald Engelbregt Gravning Amundsen (Borge (tegenwoordig Fredrikstad, provincie
Kerkakkers-zuid: thema
Østfold), 16 juli 1872 - Noordelijke IJszee, 18 juni 1928) was een Noorse
ontdekkingsreizigers
ontdekkingsreiziger in de poolgebieden. Hij was de eerste mens die de Zuidpool bereikte.

1500 Andreasdal

R 25-05-1972

Voornaam: de dappere. Andreas (Grieks: Ανδρέας, Andreas, "de mannelijke, de
Agnetendal-noord: thema mannelijke
moedige") was een discipel van Johannes de Doper en werd na diens executie een apostel voornamen met suffix 'dal'
van Jezus van Nazareth, net als zijn broer Simon Petrus.[1] Hij wordt beschouwd als de
stichter en eerste bisschop van de Kerk van Byzantium en wordt daarom als
beschermheilige beschouwd van het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.

1600 Anemoonlaan

R 31-10-1968

Flora; bloemennaam

Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

1700 Annadal

R 25-05-1972

Voornaam. Anna is een meisjesnaam. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Hanna
wat "lieflijke, genadige" betekent. De heilige (Moeder) Anna of Sint Anna is volgens de
christelijke traditie de moeder van de heilige Maagd Maria.

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

1800 Antwerpsebaan

R 30-06-1966

In de jaren '60-'70 werd een nieuwe oost-westverbinding geprojecteerd ten zuiden van
het centrum. Vanaf de kruising met de Maastrichterweg zou het westelijk deel naar zijn
hoofdrichting Antwerpsebaan gaan heten en het oostelijk deel Roermondsebaan. De
plannen zijn slechts voor een klein deel als 'voorlopige voorziening' in het profiel van een
woonstraat uitgevoerd tussen de Maastrichterweg en de Luikerweg ten behoeve van de
ontsluiting van het aldaar gerealiseerde bejaardencentrum Kempenhof.

Interregionale verbindingsweg

1900 Arnoldusdal

R 25-05-1972

Voornaam: Heersend als een adelaar.
[1]
Agnetendal-noord: thema mannelijke
Arnulf (Arnoldus) van Metz (Lay-Saint-Christophe (bij Nancy), ca. 582 - bij Remiremont, 16 voornamen met suffix 'dal'
augustus 640) was een Frankische edelman en later bisschop van Metz. Hij was een van
de belangrijkste Frankische politici van zijn tijd en is na zijn dood heilig verklaard. Hij was
eerst begraven in Remiremont maar is in 717 herbegraven in Metz in een abdij die daarna
naar hem werd genoemd.
[2] De heilige Arnold van Soissons (Tiegem, 1040 Oudenburg, 1087), ook Arnulf van Tiegem of Sint Arnoldus genoemd, wilde priester
worden maar zijn peter, Arnulf van Oudenaarde, bewerkstelligde dat hij ridder in dienst
van de graaf van Vlaanderen werd. Hij trad echter in 1070 toe tot de Sint-Medardusabdij
te Soissons. Daar leefde hij als kluizenaar maar werd in 1077 tot abt verkozen. In 1081
werd hij - tegen zijn zin - door Hugo van Die gewijd tot bisschop van Soissons.

1975 Azalea
2000 Bakkerstraat

R 01-09-1994
R 14-11-1912

bloemennaam (Ericaceae)
Oud burgemeester XIX; Michiel Smulders was tevens bakker en woonde in die straat

t Gegraaf: thema flora
Toponiem

3000 Barbaradal

R 25-05-1972

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

3500 Barentszstraat

R 24-09-1964

3600 Barth. Diazstraat

R 20-08-1964

3900 Beatrixstraat

R 16-05-1947

4200 Beelmanstraat

R 14-11-1912

4300 Beemdweg
4350 Beerze

C 15-12-2009
C 23-08-2011

Voornaam: vreemde. De H. Barbara (Grieks: Αγία Βαρβάρα, Agia Varvara) († 206?) is een
christelijke heilige en martelares. Zij is een van de veertien Noodhelpers. Er is vrij weinig
met zekerheid gekend over de heilige Barbara. Ook het jaar van haar dood is onzeker.
Zowel 206, 235 als 306 worden genoemd.
Willem Barentsz (Formerum, ±1550 - Nova Zembla, 20 juni 1597) was een Nederlandse
zeevaarder en ontdekkingsreiziger (poolonderzoeker), die drie reizen maakte om de
Noordoostelijke Doorvaart te vinden, waarbij hij de kusten van Nova Zembla verkende en
Bereneiland en Spitsbergen ontdekte.
Bartolomeus Dias (ook Diaz, ca. 1450 – op zee nabij Kaap de Goede Hoop, 29 mei 1500)
was een Portugees zeevaarder en ontdekkingsreiziger, die in 1488 als eerste Europeaan
Kaap de Goede Hoop rondde. Daarmee bereidde hij de weg voor de eerste tocht naar
India door Vasco da Gama.
Beatrix Wilhelmina Armgard (Baarn, 31 januari 1938), Prinses van Oranje-Nassau, Prinses
van Lippe-Biesterfeld, is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Sinds
30 april 1980 regerend Koningin der Nederlanden.
Toponiem XVII; naam voor een akkercomplex. Afgeleid van de psn. Beelman(s) = (1)
afgeleid van mnl. billen "scherpen van molenstenen"; (2) afgeleid van mnl. beeldesnider
"beeldensnijder"; (3) relatie met mnl. belleman "omroeper".
Toponiem; nat grasland
Rivier in Oost-Brabant

Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis
Toponiem

Wijk Geenhoven: thema toponiemen
Lage Heide cluster riviernamen

4380 Beggadal

C 14-10-2014

Vrouwennaam die in onbruik is geraakt. De heilige Begga (±620 - Andenne, 17 december
693) was een Frankisch edelvrouw, dochter van hofmeier Pepijn van Landen, en een
heiligverklaard katholiek kloosterlinge.
Begga werd omstreeks 620 geboren als dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van
Austrasië, stamvader van de Pepiniden en een katholiek zalige, en diens vrouw Ida, beter
bekend als de heilige Ida van Nijvel. Begga was de zuster van Grimoald, die zijn vader
opvolgde als hofmeier, en de heilige Gertrudis.
Begga huwde omstreeks 643 met Ansegisel, een hofmeier, zoon van bisschop Arnulf van
Metz en diens vrouw Doda van Metz. Zowel Arnulf en Doda werden heiligverklaard. Uit
het huwelijk tussen Begga en Ansegisus werden verschillende kinderen geboren. Echter
heerst er onzekerheid over sommige mogelijke kinderen.
Met grote zekerheid is Pepijn van Herstal (ca. 645 - 714), de latere stichter van het
Karolingische rijk, een zoon van Begga.

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

4400 Begoniapad

R 31-10-1968

Flora; bloemennaam

Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

4500 Beiaardstraat

R 24-09-1970

Beiaard; synoniem voor carillon of klokkenspel; in relatie met Torenstraat / Carillonplein

Diversen

4600 Bekenweg
4700 Bergeijksedijk

R 19-05-1960
C 10-10-2006

Toponiem
Verbinding naar naburige plaats

4800 Bergstraat

R 30-09-1937

4860 Berkelpad
4900 Berkenstraat

C 23-08-2011
R 01-10-1931

Toponiem; i.v.m nabijgelegen riviertje de Beekloop
Weg naar Bergeijk met 'verhoogde' ligging (dijk) in verband met de kruising met de
Beekloop.
Toponiem XVI; naar "het gehugt genaempt Den Bergh", het grootste gehucht van
Dommelen.
Rivier in Gelderland
Loofboom: Betulus

5000 Berkheuvels
5100 Bernardusdal

R 27-08-1981
R 25-05-1972

Toponiem XVI
Voornaam: moedig als beer. De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lèsDijon, 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste
promotor van de hervormende kloosterorde van de cisterciënzers. Door zijn optreden
kwam er een einde aan de zogenoemde adelskerk (of Adelskirche).

5200 Beugelstraat
5300 Beukenlaan

R 24-04-1986
R 30-06-1966

Sportnaam (volksvermaak)
Loofboom: Fagus

5400 Biestven

R 20-11-1980

Toponiem; vernoemd naar het ven dat zich ooit ter plaatse bevond (flora waterplant)

5500 Binnenveld
5600 Blekerwei

R 29-12-1952
R 26-04-1984

Toponiem XVII
Beroep; o.a. de witte was in de zon leggen

5650 Bochtakker
5700 Boekweitbeemd

C 24-09-1996
R 01-09-1988

Toponiem XVII; een door heggen of houtwallen besloten perceel
Graansoort; lat. 'fagopyrum esculentum'; werd in Dommelen reeds in de 11e eeuw als
cultuurgewas verbouwd.

Toponiem
Lage Heide cluster riviernamen
Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Toponiem
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

Borkel; cluster "sport"
Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Toponiem
Wijk Geenhoven: thema toponiemen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'

5800 Bonifaciusstraat

R 28-09-1956

Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in
in samenhang met Willibrorduslaan
Zuidwest-Engeland, 672 of 675 - gedood bij Dokkum, 5 juni 754 of misschien in 755) was
een van de belangrijkste missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk,
bisschop, martelaar en heilig verklaarde. Bonifatius wordt ook de Apostel van de Duitsers
genoemd. Meer nog dan missionaris was hij de inrichter van de kerkelijke structuren in
het gebied van het huidige Duitsland en, wat evenzeer cruciaal is geweest, de binding
daarvan aan de Heilige Stoel. Bonifatius werd zo de architect van het christelijke WestEuropa, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in
de groei naar culturele eenheid van West-Europa.

5850 Boomvalk

R 22-02-1994

Jachtvogel (Falco subbuteo subbuteo): kleinste roofvogel die men vaak ziet 'bidden'
boven de prooi. De boomvalk rekent heel Europa tot zijn broedplaats en houdt zich op
langs bosranden en op vlakten, waar hij talloze kevertjes, torren en kleine zangers als
leeuweriken en zwaluwen verschalkt. Hij geldt als moeilijk af te richten.

Deelshurkse Akkers: thema valkerij

5900 Bosbeslaan
6000 Bosstraat
6050 Bostelpad

R 26-08-1965
R 29-08-1963
C 14-02-2012

't Gegraaf: thema flora
Diversen
Dommelen-noord: thema bierbrouwerij

6100 Boterpotplein

R 01-09-1988

Blauwe vruchtstruik
Uitbreiding; straat sluit aan op reeds bestaande Bosstraat
Bierbostel is een restproduct van de bierbrouwerij. Omdat het zeer eiwit- en energierijk
is, wordt het gebruikt als veevoer.
In de brouwerij wordt na het maischen het wort gescheiden van de bostel. Doordat de
bostel direct vanuit de filterinstallatie in de vrachtwagen belandt is de bostel daar nog
zo'n 80°C.
Bierbostel wordt vooral gebruikt door melkveehouders die het eiwitgehalte in het
voederrantsoen willen verhogen. Ook bevordert het de penswerking van de koe
waardoor het voer beter verteerd kan worden.
Toponiem; Boterpot is toponiem en begrip voor landbouwgrond van uitstekende kwaliteit

6200 Bottelierwei

R 25-09-1975

Beroep; vloeistof in flessen doen

6300
6400
6500
6600

Bottelrooslaan
Braambeslaan
Brakenstraat
Braspenninghof

R 26-08-1965
R 26-08-1965
R 14-11-1912
R 26-11-1987

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
't Gegraaf: thema flora
't Gegraaf: thema flora
Toponiem
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'

6700
6800
6900
7000
7100
7200

Bremlaan
Brouwerijdreef
Brouwerijplein
Bruggerdijk
Bruggerhuizen
Brugseheide

R 26-08-1965
R 20-11-1980
R 30-11-1967
R 19-05-1960
R 26-11-1987
R 30-01-1975

Wilde bloemenstruik met vruchten o.a. voor jam
Wilde donkerpaarse vruchtstruik
Toponiem; 'braak' is niet in gebruik zijnd land
De "braspenning" werd voor het eerst geslagen tussen ca. 1404 en 1419 door Jan zonder
Vrees (was hertog van Bourgondië). In Vlaanderen in 1409. De naam braspenning is
afgeleid van oorspronkelijke (oudheidkundige) betekenis van het werkwoord "brassen".
Een brouwpenning was eigenlijk de benaming van het geld dat oudtijds betaald diende te
worden als accijns voor het brouwen oftewel brassen van een vat bier. De hoogte van de
accijns kwam overeen met de waarde van de munt. Dit verklaart ook waardoor de waarde
over de jaren fluctueerde.
Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
't Gegraaf: thema flora
Weg nabij Dommelsche bierbrouwerij
Plein gelegen voor de Dommelsche Bierbrouwerij.
Toponiem voor hogere weg en overgang Dommel
Huis aan een brug (over de Tongelreep)
Toponiem; heideterrein bij de Brug
Toponiem

Toponiem

7300 Bruninckxdal

R 28-04-1981

Dirk Bruninckx (Bruijnincx) was priester en stichtte in 1432 een klooster van de Derde
Orde van St. Franciscus in Achel. Door het succes daarvan was uitbreiding gewenst en hij
vond in 1452 te Dommelen een geschikte locatie voor een tweede vestiging en werd
zodoende stichter van het klooster Agnetendal in 1453.
Toponiem
Toponiem XIX; letterlijk: oude oppervlaktemaat (ruim 1 ha.) Ontginningsgebied in de
Nederheide: wellicht door de gemeente verkocht en verkaveld in de grootte van bunders.

wijkcentrum De Belleman: stichters
klooster Agnetendal met suffix 'dal'

7400 Buitenheide
7500 Bunderstraat

R 19-05-1960
C 15-12-2009

7600 Buntgrasbeemd

R 11-10-1988

Flora; onkruidgewas

7700 Burg. Kuijperlaan

R 29-04-1940

Elise Arnold Johannes Kuijper (Soest, 10 maart 1874 – Roosendaal, 3 januari 1956).
Burgemeester Valkenswaard 1920-1940. Onder zijn bestuur wordt o.m. een nieuw
gemeentehuis gebouwd (thans oude raadhuis), vindt de samenvoeging met Dommelen
en Borkel en Schaft plaats, krijgt de gemeente een eigen nutsbedrijf en wordt een
aanvang gemaakt met de aanleg van een rioleringsstelsel. Enkele dagen voor het
uitbreken van de oorlog gaat hij met pensioen en wordt er een straat naar hem genoemd.

Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

7800 Cabotopad

R 20-08-1964

Sebastian Cabot (Italiaans Sebastiano Caboto, Nederlands Sebastiaan Cabot, Venetië ca.
1476-Londen 1557) was een van Venetiaans-Engelse ontdekkingsreiziger, die in Engelse
en Spaanse dienst in diverse richtingen naar een route naar Indië heeft gezocht.

7900 Carillonplein

R 01-09-1988

Carillon; synoniem voor beiaard of klokkenspel; in relatie met Torenstraat / Beiaardstraat Diversen

8000 Carolusdreef

R 30-01-1975

8100 Cartierpad

R 20-08-1964

Genoemd naar nabij gelegen pand 'Carolus' dat op zijn beurt de naam kreeg van de
stichters, de zusters van de Heilige Carolus Borromeus uit Maastricht.
Jacques Cartier (31 december 1493 - 1 september 1557) was een zeevaarder en
Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreiziger uit het Franse Saint-Malo, verantwoordelijk voor de ontdekking van
ontdekkingsreizigers
de Saint Lawrencebaai en de Saint Lawrencerivier. Er is weinig bekend van zijn leven voor
1534, maar hij was een ervaren zeevaarder, en had al de Newfoundland Banks en
mogelijk Brazilië bezocht. Sommigen vermoeden dat hij deelgenomen had aan de reis van
Giovanni da Verrazzano naar Noord-Amerika.

8200 Ceciliadal

R 25-05-1972

8300 Centiemhof

R 30-08-1984

8400 Ch. Ruijs de Beerenbrouckstraat R 22-01-1960

Voornaam: de blinde, patrones van musici. Cecilia (Latijn: Caecilia) (? - omstreeks 230) is
een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk.
Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. Ze zou
zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke
familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd
patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.
Letterlijk: honderdste deel; Belgisch muntstukje.
jhr. mr. Charles J.M. Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936). Hij was reeds op betrekkelijk
jonge leeftijd commissaris van de koningin van de provincie Limburg en een man van
aanzien in het katholieke openbare leven o.a. in de sector der drankbestrijding. Hij was
nauw verbonden met Ariëns en Poels. Van 1918 tot 1925 heeft hij als minister-president
van twee achtereenvolgende kabinetten de leiding gehad.

Toponiem
Toponiem

Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'
Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

8500 Christinadal

R 25-05-1972

Voornaam: betekent Gezalfde. De heilige Christina de Wonderbare of Christina Mirabilis
(ca. 1150-1224) is een heilige van wie de naamdag op 24 juli wordt gevierd.

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

8550 Christoffelpad

C 02-10-2001

Informeel ontstane naam naar aanleiding van de Christoffeldreef, de voormalige naam
van de Tienendreef. (Christoffel, Christusdrager; volgens de legende zou hij Jezus (“de
wereld”) in de gedaante van een kind de rivier hebben overgedragen.)

Diversen

8600 Columbusstraat

R 20-08-1964

Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

8700 Cornelisdal

R 25-05-1972

Christoffel Columbus (Spaans Cristóbal Colón, Italiaans Cristoforo Colombo, Portugees
Cristóvão Colombo, Latijn Christophorus Columbus; Genua, 1451 - Valladolid, 20 mei
1506) is de beroemdste ontdekkingsreiziger uit het tijdperk van de grote ontdekkingen.
Hij maakte faam door zijn 'ontdekking' onder Spaanse vlag van Amerika in 1492.
Columbus dacht na het oversteken van de Atlantische Oceaan Indië bereikt te hebben,
maar was in werkelijkheid gestuit op een Nieuwe Wereld. Zijn ontdekking vormt een
keerpunt in de wereldgeschiedenis, waarvan de betekenis nauwelijks overschat kan
worden.
Cornelis of het Latijnse Cornelius is een voornaam voor jongens. De naam komt echter
ook voor als achternaam. Mogelijk komt deze naam van het Latijnse woord cornu, wat
hoorn betekent. Cornelis staat dan voor de gehoornde. Varianten van deze jongensnaam
zijn Corneel, Cor, Corné, Kees en Nelis. De vrouwelijke variant is Cornelia. Deze voornaam
is voornamelijk populair in Nederland, maar komt ook voor in Vlaanderen.

8800 Corridor

R 28-09-1956

Diversen

8900 Crocuslaan

R 31-10-1968

Letterlijk: 'doorgang'.
Het is niet helemaal duidelijk wat het motief is geweest tot deze naamgeving. Als eerste
optie dient zich de letterlijke betekenis van 'doorgang' aan. De straat is pas tot stand
gekomen na de Tweede Wereldoorlog en vormde zodoende ook letterlijk een doorgang
over de Eindhovenseweg om zodoende het oostelijk en westelijk deel van het centrum
beter met elkaar te verbinden.
Een tweede optie wordt gevormd door de herinnering aan de bevrijding van
Valkenswaard op 17 september 1944. De operatie Market-Garden beoogde met een
snelle verovering van een relatief smalle strook vanuit Lommel tot over de Rijnbrug bij
Arnhem een wig te drijven in bezet Duits gebied om zo de opmars naar Berlijn te
bespoedigen. Deze strook, waarin ook Valkenswaard lag, werd (en wordt) algemeen
aangeduid als 'De Corridor'.
Flora; bloembolgewas Iridaceae

9000 Crusaethof

R 24-02-1983

Muntstuk; voorheen hier gangbare oude portugese en spaanse munt

9100 Cuneradal

R 25-05-1972

Voornaam: van een dapper geslacht. Cunera van Rhenen, ook wel Kunera van Rhenen of
Sint C/Kunera van Rhenen (overleden Rhenen, 28 oktober 340), was een maagd en
martelares. De eerste maal dat zij genoemd wordt is na het jaar 1000. Zij is de
beschermheilige van de Utrechtse stad Rhenen en tegen vee- en keelziekten.

Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

9200 Daalderhof

R 24-02-1983

9300 Dalstraat

C 15-12-2009

De daalder is een historische munt, die voor het eerst rond 1500 werd geslagen in
Joachimsthal in Bohemen van zilver uit de mijnen aldaar. De naam was aan die plaats
ontleend: Joachimstaler of kortweg taler.
Toponiem; weg door lager gelegen gebied; vgl. daal, del. delle, dil

Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Wijk Geenhoven: thema toponiemen

9400 Damianusdreef

R 28-08-1975

9500 Dasstraat

R 03-03-1955

9510
9550
9600
9650

C 23-08-2011
R 22-11-1990
R 24-04-1986
C 18-01-1994

De Aa
de Biezen
de Bochten
de Breel

9700 de Els

R 23-03-1973

9730 De Gijrath

C 14-10-2014

9750
9800
29400
9900
10000

De Graver
De Haak
de Hagard
De Hazelaar
de Hegmulder

C 18-01-2011
R 27-01-1977
R 09-11-1993
R 26-08-1965
R 24-04-1986

Agnetendal-noord: thema mannelijke voornamen met suffix 'dal'
Voornaam: bedwinger. Damianus was een Romeins soldaat en martelaar, die vermeld
word in de zesde-eeuwse Martyrologium Hieronymianum en in de actuele Martyrologium
Romanum. Zijn feestdag word gevierd op 12 februari.
Fauna; landzoogdier
De Warande: thema inheemse diersoorten
Rivier in Oost-Brabant
Toponiem; waterplant
Toponiem; zie 'Bochtakker'
Gebruiksvoorwerp valkenier. In de lengte doorsneden lederen riempje dat om de vleugel
(elleboogsgewricht)van een onrustige valk wordt geschoven zodat deze de vleugels niet
meer kan uitslaan.
Boomsoort

Lage Heide cluster riviernamen
Toponiem
Toponiem
Deelshurkse Akkers: thema valkerij

Daar aanwezigheid van zalencentrum 'De Graver' in 't Gegraaf
Op ludieke wijze ingespeeld op het "haak"-karakter van de weg.
Of Haggard: Wilde vogel die minstens een maal heeft gemuit in de natuur.
Flora; hazelnotenstruik Corylus
Dialect voor meikever; de 'witte exemplaren van de meikever' worden in het dialect
mölder genoemd. Komen vaak voor in beukenheggen. Werden vroeger bij wijze van spel
graag gevangen door kinderen. Naam ontstaan door de associatie met de 'witte'
verschijning van de molenaar.
Ter herinnering aan de Hofnar-sigarenfabriek die op deze plaats heeft gestaan. Tevens
verwijzing naar de aanwezigheid van een plaatselijk cultureel centrum.
Een kapje dat over de kop van de jachtvogel wordt geschoven; werkt onmiddellijk
kalmerend.
Toponiem XIX; de hut: naam voor een schuur en aangelegen bouwland aan de Dijk naar
Aalst (Nieuwstraat) die in 1742 geschikt werd gemaakt voor het postvervoer 'sHertogenbosch - Maastricht en v.v. Mogelijk deed deze hut dienst als schuilhut of
wachtplaats voor medereizigers.
Functionaris. De kelder was behalve pachter der Postelse abdijbezittingen (het Goed op
Venbergen) in Valkenswaard tevens de beheerder ervan. Oorspronkelijk mnl. kelnare of
kellenaere "keldermeester, opzichter over de voorraadskamer vooral in een klooster; ook:
bestuurder van de inkomsten van een klooster"

Diversen
Diversen
Deelshurkse Akkers: thema valkerij
t Gegraaf: thema flora
wijk Muldershoek: thema molen

Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Naar analogie van het 'Elcomapark' heeft ook deze locatie een naam die herinnert aan het "Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)
industriële verleden. Voor de Tweede Wereldoorlog stond hier de lijmziederij van de
gebroeders Maas. Nadat dit bedrijf was verplaatst naar elders bouwde hier de N.V.
Gijrath's Sigarenfabrieken een geheel nieuw onderkomen. Na de opheffing van het bedrijf
zijn de gebouwen in gebruik geweest als garagebedrijf.

10050 de Hofnar

R 01-09-1994

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

10070 de Huif

R 18-01-1994

10100 de Hutakker

R 22-02-1979

10150 De Kelder

R 16-12-1993

10160 De Kerverij

C 09-04-2002

Naam ontleend aan tabaksindustrie; beroep snijden van tabaksbladen

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

10175 de Kortveter

C 22-11-1994

Gebruiksvoorwerp valkenier(zie: de Langveter)

Deelshurkse Akkers: thema valkerij

Deelshurkse Akkers: thema valkerij
Toponiem

Toponiem

10200 de Kreijenbeek

R 26-11-1970

51675 de Langveter

R 09-11-1993

10300 de Lathyrus
52250 de Legge

R 24-04-1969
R 09-11-1993

10350
10400
10500
10600
10700
10800
10850

R 09-11-1993
R 24-04-1986
R 24-04-1986
R 24-04-1986
R 24-09-1970
R 24-04-1986
R 22-11-1990

de Lentenier
de Maalsteen
de Meelkuip
de Meule
de Molensteen
de Molenwiek
de Oase

Toponiem XIX; kreijenbeek "kraaienbeek": naam voor een waterloop in de Nederheide.
Volgens zegslieden zo genoemd omdat de zwarte kraaien er altijd neerstreken alvorens
naar het Kraaienbos in Heeze, aan de andere zijde van de Tongelreep, te vliegen. Meer
waarschijnlijk is de benoeming naar de ligging ten zuiden van de Galgeberg; kraaien
kwamen gewoonlijk af op de lijken aan de galg.
Gebruiksvoorwerp valkenier; een ca. 1,20m lange riem die, evenals de kortveter, door een
oog van de draal wordt gestoken om de vogel vast te houden, maar dan langer
(Langfessel, Longe)
Flora; siererwt
De plaats met bijbehorende voorzieningen waar en waarmee valken worden gevangen

Toponiem

Een jonge jachtvogel van het vorig jaar, die nog niet geruid heeft.
Molenattribuut
Molenattribuut
Dialect voor 'molen'
Molenattribuut
Molenattribuut
Vernoemd naar het aldaar gelegen zwembad 'de Oase' dat op 23 juni 1934 werd geopend
door burgemeester Kuijper.
Toponiem: naar akkercomplex op de Schaft
De scheepsvork is de hier gebruikelijke naam voor de stok die de herder gebruikte om de
schapen bijeen te houden.
Dialectische vorm van 'schaar'; om de schapen mee te scheren
Toponiem XVII; ook Zil: In de volksmond de naam voor een akkercomplex aan de
Zeelberg; in oorspronkelijke betekenis: mln. sille, zille: "landmaat, een stuk land zoo groot
als in één dag kan worden beploegd"
Toponiem XVII; magere zandgrond waar hoofdzakelijk buntgras gedijt (ook wel smeel
genoemd). Afgeleid van smal: lange grassoort.
Ter plaatse was van oudsher smederij gevestigd.

Deelshurkse Akkers: thema valkerij
wijk Muldershoek: thema molen
wijk Muldershoek: thema molen
wijk Muldershoek: thema molen
wijk Muldershoek: thema molen
wijk Muldershoek: thema molen
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

Deelshurkse Akkers: thema valkerij

t Gegraaf: thema flora
Deelshurkse Akkers: thema valkerij

10900 de Schafterekker
11000 de Scheepsvork

R 27-08-1981
R 29-10-1981

11100 de Scheer
12100 de Sil

R 29-10-1981
R 30-01-1975

12200 De Smelen

R 30-06-1966

12210 de Smidse

C 06-01-1998

12250 de Stad

R 25-05-1989

Toponiem XIX; deelgehucht van de Zeelberg, grenzend aan het Scheperseinde; samen ook Toponiem
Nuweleinde. 'Stad' ontwikkeld tot 'Hofstad'; vgl. die hostat op nuwelijnt (1402)

12300 De Vest

R 27-01-1977

12400 De Vlasakker
13500 De Vlasroot

R 23-11-1978
R 27-04-1967

13550 De Voort

C 02-01-2001

13600
13700
13800
13900

R 26-08-1965
R 26-08-1965
R 24-04-1986
R 24-04-1986

Toponiem XVI: vest: gracht, uitgegravengrond; naam voor het grensgebied tussen het
Dorp en de Zeelberg.
Toponiem XVI; akker met vlasteelt; ligging in de Brugsevelden aan de Zeelberg
Toponiem XVII; genaamd naar een ven in de Turfberse Heide -in 1832 reeds verdwenenwaarin vlas werd geroot
Voort of voorde betekent: ondiepe doorwaadbare plaats; plaats waar men door het water
kan gaan.
Flora; kruidgewas
Flora; klimplant
Mulder: dialectische vorm van 'molenaar'
Toponiem

De Weegbree
De Wilde Wingerd
de Windmulder
de Winnen

Toponiem
wijkthema schapenhouderij
wijkthema schapenhouderij
Toponiem

Toponiem
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

Toponiem
De Vlasroot: thema vlasteelt
De Vlasroot: thema vlasteelt
Toponiem
t Gegraaf: thema flora
t Gegraaf: thema flora
wijk Muldershoek: thema molen
Toponiem

14000 Deelshurk

R 14-11-1912

Toponiem XVI; Delishornic, Delishorric, Delishurck; bevat het woord hurk 'hoek' dat, zoals Toponiem
uit oude vormen duidelijk blijkt, ontstaan is uit hornik een afleiding van hoorn. Dus: hurk
'hoek' van de persoonsnaam Delis, een roepnaam voor Egidius.

14100 Deken Frankenstraat

R 28-09-1956

Franciscus Josephus Maria Franken (Tilburg 1878 - Valkenswaard 1931). Op 28 mei 1904
vernoeming van mensen die bijzondere
tot priester gewijd. Was kapelaan te Zeeland en 's-Hertogenbosch (St. Jacob). Rector van betekenis hebben gehad voor
Reinier van Arkel en Moderator der r.k. Lycea te 's-Hertogenbosch. Sinds 16 oktober 1925 Valkenswaard
pastoor van de Nicolaasparochie en deken van Valkenswaard.

14200 Deken Mandersplein

R 01-09-1988

Petrus Johannes Cornelus Manders (Waalre, 18 november 1884 – Geldrop 21 juli 1962).
P.J.C. Manders was van 1931 tot 1951 deken van het dekenaat Valkenswaard.

13950 den Draal

R 09-11-1993

Voorwerp uit de valkerij. Een koperen dubbele ring in de vorm van een acht. Aan de ene
ring worden de werpriemen of schoenen bevestigd, door de andere wordt de langveter
getrokken. Beide ringen draaien onafhankelijk van elkaar om een as, zodat werpriemen
en langveter niet door elkaar kunnen komen of vast raken.

13960 Den Dries
14300 Den Haas

C 23-09-1997
R 25-06-1953

Toponiem XV: slecht akkerland in de zin van "hoog gelegen, weinig renderend"
Toponiem XVII: mogelijk betreft het de diernaam 'haas'; vandaar ook de variant
Konijnswarande.
Ter herinnering aan de nabijgelegen spoorwegovergang; thans het kruispunt Leenderweg
- Europalaan
De denarius (meervoud: denarii), was een zilveren munt, een van de meest gangbare
munten in het Romeinse Rijk, vooral ten tijde van de Romeinse Republiek en de eerste
twee en een halve eeuw van het Romeinse keizerrijk.
Naaldboom

9170 d'n Overweg

C 21-05-2008

vernoeming van mensen die bijzondere
betekenis hebben gehad voor
Valkenswaard
Deelshurkse Akkers: thema valkerij

Toponiem
De Warande: thema inheemse diersoorten
"Lieux de mémoire"
(herinneringsplaatsen)
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'

14400 Denariehof

R 30-08-1984

14500 Dennenlaan

R 01-10-1931

14525 Diamanthof

C 14-02-2012

Ter herinnering aan de diamantboorderij van PHILIPS die hier gevestigd is geweest.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigt de NV Philips zijn diamantboorderij tijdelijk in
Valkenswaard. De fabriek wordt ook wel ’Treksteenfabriek’ genoemd omdat er
vormmallen worden gemaakt om gloeidraden voor lampen te trekken. Daarvoor moet er
een heel klein gaatje in een diamantsteen worden geboord, voor die tijd een vorm van
spitstechnologie. Later worden er ook andere producten zoals pick-upnaalden gemaakt.
In 1948 wordt hier een nieuwe fabriek in gebruik genomen. De oudste en architectonisch
meest waardevolle vleugel, een ontwerp van ir. Louis Kalff die ook het Eindhovense
Evoluon heeft ontworpen, is bewaard en huisvest nu loftwoningen.

9850
14550
14600
14650
14700
14800

C 02-10-2001
C 23-08-2011
R 14-11-1912
C 23-08-2011
R 26-08-1965
R 30-01-1975

Toponiem XVI; naam voormalig gehucht
Rivier in Oost-Brabant
Toponiem XV = hogere weg naar Dommelen; oorspronkelijk Dommelsedijk
Rivier in Overijssel
Onkruidgewas met stekels
dr. Bernard Willem Frederik Dagevos (Rijnsburg, 30 september 1870 – Wassenaar, 22
september 1953) Ruim een halve eeuw was hij gemeentearts in Valkenswaard. In 1900
liet hij huize Robijnenhof aan de Leenderweg bouwen. Hij was de opvolger van dr. Gijrath.

Toponiem
Lage Heide cluster riviernamen
Topniem
Lage Heide cluster riviernamen
't Gegraaf: thema flora
vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

R 26-11-1987

Amerikaans munststuk

Brouwershof: thema muntsoort met suffix 'hof'

Die Haghe
Dieze
Dijkstraat
Dinkelpad
Distelstraat
Dokter Dagevosstraat

14900 Dollarhof

Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
"Lieux de mémoire"
(herinneringsplaatsen)

14950 Dominee Alstorphiuspad
14970 Dommelse Dijk

C 30-11-1999
C 10-10-2006

15000 Dommelseweg
15100 Dommelstraat

R 14-11-1912
C 15-12-2009

15500 Donge
16000 Doornappelstraat
16200 Dopheidebeemd

C 23-08-2011
R 26-08-1965
R 01-09-1988

16400 Dorpsstraat
16600 Dotterbeemd

R 19-05-1960
R 26-11-1987

16800 Dr. Ariënsstraat

R 22-01-1960

17000 Dr. H. Mollerstraat

R 22-01-1960

Eerste gereformeerde predikant te Valkenswaard na de Vrede van Munster.
Toponiem; oude benaming van de huidige Dijkstraat: weg van het marktplein naar de
Dommelsemolen.
Verbindingsweg naar Dommelen
Weg genoemd naar de rivier over welker linkeroever zij de gehuchten Groenstraat, 't Hof
en Papenhoek verbindt.
Rivier in Midden-Brabant
Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Flora, wilde bodembedekker

Diversen
Toponiem

onderwijsspecialist. Stichtte in 1912 de Katholieke Leergangen in Tilburg en organiseerde
het middelbaar onderwijs in Noord-Brabant in de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO). Hij is de oprichter van een drietal tijdschriften: Opvoeding en onderwijs,
Tijdschrift voor Taal en Letteren en Roeping. Hij schreef onder andere een Beknopte
geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en verzorgde diverse filologische uitgaven.

emancipators en politici

Verbinding naar naburige plaats
Diversen

Lage Heide cluster riviernamen
't Gegraaf: thema flora
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Alom bekende naam voor de hoofdstraat in een dorp.
Toponiem
Flora; lisdodde
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns (roepnaam: Alfons of Fons) (Utrecht, 26 april 1860 Kerkakkers-noord: thema katholieke
– Amersfoort, 7 augustus 1928) was een Nederlands priester die een grote rol speelde in emancipators en politici
de rooms-katholieke arbeidersbeweging in Nederland alsmede voor de ontwikkeling van
een katholieke sociale leer.
Hij studeerde theologie aan het groot-seminarie te Rijsenburg, en werd op 15 augustus
1882 tot priester gewijd. Vervolgens vertrok hij naar Rome, waar hij dogmatiek studeerde
en in 1885 promoveerde tot doctor in de theologie. Vervolgens reisde hij een jaar door
Italië om de arbeidsomstandigheden aldaar te bestuderen.
In 1886 keerde hij terug naar Nederland. Hij werd benoemd tot kapelaan in Enschede en
spoorde daar in 1889 enkele katholieke wevers aan om een katholieke
arbeidersvereniging op te richten. In 1891 gaf hij de aanzet tot de oprichting van de
Rooms Katholieke Twentsche Fabrieksarbeidersbond, die hij in 1895 liet opgaan in de
katoenbewerkersbond Unitas. Ook richtte hij het Kruisverbond tegen alcoholisme op. Met
enkele andere verenigingen ging het Kruisverbond in 1899 op in de federatie Sobriëtas,
onder leiding van jhr. mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck.
Voor ontslagen arbeiders richtte Ariëns in 1895 te Haaksbergen een coöperatieve
textielfabriek op, De Eendracht. In de periode hierna raakte Ariëns in conflict met de RKSPpoliticus en eveneens priester Mgr. Dr. Herman Schaepman.
Na de spoorwegstaking van 1903 werd Ariëns lid van de staatscommissie die toen werd
ingesteld, en in 1908 bemiddelde hij in een conflict tussen wevers in Goirle en de familie
Van Puijenbroek. In 1908 werd Ariëns benoemd tot pastoor in Maarssen. Met de
Utrechtse aartsbisschop Henricus van de Wetering kon hij niet goed overweg. Deze
bisschop moest weinig hebben van de sociale beweging en vond Ariëns' sociale activisme
overdreven. Eerst later prees hij het werk van Ariëns openlijk. In 1919 werd pastoor
Ariëns benoemd tot Geheim Kamerheer van Paus Benedictus XV) en werd zodoende
bevoegd de titel 'Monseigneur' te dragen alsmede het zogenaamde 'klein paars'
(priestertoog/soutane met paarse knopen en biezen, bonnet met rood-paarse kwast). In
1928
trokWillem
AriënsErnst
zich wegens
zijn slechte gezondheid
in een klooster
Hendrik
Moller (1869-1940).
Nederlandsterug
letterkundige
en bij Amersfoort. Kerkakkers-noord: thema katholieke

17200 Dr. J. van Beurdenstraat

R 22-01-1960

dr. Jules van Beurden (1878-1945). Norbertijn Abdij van Berne in Heeswijk. Hij was een
Kerkakkers-noord: thema katholieke
van onze vroegste en voornaamste academisch gevormde sociologen, die in de jaren vlak emancipators en politici
na de Eerste Wereldoorlog als occasioneel adviseur van de regering en buitengewoon lid
van de Middenstandsraad veel voor de Nederlandse middenstand heeft gedaan.

17400 Dr. Schaepmanstraat

R 22-01-1960

17500 Dragonder

R 16-12-1993

17600 Drapenierwei

R 26-04-1984

dr. Herman J.A.M. Schaepman (1844-1903). Burgemeesterszoon, priester, dichter,
staatsman, hoogleraar, hoofdredacteur, wellicht de grootste katholieke emancipator en
staatsman. Als kamerlid en voorzitter der katholieke fractie groot ijveraar voor uitbreiding
kiesrecht en sociale wetgeving. Bewerkte ommekeer in de politieke verhoudingen door
stichten van de Coalitie en de R.K. Staatspartij.
Toponiem; Een perceel bouwland in de Zeelbergse Akkers. Mogelijk genoemd naar de
dragonders die op deze plaats tijdens de Franse bezetting vanaf 1795 hun kampement
hadden. Dragonder = soldaat uit de tijd van de Franse Revolutie; het specifieke is dat ze
zich te paard verplaatsen en te voet vechten.
Beroep; lakenmaker

17800 Driespijnt
18000 Dubloenhof

R 20-11-1980
R 30-08-1984

18100 Duithof

R 24-02-1983

18400 Dukaathof

R 20-11-1980

18600 Eekhoornstraat

R 03-03-1955

18650 Eempad
18800 Eindhovenseweg

C 23-08-2011
R 14-11-1912

Toponiem; spijnt = oppervlaktemaat gelijk aan 1/4 lopense
munststuk; een dubloen is een Spaanse goudmunt met een waarde van twee escudo's,
met een gewicht van 6,77 gram. Ze werd van 1537 tot 1833 geslagen en zowel in Spanje
als de Spaanse kolonies gebruikt.
Een duit was een Nederlandse koperen munt van geringe waarde die vooral gebruikt
werd in de 17e en 18e eeuw. De duit is afgeschaft met de decimalisatie van het
Nederlandse geldsysteem aan het begin van de 19e eeuw.
De dukaat (van het Italiaans: ducato) is een gouden munt, die oorspronkelijk afkomstig
was uit de Republiek Venetië. De dukaat verscheen daar voor het eerst in 1284, ten tijde
van de doge Giovanni Dandolo en zou tot in de 18e eeuw in ongewijzigde vorm gebruikt
worden
Fauna

Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

Toponiem

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'

De Warande: thema inheemse diersoorten

Rivier in Utrecht
Lage Heide cluster riviernamen
Interregionale verbindingsweg
De Eindhovenseweg en de Luikerweg maken deel uit van de vrijwel kaarsrechte en
verharde verbindingsweg tussen de steden 's-Hertogenbosch en Luik die grotendeels is
aangelegd in de 18e eeuw.
De geschiedenis van de weg begon tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748),
waardoor het handelsverkeer van Holland met het Prinsbisdom Luik in gevaar kwam. Dit
was min of meer onafhankelijk van de Oostenrijkse Nederlanden en handelsverkeer via
de Oostenrijkse Nederlanden naar Luik werd toen belemmerd. Daarom ijverde men voor
de aanleg van een route die rechtstreeks van Holland naar Luik leidde, en die de
Oostenrijkse Nederlanden ontweek. Op 3 februari 1741 kreeg de stad ’s-Hertogenbosch
van de Staten-Generaal octrooi tot de aanleg voor het deel op het grondgebied van de
Republiek. De aanleg verliep aanvankelijk voorspoedig want vier jaar later was het traject
van ’s-Hertogenbosch tot Best gereed, inclusief de bestrating. Door allerlei
omstandigheden liep het project daarna grote vertragingen op. In 1789 kreeg
Valkenswaard pas te maken met de feitelijke aanleg en het zou nog tot 1818 duren
vooraleer het laatste deel, dat van Valkenswaard naar Borkel, gereed kwam.

19000 Eksterlaan
19100 Elcomapark

R 23-03-1950
C 18-01-2011

Ontleend aan bosvogel-namen
In 1949 gaat Botycos Sigarenfabriek, die eerst aan de Karel Mollenstraat
Zuid zat en bij de bevrijding werd vernietigd, aan het verlengde van de
Kerkhofstraat (Holleweg) een nieuwe sigarenfabriek bouwen. Of er ook echt
sigaren zijn gemaakt, valt te betwijfelen. Al in 1951 neemt Philips de
fabriek over en begint daar onder de naam Elcoma een fabriek waar ze
professionele electro-mechanische onderdelen fabriceren. Het gaat dan om
zogenaamde halfgeleiders, transitoren en buizen. Er worden geen eindproducten
gemaakt, het zijn onderdelen die weer elders in de fabricage worden
gebruikt. In de topjaren, zo rond 1973 werken er 425 personen waarvan een
groot deel vrouwen. Medio 1979 houdt de productie in Valkenswaard op.
Vervolgens gaat Philips samen met de Agglomeratie en de gemeente
Valkenswaard aan de gang met Bedrijventerrein REDE. In 2002 is het gebouw
'versleten'. Er komt een nieuw 'gecomprimeerder' gebouw en in 2009 verkoopt
de NV REDE 11.000 m2 grond aan Woningbelang.

cluster vogelnamen
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

19200 Elviradal

R 25-05-1972

Voornaam: de Beschermde

19400 Emmalaan

R 16-05-1947

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (Arolsen, 2 augustus 1858 – Den Haag, 20 maart
1934), Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Waldeck-Pyrmont. Ze werd aangesproken
als Emma en was de tweede echtgenote van koning Willem III van 1879 tot zijn dood in
1890 en koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898. Als regentes nam zij het
koninklijk gezag waar; eerst enkele dagen voor de dood voor haar echtgenoot, de daarop
volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, de Koningin.

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'
Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

19600 Ericapad
19800 Escudohof

R 26-08-1965
R 26-11-1987

20000 Esdoornstraat
20200 Estherdal

R 26-08-1965
R 25-05-1972

20300 Etty van Best-Wiegersmapad

C 19-11-2013

20400 Europalaan

R 31-01-1958

20600 Evelinadal

R 25-05-1972

Soort heide
Muntsoort van het Iberisch schiereiland; Spanje kende de gouden (1566-1833) en de
zilveren escudo (1864-1869). Portugal kende ook een escudo (1911-2002)
Uitheemse boom, Acer
Esther of Ester is een meisjesnaam.
Voor de Hebreeuwse naam Esther zijn verschillende verklaringen gegeven. De naam is
waarschijnlijk afkomstig van het Perzische  ستارهsetareh, en betekent dan "een ster". Ook
wordt wel verband gelegd met het werkwoord str dat "verbergen" betekent, de naam zou
dan iets als "verborgen" of "ik zal mij verbergen" kunnen betekenen.
Daarnaast is Esther ook een bijbelse persoon en de naam van een bijbelboek.
De eerste keer dat de naam in Nederland werd gegeven was zover bekend in 1575, in
Etty (Henriëtte Josepha Maria) Wiegersma (Lith, 30 mei 1890, Valkenswaard 25 februari
1982) was gehuwd met sigarenfabrikant Frans van Best. Ze woonden in villa 'Zonnekant'
aan de Leenderweg. Zij heeft veel betekend voor Valkenswaard op cultureel,
maatschappelijk en sociaal gebied.
Om te tonen dat men het idee van de Europese eenheid voorstaat. (Op verzoek bij
Resolutie 140 (1957) van de Raad van Europa)
Vrouwennaam afgeleid van Eva: Hebreeuwse naam met als betekenis 'de leven gevende'.
Eva was de eerste vrouw, de stammoeder van het menselijk geslacht.

't Gegraaf: thema flora
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

Diversen
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

20800 Fazantlaan
21000 Feliciadal

R 12-11-1947
R 25-05-1972

Voor het verlengde van de Nieuwstraat voorbij de Geenhovenseweg, vogelnaam
Voornaam: de Gelukkige. Felicia is de vrouwelijke vorm van de naam Felix. Felix betekent:
"gelukkig, geluk brengend, vruchtbaar".
Felicie Malie Jacqueline Antoinette Haye (1891-1948). Van lerares aan het openbaar
gymnasium te Hilversum werd zij in 1921 de eerste directrice van de in dat jaar te
Amsterdam opgerichte Katholieke School voor Maatschappelijk werk. Zij was door de
drankbestrijding al vroeg in contact gekomen met Ariëns. Door zijn sociale
apostolaatsgedachte bezield heeft deze talentvolle actieve vrouw in de hoofdstad een
veelomvattende sociale taak gevonden en voor anderen geschapen. Uit initatieven van
haar ontstonden o.a. het woonwagen-liefdewerk en een caritatief centrum voor a-sociale
gezinnen. Deze pionierster van een modern vrouwelijk lekenapostolaat is door de
harmonie van haar religieuze bezieling en haar practische zin een zegen voor duizenden
geworden. In haar en in de door haar gevormde leerlingen is de niet genoeg te waarderen
betekenis van de katholieke vrouwenbeweging wel het meest indrukwekkend belichaamd.

cluster vogelnamen
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'
Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

21200 Felicie Hayestraat

R 22-01-1960

21400 Florijnhof

R 24-02-1983

21600 Fluitekruidbeemd

R 01-09-1988

21800 Franciscusdal

R 25-05-1972

22000 Frankhof

R 30-08-1984

22200 Frans van Beststraat

R 10-09-1959

Joannes Franciscus Maria (Frans) van Best (Valkenswaard, 7 juli 1880 – Valkenswaard, 30
juli 1959). Sigarenfabrikant en actief in het sociale leven van Valkenswaard. Was
getrouwd met Etty Wiegersma. Bij hun 40-jarig huwelijksfeest in 1959 schonken zij de
gemeenschap een carillon: het carillon dat bevindt in de toren van de Nicolaaskerk.
Vroeger heette deze straat Spoorstraat, naar zijn relatie met de spoorlijn en het station.

vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

22400 Fresiapad

R 31-10-1968

Snijbloemennaam

Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

22600 Fretstraat

R 03-03-1955

Roofdier

De Warande: thema inheemse diersoorten

22700
22800
23000
23100

Gaanderij
Gagelstraat
Ganzetongstraat
Gareelmakerwei

R 16-12-1993
R 26-08-1965
R 26-08-1965
C 18-01-2011

Diversen
t Gegraaf: thema flora
t Gegraaf: thema flora
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

23200 Gaspeldoornlaan
23400 Gasthuisstraat

R 26-08-1965
R 16-05-1947

Wandelpad
Wilde plant
Wilde plant
Beroep; Een gareel is een halsstuk van een trekdier, zoals een paard. Meestal wordt een
gareel uitgevoerd in leer. Een gareel dat ook met hout is gemaakt noemt men ook wel een
haam.
Wilde plant
Een gasthuis was vanaf de middeleeuwen een instelling waar zieken en ouderen
verpleegd en verzorgd konden worden. Later werd onder gasthuis ook verstaan een hofje:
een aantal huisjes rondom een binnenterrein, bedoeld voor bijvoorbeeld leden van een
bepaalde kerk of andere doelgroepen zoals reizigers.

Muntsoort; eigenlijk bloem- of leliegulden; een gouden munt die in de 13e eeuw door de Brouwershof: thema oude muntsoort met
stad Florence geslagen werd; thans alleen in namen van oude munten en in de verkorting suffix 'hof'
ƒ of Fl. (gulden)
Witte schermbloem
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Voornaam. De naam werd vooral populair door de heilige Franciscus van Assisi. Zijn
Agnetendal-noord: thema mannelijke
doopnaam was eigenlijk Giovanni (Johannes), maar zijn vader noemde hem na een reis
voornamen met suffix 'dal'
naar Frankrijk Francesco "Fransman".
De BEF, Belgische frank (Frans: franc belge, FB; Duits: Belgischer Franken, BF), was een
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
wettig betaalmiddel in België en Luxemburg tot de omschakeling naar de euro
'hof'

t Gegraaf: thema flora
Diversen

23600 Geenhoven

C 15-12-2009

23800 Geenhovensedreef
23850 Geervalk

R 26-08-1965
R 09-11-1993

24000 Gele Rijersplein
24200 Gelukken

R 01-09-1988
R 07-08-1958

24400 Genovevadal

R 25-05-1972

24600 Germstraat
24800 Gerstpad

R 29-10-1981
R 20-11-1980

Toponiem XIV; gehucht waarvan het bestaan terug kan voeren tot de 8e eeuw.
Toponiem
Demonstratief geen + datief meervoud van hof "boerderij".
Weg naar gehucht Geenhoven (Zie 'Geenhoven')
Toponiem
Roofvogel. Ook giervalk of geer genoemd. Woont in (sub)arctische gebieden. (Groenland, Deelshurkse Akkers: thema valkerij
Ijsland en Noorwegen) Als statussymbool was hij zeer in trek en uiterst waardevol.
Carnavalsnaam
Toponiem XV. (het geluct; gheluect) De grondvorm is Gelookt, afgeleid van geluken =
(om)sluiten. Het is een specifieke benaming voor een individueel uit de heide ontgonnen
en rondom geheind perceel bouwland.
Voornaam van Keltische oorsprong. De betekenis is onzeker, maar mogelijk een
samenstelling van genos (geslacht, ras) en wefa (vrouw). De betekenis kan dan luiden:
'vrouw van edel geslacht'.
Genoveva of Genovefa (Frans: Geneviève) (Nanterre, 422 - Parijs, 502) was een Franse
heilige.
Zij ontmoette in 429 de heilige Germanus van Auxerre, die haar heiligheid voorspelde,
waarop zij de gelofte van maagdelijkheid aflegde. Genoveva leefde streng, bad
voortdurend en deed aan liefdadigheid.
Haar feestdag is op 3 januari. Genoveva is de patroonheilige van Parijs, de wijnboeren, de
vrouwen, de hoedenmakers en de herders. Zij wordt aanroepen tegen oogpijn, koorts,
blazen, de pest, de droogte en de oorlog.
Sint-Genoveva wordt meestal afgebeeld met een brandende kaars, aangezien haar kaars
zou zijn uitgeblazen door de duivel toen zij 's nachts in de kerk ging bidden.
Het Panthéon te Parijs, tegenwoordig vooral bekend als begraafplaats van beroemde
Fransen, werd oorspronkelijk gebouwd als een aan Geneviève gewijde kerk.
In Nederland vindt de Devotie voor Genoveva onder andere te Breugel en Holset plaats.
De naam van Genoveva van Parijs leeft mogelijk voort in die van Genoveva van Brabant,
een figuur uit een middeleeuwse legende die in de 19de eeuw in Duitsland grote
populariteit verwierf.

Diversen
Wijk Geenhoven: thema toponiemen

Een jong vrouwelijk schaap, een 'ooilam' heet hier in het dialect een 'n gèrrem
Graan veel gebruikt door bierbrouwers

wijkthema schapenhouderij
Dommelen-noord: thema bierbrouwerij

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

25000 Gertrudisdal

R 25-05-1972

Voornaam, letterlijk: 'de krachtige met de speer'.
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
Gertrudis van Nijvel (626 - 17 maart 659), ook Geertrui of Gertrud, was een vroegvoornamen met suffix 'dal'
middeleeuwse heilige en abdis. Ze groeide uit tot een van de belangrijke heiligen in het
noorden van Gallië. Zij verbond de Pepiniden en later de Karolingen met het sacrale.
Zij werd geboren als dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van de koningen van
Austrasië. Haar moeder was de heilige Ida van Nijvel en ze is een zuster van de heilige
Begga.
Gertrudis genoot een zeer godvruchtige opvoeding. Reeds als jong meisje was ze van plan
maagdelijkheid in dienst van God te stellen. Op een feest bij koning Dagobert vroeg een
prins haar ten huwelijk, maar zij weigerde met de woorden: "Ik heb als bruidegom
gekozen de eeuwige schoonheid die de oorsprong is van de schoonheid van alle
schepselen. Hij die oneindig veel rijkdommen bezit en door de engelen wordt aanbeden."

25020 Gildebroederpad
25030 Gildezusterpad
25050 Glasblazerwei

C 23-08-2011
C 23-08-2011
C 18-01-2011

Mannelijk lid van een schuttersgilde
Vrouwelijk lid van een schuttersgilde
Beroep; blazen van glasproducten van gesmolten glas

25100 Goorkes
25200 Goudenrijderhof

23-09-1997
R 20-11-1980

25400 Grensweg
25500 Grevenschutweg
25600 Griffioenhof

R 19-05-1960
C 15-12-2009
R 26-11-1987

25800 Groenstraat
26000 Groesdijk
26500 Groothof

C 15-12-2009
R 27-08-1981
R 30-08-1984

Lage Heide cluster gildefuncties
Lage Heide cluster gildefuncties
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem XVI. Goorke of geurke: laag gelegen weiland
Toponiem
Muntsoort; munt ter waarde van 14 gulden; Nld. XVIII
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'
Weg leidend naar de grens met België
Diversen
Toponiem; greven "van de graaf"; schutten "beschermen"
Toponiem
Afgeleid van oude muntsoort XV; griffioen "ook grijpvogel of Vogel Grijp genoemd, is een Brouwershof: thema muntsoort met suffix
hybridisch fabeldier dat de heerschappij over twee rijken symboliseert: over de aarde (zijn 'hof'
leeuwenlichaam) en over de lucht (de kop en de vleugels van een adelaar). Het is een
hybride schepsel zoals ook de centaur, de draak en de hippogrief. Behalve de genoemde
kenmerken heeft hij ook de oren van een paard en een hanenkam die lijkt gemaakt te zijn
van vissenschubben"
Toponiem; weg leidend naar het groen, "het grasland, de beemden"
Toponiem; groes = "gras"
De groot (Italiaans: Grosso) was oorspronkelijk een Italiaanse munt (ca. 1200). Door de
transcontinentale handel raakte de groot ook in Frankrijk en Vlaanderen in gebruik. De
originele Franse groot werd in de 13e eeuw voor het eerst geslagen en had een waarde
van 12 zwarte Tournooisen, ook wel Tournooise livre genoemd. Oorspronkelijk grote
Tournooise genoemd, kregen deze munten al snel de naam groot. In Duitstalig gebieden
werden ze Groschen genoemd.

Toponiem
Toponiem
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'

27000 Grutterwei

R 25-09-1975

Beroep; Onder ‘grutterij’ kan men twee dingen verstaan. In de eerste plaats het bedrijf
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
dat ook wel grutmolen wordt genoemd. Daarin werden de zaadkorrels van boekweit en suffix 'wei'
bepaalde graansoorten zoals gerst en haver in kleine stukjes gebroken, de zogenaamde
‘grutten’. In de tweede plaats de winkel waar ‘grutterswaren’ verkocht werden: behalve
de grutten zelf ook andere droge waren zoals erwten, bonen, vogelzaad en meel. De
grutter was zowel de man die de grutten maakte (ook wel gorter, grut- of gortmolenaar of
boekweitmulder genaamd), als de winkelier die ze verkocht. Vaak gingen deze beroepen
ook samen. In een grutterij werd dus voornamelijk boekweit tot grutten gebroken. Dat
was goedkoop voedsel en werd als pap gegeten. De boekweit werd eerst op een eest
gedroogd. Op de eest is de bast al voor een gedeelte gesprongen. Vervolgens werd hij van
de gepelde korrel losgemaakt en tegelijkertijd gebroken tussen de breekstenen van de
breekstoel, aangedreven door de rosmolen.
De rosmolen bestond uit een groot rad dat in beweging werd gebracht door een paard.
Dat paard liep, om niet dol te worden, met door blindlappen afgedekte ogen, als het al
geen blind paard was.

27500 Guldenhof

R 26-04-1984

De gulden was vanaf de Middeleeuwen tot januari 2002, een Nederlandse munteenheid
en wettig betaalmiddel. Op 1 januari 2002 werd de gulden vervangen door de
munteenheid van de EMU, de euro. De waarde van de gulden was 0,453780216 euro.

Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'

28100 Haageinderhof
28000 Haagerpad

C 09-11-2004
R 22-02-1979

Diversen
Diversen

28400 Haagsteeg

C 19-08-2003

Eén van de namen die is afgeleid van het voormalige gehucht 'De Haag'.
I.v.m. naastgelegen complex voor bejaardenhuisvesting 'De Haagakker'; beide refereren
ook aan het vroegere, iets noordelijker gelegen gehucht de Haag.
Speelse oplossing voor gebrek aan huisnummers door nieuwbouw in de Haagstraat.

28500 Haagstraat

C 15-12-2009

Toponiem XVII; straat waarvan de aanliggende bewoning het gehucht de Haag vormde.

Toponiem

29000 Haarsnijderwei

R 22-12-1977

Beroep; vroeger barbier, nu kapper

29550 Handboogstraat

C 19-08-2003

29500 Handwerkstraat

R 29-08-1963

29750 Hanenberg

R 25-05-1989

29900 Hannekes Veld

C 18-01-2011

30000 Haverbeemd

R 01-09-1988

Een boog is een wapen waarmee een pijl kan worden weggeschoten. Door de uitvinding
en het gebruik van de pijl en boog wist de vroege mens zijn buit (voedsel) op een veiliger
en snellere manier te bemachtigen. Al ver voor onze jaartelling, in de steentijd, werden
pijl en boog gebruikt. De boog werd tot halverwege de 19e eeuw gebruikt voor de jacht
en ook als oorlogswapen. Tegenwoordig wordt hij voornamelijk als een sportwapen
gebruikt.
Naar door de valkeniers bij de valkenjacht gebruikt en "handwerk" genoemde kapekster.
Tevens wordt het dienstweg-karakter enigermate aangeduid.
Toponiem; mogelijk vormaanduiding, mnl. hane, haen "de haan van een vat, de sleutel
van een kraan". Hier dan misschien overdrachtelijk voor een perceel in de vorm van een
kraan.
Toponiem XVII; De naam is wellicht ontstaan in familiaal verband: het veld van Hanneke =
Johanna
Graansoort, lat. Avena sativa; wordt in Nederland al sinds de Bronstijd verbouwd; voor
paarden en waarvan mout als voedsel voor mensen dient

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Borkel; cluster "sport"

Diversen

Diversen
Toponiem

Toponiem
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'

30500 Havik

R 09-11-1993

Roofvogel. De havik bewoont de arctische tot subtropische zones van het holarctisch
Deelshurkse Akkers: thema valkerij
gebied (koudere delen van het Noordelijk Halfrond).Aantrekkelijke vogel voor de valkerij:
goed af te richten en wordt uiterst mak. In tegenstelling tot de valk is hij een bewoner van
bos en bosranden. Zijn start is uiterst snel en zijn vlucht kort. Als jachtvogel worden de
sperwer en de havik ingezet op laagvliegend of lopend wild omdat ze hun prooi in een
horizontale lijn van achter of terzijde slaan.

31400 Hazestraat

R 14-11-1912

31700
31750
31800
31850

R 26-08-1965
R 24-09-1996
R 29-12-1952
C 23-08-2011

Toponiem; haas: fauna, wilde dierensoort; als toponiem mogelijk verband met ter plaatse
geldend jachtrecht
Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Toponiem XVIII; benoeming naar de ligging tegen of naar de ontginning uit de heide
Toponiem; letterlijk "laagte in heidegebied"
Heide: i.v.m. het gebied Lage Heide; horst: met bomen begroeide hoogte; i.v.m. de
verhoogde ligging van het landgoed.
Toponiem
Toponiem XVII; weg leidend naar de hei
Voornaam: van oorsprong Griekse naam met als betekenis 'fakkel' of 'de stralende'. In de
Griekse mythologie was Helena de mooiste vrouw ter wereld. Doordat Paris haar
schaakte ontstond de oorlog tegen Troije.

Heggeroosstraat
Heiakker
Heidalen
Heidehorst

31900 Heijerdijk
32000 Heistraat
32100 Helenadal

R 28-03-1968
R 14-11-1912
R 25-05-1972

Sint-Helena of Flavia Julia Helena of Helena van Constantinopel (circa 248 – circa 329) was
de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Zij wordt binnen het oostersorthodoxe en rooms-katholieke christendom als heilige vereerd.Volgens de "Gesta
Treverorum" zou Helena de Heilige Rok naar Trier hebben gebracht. Ze had daar een
paleis, waarschijnlijk op de plaats waar Constantijn in 326 begon met de bouw van de St.
Petersdom.
Kort na haar terugkeer uit het Heilige Land stierf Helena.
Dankzij de verslagen van Eusebius verleende de Kerk haar de status van heilige. Haar
naamdag valt op 18 augustus in de Rooms-katholieke Kerk, op 19 en 21 mei in de
Lutherse Kerk en op 21 mei in de Orthodoxe Kerk.

Toponiem
't Gegraaf: thema flora
Toponiem
Wijk Geenhoven: thema toponiemen
Lage Heide toponiem
Toponiem
Toponiem
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

32600 Henricusdal

R 29-10-1981

Voornaam. Gelatiniseerde vorm van Hendrik. Samenstelling van de Germaanse
stamvormen haima (heem, woning, woonplaats) en rîk (rijk, machtig): 'de machtige van
de woonplaats' of 'van hoge afkomst'.

Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

Hendrik II (Bad Abbach of Hildesheim, 6 mei 972 of 978 - Grône (Göttingen), 13 juli 1024),
bijgenaamd de Heilige was van 1014 tot 1024 keizer van het Heilige Roomse Rijk.
Hij was een zoon van Hendrik II ("de Ruziezoeker") van Beieren en Gisela van Bourgondië.
Hij werd in 995, na de dood van zijn vader, (als Hendrik IV) hertog van Beieren. Hij werd
koning van Duitsland in 1002. Hij huwde met de heilige Cunegonde van Luxemburg, maar
dit huwelijk bleef kinderloos.
In 1010 schonk hij Silva Fulnaho (het woud van Vollenhove) aan het bisdom Utrecht. Dit
was feitelijk het begin van het Oversticht.
Paus Benedictus VIII kroonde hem in 1014 tot keizer. Hij richtte vele scholen op,
verdedigde de rijksgrenzen, beijverde zich om vrede te stichten en de kerk tot
ontwikkeling te brengen. Hendrik II startte de bouw van de kathedraal van Bazel. Op
latere leeftijd raakte hij verlamd. Alhoewel hij graag monnik was geworden, bleef hij zijn
taak van heerser volbrengen.
Hendrik werd, als enige Duitse keizer in 1146 heilig verklaard door paus Eugenius III. Zijn
feestdag is op 13 juli. Hendrik is beschermheilige van de bisdommen Bamberg en Bazel,
van kinderloze paren, van koningen en hertogen en van gehandicapten.

32900 Herikbeemd

R 01-09-1988

Gewas

33000 Hermelijnstraat

R 03-03-1955

Fauna

33500 Hert. Antoniestraat

R 07-08-1958

34500 Hert. Godfriedstraat

R 07-08-1958

34000 Hert. Hendrikstraat

R 07-08-1958

35000 Hert. Janstraat

R 07-08-1958

35500 Hert. Johannastraat

R 15-10-1959

36000 Hert. Lambrechtstraat

R 07-08-1958

36500 Hert. Ottostraat

R 15-09-1960

37000 Hert. van Brabantstraat

R 15-10-1959

Anton van Bourgondië (1 augustus 1384 - Azincourt, 25 oktober 1415), de tweede zoon
van Filips de Stoute en Margaretha van Male, was hertog van Brabant en Limburg van
1406 tot aan zijn dood.
Godfried I met den Baard (wrsch. Leuven, ca. 1063 - nabij Leuven?, 25 januari 1139) was
graaf van Leuven en Brussel, landgraaf van Brabant, markgraaf van Antwerpen en hertog
van Neder-Lotharingen.
Hendrik I (? – vermoord in Brussel na 5 augustus 1038), graaf van Leuven van 1015 tot aan
zijn dood, was de oudste zoon van Lambert I met de Baard.
Jan I (Leuven, 1254 - Bar-le-Duc, 3 mei 1294) was hertog van Brabant van 1267 tot 1294 en
van Limburg van 1288 tot 1294. Jan was een zoon van Hendrik III en Aleidis van
Bourgondië. Hij was verder bekend als minnezanger.
Oudste dochter van hertog Jan III van Brabant.(1355-1406) Trouwde met graaf Willem van
Henegouwen en Holland en na diens dood met Wenceslas, de zoon van koning Jan van
Bohemen. (1355-1383)
Lambert I, bijgenaamd met de Baard (ca. 950 – Florennes, 12 september 1015), was de
oudste met zekerheid bekende graaf van Leuven en stamvader van de Leuvense
gravendynastie.
Otto, graaf van Leuven, zoon van Hendrik I, die mogelijk kort geheerst zou hebben (10381041).
Hertog van Brabant: titel herinnerend aan het Hertogdom Brabant

Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
De Warande: thema inheemse diersoorten
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant

37500 Hert. van Leuvenstraat

R 15-10-1959

De Brabantse hertogen stammen af van het geslacht der graven van Leuven.

Wijk Geenhoven: thema hertogen van
Brabant
De Warande: thema inheemse diersoorten

38000 Hertstraat

R 03-03-1955

Fauna

38500 Het Broek

R 28-03-1968

Toponiem

39000 Het Laar

R 20-11-1980

Toponiem; Laaggelegen, slecht afwaterend, veelal drassig of onderstaand grasland. Vaak
in gebruik als hooiland, soms als bos.
Toponiem; De betekenis ervan heeft te maken met de uitbating van een bosgebied.
Vroeger werd het toponiem omschreven als: "open plek in een bos, bosweide".
Tegenwoordig neemt men aan dat een Laar oorspronkelijk dát deel van een bos
aanduidde dat intensief door de nabije bewoners werd gebruikt: men hoedde er varkens
en schapen, haalde er humus, strooisel voor de stal en sneed er loof voor wintervoer. Dit
intensieve gebruik leidde uiteindelijk tot degeneratie van het bos.

39500 Het Loobroek
39750 Het Lupke

R 20-11-1980
C 14-02-2012

Toponiem
Lage Heide cluster riviernamen

40000 Het Mortelke
40250 het Nuweleind

R 19-05-1960
R 25-05-1989

Toponiem; letterlijke betekenis: moerasbos, of broek bij een lo "bos".
Dialect voor 'waterloop'. Dit was vroeger de naam voor een stroompje achter de St.
Martinuskerk in Dommelen.
toponiem
Toponiem XV; einde = uiteinde, rand; Nuwel gaat mogelijk terug op nieuw lo = "nieuwe
rooiing". Naam van een gehuchtje (thans Zandbergstraat t.h.v. huisno's 20-40) dat, vanuit
het centrum van de Zeelberg gezien, aan het einde der ontginningen aan de heide lag. In
de 17e eeuw ook bekend als Scheperseind en verder bekend als Stad (Hofstad).

40500 Het Scheperseind
40700 Hoefsmidwei

R 22-01-1960
R 22-12-1977

Toponiem XVII; in relatie tot vaststelling Wolbergstraat en Schaapsloop.
Beroep; paarden beslaan

34250 Hoekakker

C 24-09-1996

40900 Hoeve

R 30-01-1975

41000 Hoeverdijk

R 19-05-1960

41200 Hofstraat
41400 Hoge Akkers
41450 Hoge Braken

R 27-05-1946
R 19-05-1960
C 20-04-2004

41460 Holleweg

C 29-05-2007

Toponiem XVII; naamgeving van een perceel naar vorm of ligging: een driehoeksvorm,
een rechte hoek of aan een scherpe bocht in de weg.
Toponiem; Oorspronkelijk een oppervlaktemaat: de oppervlakte land, die nodig was voor
het onderhoud van één gezin. Deze betekenis ging in de 16e eeuw verloren en de
aanduiding ging over en werd bewaard als naamgeving voor de vestiging zelf, de
boerderij dus.
Toponiem; verbindingsweg van Borkel naar buurtschap De Hoeve, een middeleeuwse
heideontginning.
In 1946 wijziging "Achterstraat" in "Hofstraat" op verzoek bewoners.
Toponiem XVI; hoog gelegen, weinig rendabel bouwland
Braak (van breken): "land dat braak ligt, of dat moet gebroken, d.i. beploegd
worden,geschiktgemaakt om bewerkt te worden"; in ruime zin ook (meestal) onbebouwd,
weinig renderend. Hoog: "gesubstantiveerd adj. hoog ter aanduiding van hoog gelegen,
onrendabel land".
Toponiem. Oorspronkelijk de naamvan de weg van het Dorp naar Geenhoven (thans
Waalreseweg). Naam ontleend aan de iets lagere ligging dan de akkers terzijde en
daarvan gescheiden door een aardwal waarop eik, els en meidoorn groeiden.

Toponiem
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem

Toponiem

Toponiem
Toponiem

Toponiem

Toponiem
Diversen
Toponiem
Toponiem

Wijk Geenhoven: thema toponiemen

41480 Holtzerpad

C 14-10-2014

Jarenlang woonde Wim Holtzer (Hooge en Lage Zwaluwe, 19 januari 1928 –Valkenswaard, Lage Heide thema bekende Dommelnaren
15 januari 2013) met zijn gezin op het adres Crocuslaan 30. In Dommelen was hij vooral
bekend als hoofd van verschillende basisscholen. Maar daarnaast was hij ook breed
maatschappelijk actief, onder andere als gemeenteraadslid en wethouder. Naast zijn huis
lag decennialang een braakliggende strook grond in het verlengde van de Irislaan tot aan
de Westerhovenseweg. Hier ontstond spontaan een paadje dat in de volksmond
‘Holzerpaadje’ werd genoemd. Na de inrichting van de strook grond tot openbaar groen is
eind 2014 deze (bestaande) naam geformaliseerd.

41500 Hoogstraat

R 14-11-1912

41600 Hoppad

R 26-08-1965

Toponiem XVI; oude naam voor de weg van het marktplein in het Dorp naar het
Toponiem
akkercomplex "De Hoog".
Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora. Wordt gebruikt voor de bierproductie. 't Gegraaf: thema flora

41800 Hoppenbrouwers

C 15-12-2009

Toponiem XVIII; vermoedelijk vernoemd naar eigenaar Hoppenbrouwers (beroepsnaam;
oude benaming voor bierbrouwer; bier wordt nog steeds gekruid met hop)

Toponiem

41850 Hortensia
42000 Houtdraaierwei

R 01-09-1994
R 25-09-1975

Bloemenstruik
Beroep; het maken van cilindrische vormen in hout door middel van een draaibank.

42200 Houtvesterwei

R 27-12-1977

42400 Hovenierwei

R 25-09-1975

42600 Hubert van Nispenstraat

R 22-01-1960

Beroep; een houtvester is een bosbouwkundige, die is belast met het beheer van een
houtvesterij. Houtvester was niet alleen de naam van die functie, maar tevens de
aanspreektitel van de man die de functie vervulde.
Beroep; een hovenier is iemand die beroepshalve tuinen en groenobjecten ontwerpt,
aanlegt en onderhoudt.
Hubertus Cornelis Joseph Maria van Nispen tot Sevenaer, (Zevenaar, 16 augustus 1836 Amsterdam, 5 december 1897). Van Nispen was jonkheer, priester, rector van de St.
Hubertusschool en centraal-president van de Sint Jozef Gezellenvereniging.
Na zijn priesterwijding in 1863 te Haarlem werd Van Nispen kapelaan te Beverwijk. In
1867 kreeg hij een benoeming in de St. Catharina-parochie aan het Singel bij de
Heiligeweg te Amsterdam. Van hieruit kwam hij vrijwel onmiddellijk na haar oprichting in
1868 door deken Van Luenen in contact met de Sint Jozef Gezellenvereniging.
Vanaf 1872 was hij centraal-president in Nederland en tegelijk ook (lokaal-)president van
de vereniging te Amsterdam. In deze jaren kon hij het stempel van zijn persoonlijkheid op
de zich ontwikkelende vereniging drukken. Op de grondslag van de gezins- en
beroepsgedachte wilde hij aan zijn jongens een godsdienstige, sociale en culturele
vorming geven om hen te maken tot de beste katholieke arbeiders van zijn tijd. Hij werkte
daar energiek aan van dag tot dag, tussen zijn jongens, maar ook aan zijn studeertafel,
waar hij zijn sociaal en cultureel getinte lezingen en publicaties voorbereidde.
Ondanks zijn zwakke gezondheid was hij tegelijk een energiek man. Hij overleed
onverwacht 5 december 1897 in zijn kamer in het gezellenhuis.

't Gegraaf: thema flora
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

42800 Hubertusdal

R 25-05-1972

Voornaam. Gelatiniseerde vorm van Hubrecht. Samenstelling van Germaanse
stamvormen hug (verstand, geest)en berht (schitterend) en zo wordt de betekenis:
'schitterend door zijn verstand'.

Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

43000 Huisveld
43200 Hulstbeemd

R 26-04-1984
R 11-10-1988

43400 Hyacinthlaan

R 31-10-1968

De heilige Hubertus van Luik (655-727) was de laatste bisschop van Maastricht en de
eerste van Luik.
Over het leven van Hubertus bestaan zeven beschrijvingen. Hieruit is de legende van SintHubertus uiteindelijk ontstaan.[
Toponiem; veld nabij de boerderij, vgl. huisakker en aangelag
Toponiem
Flora; struik Ilex
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Bloembol Hyacinthus orientalis (afkomstig uit het oosten)
Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

43600 Imkerwei

R 25-09-1975

Beroep; bijenhouder

43800 Irenestraat

R 16-05-1947

Irene Emma Elisabeth (Soestdijk, 5 augustus 1939), Prinses der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, is de tweede dochter van koningin Juliana
der Nederlanden en prins Bernhard. Ze is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Irene der Nederlanden, ze gaf zelf jarenlang de voorkeur om zich Irene van LippeBiesterfeld te noemen om de kloof te dichten tussen haar en de gewone burger.

44000 Irislaan
44100 Jacques Kanenpad

R 31-10-1968
C 10-03-2009

Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen
vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

44200 Jagerwei
44400 Jan Vlekkestraat

R 22-12-1977
R 22-01-1960

Flora; snijbloem Iridaceae
Jacobus (Jacques) Kanen (Valkenswaard, 28 februari 1877 – Valkenswaard, 11 mei 1933).
Pionier Voetbalvereniging De Valk begin 20e eeuw. Was ook van 1923 tot 1927
wethouder van Valkenswaard.
Beroep
Jan Frederik Vlekke (Steenbergen 1849 – Stampersgat 1903). Hij was de zoon van een
schipper en werd onderwijzer, benoemd te Oud Gastel in 1867. In 1873 werd hij echter
eerste boekhouder op de eerste Gastelse Beetwortelsuikerfabriek, opgericht in 1865 door
de arts J. van Sprangh en burgemeester H. Mastboom. Na de dood van Van Sprangh werd
Vlekke in 1881 directeur; in 1892 eveneens van St. Antoine in Oud Gastel. In 1889 voerde
hij een reeks sociale verbeteringen in zoals een vast pensioen, een kortere werktijd,
behoorlijke lonen, instelling van een ziekenfonds, een bibliotheek, een doelmatige
badinrichting en een schaftlokaal met gratis koffie. Vlekke nam ook het initiatief voor een
coöperatieve bouwvereniging, die na vijftien jaar werd opgeheven omdat het doel was
bereikt: de huurders waren eigenaars geworden.

44450 Jasmijn
44600 Jeneverbeslaan
44800 Johannesdal

R 01-09-1994
R 26-08-1965
R 25-05-1972

Bloemenstruik Jasminum
Flora Juniperus, bessensmaak in jenever
Voornaam; God is genadig

45000 John F. Kennedylaan
45200 Jorisdal

R 29-11-1963
R 25-05-1972

Vernoemd naar de vermoorde Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy
Voornaam; heilige bestrijder van de draak/duivel

45250 Jozefplein

R 22-11-1990

Voornaam; vader van Jezus. Ter herinnering aan de aldaar gestaan hebbende St.
Jozefkerk.

't Gegraaf: thema flora
't Gegraaf: thema flora
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Diversen
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

Schepelweijen: thema beroepsnaam met suffix 'wei'
Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

45400 Jud. Smitsstraat

R 22-01-1960

Judocus Smits (Eindhoven 7 maart 1813 – Amsterdam 2 augustus 1872). Hij werd in 1838 Kerkakkers-noord: thema katholieke
tot priester gewijd in het Bossche Bisdom, maar werd al in 1842 redacteur van het
emancipators en politici
katholieke dagblad De Noord-Brabander in ’s-Hertogenbosch. Enkele jaren later, in 1845,
stichtte hij het eerste landelijke katholieke dagblad De Tijd in ’s-Hertogenbosch. Reeds
een jaar later verhuisde de redactie naar Amsterdam. Smits bleef tot zijn dood
hoofdredacteur van De Tijd en was tevens rector van het Piusgesticht, het klooster van de
zusters waar hij ook woonde. In 1854 werd hij benoemd tot honorair kamerheer van de
paus, in 1868 protonotarius apostolicus. (Volgens raadsbesluit: Judocus Smitsstraat)

45600 Julianastraat

R 16-05-1947

45800 Kaarsmakerwei

R 22-12-1990

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (Den Haag, 30 april 1909 — Soestdijk, 20 maart
2004), Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg,
Prinses van Lippe-Biesterfeld, dochter van koningin Wilhelmina en Hendrik van
Mecklenburg-Schwerin. Ze regeerde van 4 september 1948 tot 30 april 1980. Bijzonder
aan Koningin Juliana was dat zij niet resideerde in Den Haag maar in Baarn (Paleis
Soestdijk) dat tot haar troonsafstand in 1980 de koninklijke residentie was. Ze was
getrouwd met Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
Beroep; iemand die kaarsen maakt.

46000 Kamgrasbeemd

R 01-09-1988

46200 Kantwerkerwei

R 25-09-1975

46400 Kapellerpad
46600 Kapelweg

R 27-08-1981
R 19-05-1960

46800 Kard. de Jongstraat

R 22-01-1960 volgens
raadsbesluit: Kardinaal de
Jongstraat

Johannes de Jong (Ameland, 10 sept. 1885 - Amersfoort, 8 september 1955). Nederlandse Kerkakkers-noord: thema katholieke
kardinaal en aartsbisschop van Utrecht, kerkhistoricus. Hij studeerde na zijn
emancipators en politici
priesterwijding in 1908 in Rome filosofie en theologie. Van 1914 tot 1935 doceerde hij
kerkgeschiedenis aan het grootseminarie in Rijsenburg, waarvan hij in 1931 president
werd. In 1935 werd hij coadjutor en in 1936 opvolger van aartsbisschop J. Jansen. Door de
oorlogsomstandigheden werd hij een van de feitelijke leiders in het verzet tegen de
bezetter. Zijn herderlijke brieven, meestal gezamenlijk met de vier andere bisschoppen en
somd met leiders van andere Kerken en zijn privé-adviezen maakten hem tot een
nationale figuur. In 1946 werd hij benoemd tot kardinaal.

47000 Karel Mollenstraat Noord

R 24-04-1969

Karel Theodorus Mollen (Valkenswaard, 4 juli 1854 – Valkenswaard, 31 december 1935). vernoeming naar persoon i.v.m. diens
Karel Mollen was valkenier. Als valkenvanger heeft hij zo’n 400 vogels gevangen.
verdienste voor het dorp
Daarnaast maakte hij fournituren: dat zijn attributen noodzakelijk bij het houden van
valken. Bij besluit van 19 november 1943 werd de Fabrieksstraat hernoemd naar: “den
laatsten beroepsvalkenier, die zijn geheele leven alhier woonachtig was en wiens naam
met betrekking tot de aloude valkenjacht eene dusdanige bekendheid verwierf, dat hij op
historische gronden in zijn geboorteplaats levendig behoort te blijven.”

47100 Karel Mollenstraat Zuid

R 24-04-1969

Zie Karel Mollenstraat Noord

Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Flora Cynosurus cristatus
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Beroep; kleden klossen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Verbindingsweg naar 'de Kapel'; vgl. Kapelweg
Toponiem
Toponiem; weg naar de inmiddels verdwenen middeleeuwse kapel (kerk) van Borkel. (Tot Toponiem
1690 waren Borkel en Schaft kerkelijk gescheiden met elk een eigen kapel.)

vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

47200 Kastanjelaan

R 30-06-1966

Loofboom met vruchten

47300 Keersop

C 15-12-2009

Toponiem; gehucht naar de gelijknamige beek. De naam van de beek, in de
Middeleeuwen 'Kersop' genoemd, wordt verklaard als volgt. Het eerste deel Kers- wordt
verklaard als 'waterkers'. Minder waarschijnlijk wordt geacht dat het afkomstig zou zijn
van het werkwoord kernen = 'karnen, draaien' met als betekenis: het woelende water.
Het tweede deel wordt geassocieerd met het wateraanduidende apa = 'water, rivier'.

47400 Keersopperweg
47450 Keizerstraat

C 15-12-2009
C 23-08-2011

Weg naar Keersop; zie 'Keersop'
Blijvende titel in het gilde voor iemand die zich drie maal tot koning heeft geschoten.

Toponiem
Lage Heide cluster gildefuncties

47451 Kempervennendreef

C 11-10-2011

Toegangsweg naar het gelijknamige recreatiepark (op grondgebied gemeente Bergeijk)

Diversen

47500 Kempischebaan

R 15-10-1959

47600 Kerkakkerstraat
47650 Kerkeind

C 15-12-2009
C 23-08-2011

Streeknaam voor Kempen; in zijn beperkte betekenis de streek ten zuid-westen van
Diversen
Eindhoven; in zijn oorspronkelijke, ruime betekenis de zandige streek tussen Maas en
Demer.
Toponiem XVII; akkercomplex benoemd naar de ligging bij het kerkgebouw.
Toponiem
Toponiem; relatie met de voormalige kloosterkapel van Agnetendal die van 1716 tot 1821 Toponiem
als parochiekerk werd gebruikt. Tot 1796 was dat in de vorm van een 'schuilkerk'.

47700
47800
47900
47950
48000
48100

R 31-03-1988
R 14-11-1912
R 14-11-1912
C 18-01-2011
R 26-08-1965
C 08-05-2001

Toponiem
Toponiem; straat die van het dorp naar het kerkhof leidde.
Toponiem XV; weg van de Kromstraat naar de Dommelsedijk, via de Kerkendries
N.a.v. nabijgelegen Kerstroosstraat
Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Naam ontleend aan tabaksindustrie; beroep snijden van tabaksbladen

Toponiem
Toponiem
Toponiem
t Gegraaf: thema flora
t Gegraaf: thema flora
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

48150 Kerverijstraat

C 20-04-2004

Afgeleide van de Kerverij en het Kerverijplein

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

48200 Ketelbuterwei

R 22-12-1977

Beroep; metalen ketelmakerij

48300 Keurvorsterhof

R 30-08-1984

48400 Klappermanstraat

R 22-01-1960

48500 Klaproosstraat
48600 Klaverbeemd

R 26-08-1965
R 01-09-1988

48700 Klein Borkel

R 19-05-1960

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Munststuk XIV; naar het recht van de keurvorst om munten te slaan met diens eigen
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
beeltenis.
'hof'
Ook "klepperman": nachtwaker, die regelmatig zijn ronden liep en een klepper had om te Toponiem
waarschuwen.
Papaver rhoeas, wilde bloem
t Gegraaf: thema flora
Flora Trifolium (driebladig) vier is uitzonderlijk (gelukt)
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Toponiem; meest noord-westelijk gelegen gehucht onder Borkel; vroege heideontginning Toponiem

48800
48900
49000
49100

R 29-08-1963
R 26-05-1976
R 26-08-1965
R 16-05-1947

Toponiem; meest noordelijk gehucht van Schaft tegen de Opperheide
Toponiem; naar het voormalig ven "Klein Meer"
Gebruikelijke naam voor Hedera
Vroegere benaming: Haagdwarsstraat. Naar soort bestrating van hardgebakken baksteen.

Toponiem
Toponiem
t Gegraaf: thema flora
Diversen

R 20-11-1980

Beroep

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

Kerkeveld
Kerkhofstraat
Kerkweg
Kerstroosplein
Kerstroosstraat
Kerverijplein

Klein Schaft
Kleine Meerlaan
Klimoppad
Klinkerstraat

49200 Klompenmakerwei

Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Toponiem

49280 Kloosterpark

C 14-10-2014

Naar aanleiding van het voormalig klooster van de zusters Franciscanessen aan de
Maastrichterweg
Vroeger stond hier het klooster van de zusters Franciscanessen

Thema kloosterleven ("Lieux de mémoire"
: klooster Maastrichterweg
Thema kloosterleven ("Lieux de mémoire"
: klooster Maastrichterweg
Toponiem

49300 Kloosterplein

R 01-09-1988

49350 Kloosterstap

C 09-04-2002

49400 Klotstekerwei

R 26-04-1984

Toponiem; genoemd naar een stap "brugje" over de Dommel waarover een voetpad van
Valkenswaard naar Dommelen richting klooster Agnetendal leidde.
Klotsteker: turfsteker; Klot is ook de benaming voor “baggerturf” in het algemeen, ook als Schepelweijen: thema beroepsnaam met
dit afkomstig was uit moergebieden (verdronken hoogveen) of als benedenste laag van
suffix 'wei'
hoogveenafzettingen, in Noord-Nederland ook wel dargveen of baggel genaamd.

49500 Kluizerdijk
49600 Knotwilgbeemd

C 15-12-2009
R 01-09-1988

Toponiem; verwijst naar de verbinding van Valkenswaard met de Achelse Kluis
Boom; Salix

49700 Koeherderwei

R 20-11-1980

49800 Koetsierwei

R 20-11-1980

49900 Kolenbranderwei

R 25-09-1975

49950 Koningstraat

C 23-08-2011

50000 Koningsvaren
50100 Koolzaadbeemd

R 26-08-1965
R 01-09-1988

Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Flora; Brasica Napus (raap)

50200 Koopmanwei

R 22-12-1977

Beroep; handelaar

50300 Koperteutwei

R 22-12-1977

50350
50380
50400
50500

Koppeldijk
Korenbloem
Korenstraat
Korfvlechterwei

R 26-04-1984
C 11-01-2005
R 14-11-1912
R 28-04-1977

50600
50700
50800
50900

Kornoeljelaan
Korte Voren
Korteweg
Korunahof

R 26-08-1965
R 31-03-1988
R 19-05-1960
R 26-11-1987

Beroep; een teut was een rondreizende handelaar of ambachtsman die vanuit zijn
thuisbasis in de Kempen met zijn koopwaar op de rug naar Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg of zelfs Denemarken trok. (XVII-XIX) De teuten vertrokken in de
lente naar andere streken om daar rond te venten of er een winkel open te houden. In de
winter keerden ze terug om hun tijd thuis door te brengen. Teuten onderscheidden zich
van gewone marskramers door een strakke organisatiegraad in compagnieën met
kenmerken van een gilde. Ze waren gespecialiseerd in hun handelswaar, bijvoorbeeld
koperwerk, mensenhaar voor pruiken, maar ook echels (bloedzuigers) die gebruikt
werden bij het aderlaten.
Verbindingsweg van de Maastrichterweg naar de Kluizerdijk
Gelieerd aan de Korenstraat
Graan
Beroep waarbij wilgentenen of stro werd gebruikt om daarvan manden, ook wel korven
genaamd, te vlechten.
Flora; Cornus
Toponiem XVII; vormaanduiding van een perceel; voor = akkervoor
Oude kadastrale benaming of in de volksmond levende plaatselijke benaming
De Tsjecho-Slowaakse kroon of koruna was de munteenheid van Tsjecho-Slowakije van
1919 tot 1993. Eén kroon was verdeeld in honderd heller (Tsjechisch: halé?; Slowaaks:
halier).

Toponiem
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Beroep; veeboer
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Beroep; bestuurder van koetsen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Beroep; maakt houtskool
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Wisseltitel in het gilde voor iemand die zich tot 'koning' schiet; er wordt geschoten op een Lage Heide cluster gildefuncties
houten vogel op een staak en de winnaar is degene die het laatste stukje eraf schiet.
t Gegraaf: thema flora
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

functionele benaming
Diversen
Diversen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
t Gegraaf: thema flora
Toponiem
Toponiem
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'

51000 Kramerwei

R 22-12-1977

Beroep; ambulant koopman

51100 Kromstraat
51200 Kroonhof

R 14-11-1912
R 24-02-1983

Toponiem XV; weg van het Marktplein naar de Deelshurk, met veel krommingen.
Muntsoort; oude gouden of zilveren munt waarop een kroon was afgebeeld

51300 Kropaarbeemd

R 01-09-1988

Flora; Dactylis

51375 Kruisboogstraat

R 22-11-1990

Wapen. Een kruisboog (of armborst, arbalest, voetboog) is een wapen bestaand uit een
boogstaaf (lijkend op een korte handboog), gemonteerd op een zuil, vaak met een kolf die
lijkt op een geweerkolf en voorzien van een mechanisme om de pees vast te houden en
een trekkermechanisme om deze te lossen waardoor een korte pijl wordt weggeschoten.
Soms is er een opwindmechanisme of lier aanwezig, of een spanhaak of stijgbeugel als de
kracht nodig om de boog te spannen te groot is om dit met de hand te doen (dit is
meestal het geval). Tegenwoordig nog gebruikt als 'sportwapen' bij gilden en schutterijen.

51400 Kruispad

R 22-02-1979

51500 Kuiperwei

R 25-09-1975

51550 Lage Akkers
51600 Lange Voren

C 13-03-2009
R 31-03-1988

Ter herinnering aan het hagelkruis dat daar ter plaatse heeft gestaan en in verband met
het karakter van de betreffende weg haaks op de Dommelseweg.
Beroep; kuiper is het vak van het maken van vaten en tonnen voor het bewaren en
vervoeren van onder andere vloeistoffen, denk daarbij aan wijn en bier.
Zijstraat van, en in relatie tot Hoge Akkers
Toponiem XVII; aanduiding voor de vorm van een perceel; voor (mv. voren) = akkervoor

51650 Lannervalk

R 09-11-1993

51700 Lariksbeemd

R 01-09-1988

51800 Laurentiusdal

R 25-05-1972

51850 Laurier
51900 Lavendellaan
52000 Le Sage ten Broekstraat

R 02-06-1996
R 26-08-1965
R 22-01-1960

52100 Leemgraverwei

R 22-12-1977

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Borkel; cluster "sport"

Diversen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem
Toponiem

Lannervalk. De lannervalk (Falco biarmicus) is een langvleugelige, hoekige valk, die lijkt op Deelshurkse Akkers: thema valkerij
een lichte, slanke slechtvalk. De bovendelen zijn lichtgrijs met een zandkleurige kruin en
een dunne mondstreep. De onderdelen zijn wit met fijne zwarte strepen. In de vlucht
zorgen de witte slagpennen en de licht gestreepte dekveren onderaan voor een bleke
indruk.
Conifeer Pinaceae die naalden verliest
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Mannelijke Latijnse voornaam die betekent: persoon afkomstig uit Laurentium. De naam Agnetendal-noord: thema mannelijke
wordt ook in verband gebracht met het Latijnse laurus (laurier) en krijgt dan de betekenis voornamen met suffix 'dal'
'de met lauweren bekranste'.
De heilige martelaar Laurentius van Rome leefde in de derde eeuw in Rome tijdens de
christenvervolgingen. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend. Hij is ongeveer in het jaar
225 geboren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het ambt van diaken uit tot 10
augustus 258.
Flora Laurus
Flora Lavandula fam. Labiatae geurig kruid
Joachim George le Sage ten Broek (1775-1847). Bekeerling. " De Vader der Katholieke
Pers.", eenzaam strijder, die door zijn geschriften zijn geloofsgenoten heeft opgevoed tot
zelfbesef en dieper beleven der eigen beginselen.

t Gegraaf: thema flora
't Gegraaf: thema flora
Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

Beroep voor het steken van leem ten behoeve van de bouw. Vroeger werd leem in
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
gedroogde vorm gebruikt voor het maken van vloeren en het besmeren van wanden in de suffix 'wei'
zg. vakwerkbouw. leem vormt ook de basis voor bouwstenen die door een bakproces tot
baksteen worden.

52250 Leen van Hoofpad

C 18-01-2011

Tot ver buiten Valkenswaard was het café ‘Leen van Hoof’ op Geenhoven bekend. Eind
jaren zestig is het gesloopt voor de wijk ’t Gegraaf. Het café was van Driek van Hoof
(Valkenswaard, 24 november 1883 – Valkenswaard , 13 januari 1970) en zijn vrouw Leen
(Maria Helena Walenberg, Nederweert, 29 juni 1893 – Eindhoven, 8 december 1974)

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

52200 Leenderweg
52300 Leonardusdal

R 14-11-1912
R 25-05-1972

Straat vanaf Marktplein naar Leende
Verbinding naar naburige plaats
Gelatiniseerde vorm van de voornaam Leonard. Waarschijnlijk is de naam een
Agnetendal-noord: thema mannelijke
samenstelling van het Latijnse leo (leeuw) en het Germaanse hard (sterk, dapper) en
voornamen met suffix 'dal'
betekent zodoende: 'sterk en dapper als een leeuw'. Het eerste deel van de naam kan ook
de Germaanse stam lewa (genadig) zijn waardoor de betekenis 'sterk door genade' zou
zijn.
Leonardus (Frankrijk, rond 500 - Saint-Léonard-de-Noblat, 559 was een Frankisch
nobelman in het toenmalige Aquitanië in Frankrijk, die door de Remigius van Reims
gedoopt werd.
Volgens de legende behoorde Leonardus tot een nobele Frankische familie in de tijd van
koning Clovis I en werd hij gedoopt en onderwezen door de H. Remigius, bisschop van
Reims. Nadat hij van de koning de toestemming gekregen had om gevangenen vrij te
laten, weigerde hij de door Clovis aangeboden bisschoppelijke waardigheid en trad hij in
een klooster te Micy, bij Orléans. Later trok hij naar Aquitanië om er als heremiet te leven
en de Bijbel te prediken. Dankzij zijn gebed verliep de bevalling van de Frankische
koningin goed, waarvoor hij een domein kreeg in Noblac, nabij Limoges, waar hij eerst als
kluizenaar leefde en later in gemeenschap met confraters en aldus de aanzet gaf tot een
“klooster”, dat uitgroeide tot de stad Saint-Léonard.
Zijn naamdag is op 6 november. Hij is de patroon van de boeren en het vee, de paarden,
de stallen, de stalknechten, de vervoerders, (koper)smeden, slotenmakers, lastendragers
en kuipers, fruithandelaars en berglieden, mijnwerkers en kruideniers. Hij wordt
aanroepen door vrouwen tijdens hun bevalling, tegen hoofdpijn en geslachtsziekten en
tegen inbraken en inbrekers.

52400 Leonoradal

R 25-05-1972

Voornaam: vrouwelijke vorm van →Leonardus.

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
t Gegraaf: thema flora
Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Toponiem

52500 Lijmziederwei

R 25-09-1975

Beroep: koken van kleefstof / lijmbereiding

52600 Lijsterbeslaan
52700 Lindestraat

R 26-08-1965
R 01-10-1931

Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Loofboom

52750 Lombok

C 19-08-2003

52800 Looierwei

R 25-09-1975

52900 Loonderweg

R 24-04-1969

Toponiem XVII; In de volksmond bekend als naam voor het restant van een brede gracht
aan de voormalige Dommelsedijk (thans Dommelseweg), voor perceel D-28. (ongeveer ter
hoogte van de aansl. Van de Min. Aalbersestraat) Klaarblijkelijk naam voor een
beemdcomplex in de Dijkbeemdse Goorkes.
Beroep; duurzaam leer te maken van dierenhuid; leerlooier
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem XV
Toponiem

53000 Luciadal

R 25-05-1972

Voornaam, vrouwelijke vorm van Lucius. Naam die is afgeleid van het Latijnse lux dat
licht betekent: 'de lichtende'.
Lucia van Syracuse (volgens traditie 283-304) is een christelijke martelares, die vereerd
wordt als heilige door katholieke en orthodoxe christenen. Ze is de patroonheilige van de
blinden. Ze is de enige katholieke heilige die ook vereerd wordt door de lutheranen in
Scandinavië, in vieringen die veel voorchristelijke elementen van een joelfeest voor de
zonnewende hebben behouden.
Steenweg naar Luik. Zie Eindhovenseweg
Flora; Legumimosae brengt stikstof in de bodem

Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'

53200 Luikerweg
53400 Lupinebeemd

R 19-05-1960
R 01-09-1988

Interregionale verbindingsweg
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Toponiem

53600 Maaij

R 31-10-1968

Toponiem; een laagliggend gebied dat te vochtig was om te beweiden, maar wel geschikt
voor het winnen van hooi. Mayen gaat, met wegval van intervocalische -d-, waarschijnlijk
terug op made 'hooiland', een woord dat samenhangt met maaien.

53700 Maastrichterweg

R 14-11-1912

Toponiem

53800 Mahonia
54300 Marco Polostraat

R 06-02-1996
R 20-08-1964

54400 Margrietstraat

R 16-05-1947

Toponiem XVIII; ook "Maastrichterstraat"; Benoeming naar de mogelijkheid om via deze
straat naar Achel -Peer - Bree - Maastricht te gaan.
Struiknaam; Berberidaccae
Marco Polo (Republiek Venetië, 15 september 1254 – Venetië, 9 januari 1324) was een
Venetiaans handelaar en ontdekkingsreiziger. Zijn beschrijvingen van zijn uitzonderlijke
reis naar het Chinees Keizerrijk, vanwaar hij volgens sommigen ook het recept van
spaghetti heeft meegenomen, vormden in de eeuwen daarna voor de Europeanen een
belangrijke bron voor informatie over Azië, en beïnvloedden onder meer de opvattingen
over het (Tibetaans) boeddhisme.
Margriet Francisca (Ottawa, 19 januari 1943), Prinses der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, is de derde dochter van koningin Juliana en
prins Bernhard en de negende in lijn voor de troonopvolging. De prinses is officieel Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, maar in het dagelijks gebruik
wordt ze kortweg Prinses Margriet genoemd.

54500 Marijkestraat

R 16-12-1954

Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

54580 Mark
54600 Markt
55000 Martinusplein

C 23-08-2011
C 15-12-2009
R 26-04-1984

Maria Christina (Paleis Soestdijk, 18 februari 1947), Prinses der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld is de jongste dochter van koningin Juliana en
prins Bernhard. De prinses is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina der
Nederlanden, maar in het dagelijks gebruik wordt ze kortweg Prinses Christina genoemd.
Aanvankelijk was haar naam Marijke, maar in 1963 besloot ze om haar tweede naam
Christina voortaan te gebruiken.
Rivier in West-Brabant
Toponiem voor centrum met warenmarkt
Naam voor het aan de Bergstraat gelegen voorpleintje; Martinus is de patroonheilige van
Dommelen.

t Gegraaf: thema flora
Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

Lage Heide cluster riviernamen
Toponiem
Diversen

Maarten (Latijn: Martinus) van Tours (Szombathely (Savaria), ca. 316 – Candes, 8
november 397), veelal Sint-Maarten genoemd, was bisschop van de stad Tours en een
belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een
van de populairste heiligen in de Middeleeuwen. Zijn feestdag valt op 11 november.
55200 Meerstraat

C 15-12-2009

Toponiem; waar vroeger waterplas was

Toponiem

55400 Meidoornlaan
55900 Merellaan
56000 Merendreef

R 26-08-1965
R 12-11-1947
R 18-10-1951

Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Vogelnaam; verbindingsweg tussen Nachtegaallaan en de Fazantlaan
Toponiem. Oude kadastrale benaming; weg tussen twee vennen genaamd Grote en
Kleine Meer
Beroep; oude benaming voor metselaar

56100 Metserwei

R 25-09-1975

56200 Mgr. Kuijpersplein

R 19-05-1960

Stephanus Joseph Maria Magdalena Kuijpers, (Borkel en Schaft, 22 juli 1899 - 5 juli 1986)
was de eerste bisschop van Paramaribo, Suriname. Hij werd geboren in Borkel (thans
Dorpsstraat 49), als zoon van Cornelis Kuijpers en Maria van Hout. Op 22 september 1911
ging hij naar het kleinseminarie van de redemptoristen in Roermond.
Op 5 september 1919 trad Kuijpers in bij de congregatie van de redemptoristen en legde
een jaar later, op 30 september 1920, zijn kloostergeloften af. Na zijn studies filosofie en
theologie aan het grootseminarie in Wittem werd Kuijpers op 10 oktober 1925 tot priester
gewijd.
In november 1926 vertrok de 27-jarige priester naar de toenmalige Nederlandse kolonie
Nederlands-Guyana (nu Suriname) om daar als missionaris te gaan werken. Suriname was
in die tijd een apostolisch vicariaat en de missie in dit gebied was in 1865 door paus Pius
IX opgedragen aan de congregatie van de redemptoristen.
Toen Kuijpers in Suriname ging werken was bisschop Theodorus van Roosmalen er
apostolisch vicaris. In 1939 ging Van Roosmalen op verlof naar Nederland en werd
Stephanus Kuijpers aangewezen als apostolisch pro-vicaris, plaatsvervanger van de
vicaris. Door de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog kon Van
Roosmalen aan het einde van zijn verlof niet naar Suriname terugkeren. Toen Van
Roosmalen verzocht om met emeritaat te mogen gaan, volgde op 8 februari 1946
Kuijpers' benoeming tot apostolisch vicaris in Suriname en werd hij op 10 juni 1946 gewijd
tot titulair bisschop van Termessus.
Het apostolisch vicariaat Suriname werd op 28 april 1958 verheven tot bisdom. De
benoeming van Kuijpers tot bisschop van Paramaribo volgde op 8 mei, zijn installatie op
24 augustus 1958.
Op 30 augustus 1971 werd de redemptorist en geboren Surinamer Aloysius Zichem
benoemd als opvolger van Kuijpers, die met emeritaat ging. Stephanus Kuijpers verbleef
de laatste jaren van zijn leven in Nederland in het klooster NEBO te Nijmegen.

56300 Mgr. Nolensstraat

R 22-01-1960

mgr. mr. dr. Willem Hubert Nolens (1860-1931). Venlonaar, van 1908-1931 leider der
Kath. Tweedekamer-fractie. Formeerde in 1918 het eerste kabinet onder leiding van een
katholiek (eerste minister Ruijs de Beerenbrouck). Hoogleraar arbeidsrecht te
Amsterdam. Verzette zich met hand en tand tegen opheffing gezantschap bij de paus
(1925, amendement van ds. Kersten)

't Gegraaf: thema flora
cluster vogelnamen
Toponiem
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
vernoeming naar bekend persoon i.v.m.
diens geboorteplaats

Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

56400 Mgr. Poelsstraat

R 22-01-1960

mgr. Hendrikus Andreas Poels (1868-1948). Bisschop Drehmanns benoemde hem in 1910 Kerkakkers-noord: thema katholieke
tot aalmoezenier in de mijnstreek. Het maatschappelijk leven in Limburg werd door Poels emancipators en politici
en de zijnen volgens een strak katholiek hiërarchisch-klerikaal model georganiseerd. Poels
had zich ook destijds in Venlo als een krachtig, sociaal voorman betoond en tot kort vóór
de oorlog zou hij dat blijven. Om de woningnood in de mijnstreek te bestrijden richtte hij
op 3 juli 1911, met steun van de Staatsmijnen, Ons Limburg op, een overkoepelend
orgaan voor de lokale woningbouwverenigingen. In 1913 werd hij tot hoofdaalmoezenier
van de Arbeid in het mijndistrict benoemd. Daarnaast bleef hij zeer actief bij oprichting
van diverse organisaties.
Toen Troelstra in 1918 uitspraken deed die bijna tot een nationale revolutie leidden (de
vergissing van Troelstra), was Poels een van de eersten die zich tegen hem keerden. In de
jaren die volgden werd Poels vele malen onderscheiden door staat en Kerk. In de jaren
1930 nam hij keer op keer stelling tegen het nationaalsocialisme en sympathiserende
organisaties zoals de NSB. In 1939 nam hij ontslag als hoofdaalmoezenier van sociale
werken.

56500 Mgr. Smetsstraat

R 30-09-1937

56600 Mgr. Zwijsenstraat

R 22-01-1960

Adrianus Smets (Dommelen, 27 augustus 1867 – Rome, 31 juli 1947). Hij werd geboren in
Dommelen (mgr. Smetsstraat 29) als zoon van landbouwer Petrus Smets en Adriana
Hoevenaars. Zijn opleiding kreeg hij aan het klein-seminarie in Turnhout en het grootseminarie in Jeruzalem. Daar werd hij in 1892 tot priester gewijd. Lange tijd was hij
pastoor in de buurt van Damascus. Hij kreeg een steeds hogere kerkelijke functie en werd
op 2 augustus 1922 door paus Pius X benoemd tot titulair bisschop van Gangra in KleinAzië. Feitelijk oefende hij het pauselijk toezicht uit in Perzië (thans Iran) en Kaukasië (zuid
Rusland).
mgr. Joannes Zwijsen (1794-1877). Vriend van koning Willem II, aartsbisschop en bisschop
van 's-Hertogenbosch. Stichter van twee onderwijscongregaties. Gaf grote stoot aan de
ontplooiing van het bijzonder onderwijs.

vernoeming naar bekend persoon i.v.m.
diens geboorteplaats

Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

56700 Min. Aalbersestraat

R 22-01-1960 (volgens
raadsbesluit: Minister
Aalbersestraat)

Petrus Josephus Mattheus (Piet) Aalberse (Leiden, 27 maart 1871 — 's-Gravenhage, 5 juli Kerkakkers-noord: thema katholieke
1948) was een Nederlands rooms-katholiek politicus. Hij heeft van 1891 tot 1897 rechten emancipators en politici
gestudeerd in Leiden, en was tevens mede-oprichter en eerste voorzitter van de L.V.V.S.
Augustinus, opgericht op 3 mei 1893. Hij was minister van Arbeid in het eerste kabinet
Ruijs de Beerenbrouck (1918 tot 1922). In het tweede kabinet Ruijs de Beerenbrouck
(1922 tot 1925), was hij minister van arbeid, nijverheid en handel.
Gedurende de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was hij partijleider van de RKSP
als achtereenvolgens secretaris, fractieleider en voorzitter van de Rooms Katholieke
Staatspartij. Hij stond kritisch tegenover het beleid van Hendrik Colijn, dat alle heil zag in
de "gave gulden". In juli 1935 zette hij de premier voor het blok: ofwel devalueren ofwel
een consequente deflatiepolitiek. Er ontstond een kabinetscrisis, en Aalberse werd
formateur. Hij wilde graag de sociaaldemocratische SDAP in de regering halen, maar hij
was gebonden aan de voorwaarden die nog door Nolens waren geformuleerd. Een
daarvan was, dat een derde partij noodzakelijk was in zo'n coalitie, en die was niet te
vinden. Aalberse gaf zijn opdracht terug, en het kabinet-Colijn werd gereconstrueerd.
Aalberse was een jaar lang voorzitter van de Tweede Kamer vanaf 1936, waarna hij lid
werd van de Raad van State. Dat lidmaatschap duurde tot een jaar voor zijn dood.
Toen in december 1945 de RKSP overging in de Katholieke Volkspartij (KVP), werd hij daar
lid van.
Aalberse was de eerste minister van arbeid in Nederland. Onder zijn bewind kwam de
Arbeidswet (1919) tot stand die de arbeidsduur van werknemers regelde. In 1920 werd hij
de eerste voorzitter van de Hoge Raad van Arbeid, de voorloper van de SociaalEconomische Raad (SER). Hij was lid van de "Raad der Vereniging" van De Nederlandsche
Padvinders

57600 Molenstraat
58500 Mospad
58600 Mouterwei

R 14-11-1912
R 26-08-1965
R 25-09-1975

Toponiem; weg die het Dorp verbond met de molen op Venbergen.
Ontleend aan zich ter plaatse voordoende flora.
beroep bij het bierbrouwen.

58700 Moutlaan

R 20-11-1980

mout: ontkiemd graan voor bier.

58800 Mr. van Sonstraat

R 22-01-1960

mr. Jan Baptist van Son (1804-1875). Van Son was advocaat en later Officier van Justitie in Kerkakkers-noord: thema katholieke
's-Hertogenbosch. in 1840 werd hij buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal emancipators en politici
voor de provincie Noord-Brabant in 1844 werd hij voorlopig minister voor Zaken der
Rooms-Katholieke Eredienst en in 1845 werd hij het voor vast. van 1844 tot 1862 en van
1864 tot 1875 was hij lid Raad van State in buitengewone dienst. Hij had in 1847 een
groot aandeel in het regeringsvoorstel tot afschaffing van het Recht van Placet
(voorafgaande goedkeuring van bekendmaking van pauselijke besluiten). Dit voorstel
werd overigens door de Tweede Kamer verworpen. Hij trad in maart 1848 af als minister,
nadat de koning buiten de ministers om de Tweede-Kamervoorzitter had gevraagd de in
de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken.

58900 Mulderwei

R 25-09-1975

Beroep; mulder is brabants voor molenaar

Toponiem
t Gegraaf: thema flora
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Dommelen-noord: thema bierbrouwerij

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

59000 Munthof

R 30-08-1984

Een munt (als collectivum: kleingeld of muntgeld) is een stuk materie, meestal metaal dat Brouwershof: thema muntsoort met suffix
als geld gebruikt wordt, gewoonlijk in de vorm van ronde platte schijfjes. De waarde van 'hof'
een munt wordt vaak door een overheid of andere uitgevende instantie vastgesteld.
Munten hebben gewoonlijk een lagere waarde dan bankbiljetten. Doorgaans staat op een
munt de naam van het uitgevende land of instantie, de denominatie, een jaartal en een
aantal symbolen; vaak zijn de gegevens (plaats, waarde en jaar) uit de kenmerken van een
munt af te leiden. Op al deze karakteristieken van munten bestaan echter ook
uitzonderingen.

59100 Nachtegaallaan
59200 Narcislaan

R 12-11-1947
R 25-05-1972

Voor de bestaande Nachtegaalstraat en het verlengde daarvan langs de spoorlijn
Flora eerste snijbloem na de winter

cluster vogelnamen
Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

60100 Nieuwe Waalreseweg
60200 Nieuwstraat

R 31-10-1968
R 28-04-1977

Verbinding naar naburige plaats
Toponiem

60800 Nonnekespad

C 14-10-2014

(Gedeeltelijk) nieuw aangelegde weg tot aan de grens met Waalre.
Toponiem XX; Naam voor (het restant van) de Dijk naar Aalst, ook Oude Dijk. Nieuw hier
in de betekenis van: bebouwd met nieuwe huizen.
Ter herinnering aan het paadje dat een rechtstreekse verbinding vormde tussen het
klooster van de zusters Franciscanessen aan de Maastrichterweg en de Nicolaaskerk.

60900 Norbertusdreef

C 15-12-2009

Gelatiniseerde vorm van de voornaam Norbert. Samenstelling van de Germaanse
stamvormen north (noord) of northa (kracht) en berth (schitterend). De betekenis is
zodoende: 'schitterende man uit het noorden' of 'schitterend door zijn kracht'.

Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'

Thema kloosterleven ("Lieux de mémoire"
: klooster Maastrichterweg

Heilige. Norbertus (van Xanten), Sint-Norbertus of Norbert (van Xanten), ook wel
Norbertus van Gennep (Genneperhuis bij Gennep, omstreeks 1080 - Maagdenburg, 6 juni
1134) was een rooms-katholieke bisschop en stichter van de Orde der Premonstratenzers.

61200 Notarisplein

C 29-05-2007

Ter herinnering aan het notariaat dat daar gedurende de 20e eeuw gevestigd is geweest.
In 1896 werd Valkenswaard aangewezen als standplaats voor een notariaat. In Bergeijk
werd het notariaat echter opgeheven en zodoende was het Antonie van Galen, die tot
dan toe notaris was geweest in Bergeijk, zich in Valkenswaard vestigde. Hij liet hier een
statige villa optrekken waarin circa een eeuw een notariaat gevestigd was.

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

61900 Olieslagerwei

R 25-09-1975

Beroep; molenaar op een oliemolen. Dat is een molen die speciaal gebouwd is om uit
oliehoudende zaden (raapzaad, koolzaad, aardnoten en lijnzaad) olie te persen.

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

62200 Ooistraat
62300 Oortjeshof

R 22-01-1960
R 30-08-1984

wijkthema schapenhouderij
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'

62900 Opperheide
63000 Oranje Nassaustraat
63100 Oud Borkelsedijk

C 15-12-2009
R 02-07-1921
C 15-12-2009

Vrouwelijk schaap
Een oortje (soms: oord) was een Nederlands koperen geldstuk ter waarde van twee
duiten, f 0,0125, dat is verdwenen met de decimalisatie van het Nederlandse geldsysteem
aan het begin van de 19e eeuw. In België is de term na de decimalisatie gebruikt voor een
munt van 2 Centiem.
Toponiem XIX; relatief hoog gelegen heidegebied (vs. Nederheide)
Naar het koningshuis
Deel van de oude verbindingsweg over de Westerhovense Heide van Westerhoven naar
Borkel.

Toponiem
Diversen
Diversen

63200 Oud Spoor

R 16-12-1993

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

R 26-04-1984

Toponiem XX; ter herinnering aan de opgeheven spoorlijn Eindhoven - Hasselt die
Valkenswaard sinds 1865 aansluiting gaf op het spoorwegnet van zowel Nederland als
België en van grote economische betekenis was.
Onderdeel van de Dorpsstraat; "oud" omdat de Dorpsstraat een stukje is verlegd om
beter aan te sluiten op het kruispunt met de Luikerweg en de Bergeijksedijk.
Toponiem XVIII; Hof: "tuin, omheinde ruimte bij de woning" (moestuin, koolhof,
bietenhof, enz.).
Vastgesteld n.a.v. het terrein van de voormalige school

63400 Oude Dorpsstraat

R 27-08-1981

63500 Oude Hof

R 29-12-1952

63600 Oude School
64000 Pakkerwei

R 20-11-1980

Beroep; van "inpakken"

64100 Papaverbeemd

R 01-09-1988

Flora Papaveraceae

64200 Parallelweg Noord

R 14-11-1912

64300 Parallelweg Oost

R 14-11-1912

64400 Parallelweg West

R 14-11-1912

64500 Passage
64600 Past. Bolsiusstraat

R 28-04-1977
R 30-09-1937

64700 Past. Heerkensdreef

R 29-03-1973

64800 Past. van Vroonhovenstr

R 29-08-1963

Meetkundige term, letterlijk 'evenwijdig'; na de aanleg van spoorwegen in de tweede
helft van de 19e eeuw werd algemeen gebruik een weg langs een spoorbaan Parallelweg
te noemen.
Meetkundige term, letterlijk 'evenwijdig'; na de aanleg van spoorwegen in de tweede
helft van de 19e eeuw werd algemeen gebruik een weg langs een spoorbaan Parallelweg
te noemen.
Meetkundige term, letterlijk 'evenwijdig'; na de aanleg van spoorwegen in de tweede
helft van de 19e eeuw werd algemeen gebruik een weg langs een spoorbaan Parallelweg
te noemen.
Letterlijk: 'doorgang'
Alphonsus Martinus Maria Bolsius (’s-Hertogenbosch, 3 mei 1861 – Geffen, 10 juni 1932).
Rk. priester. Hij was kapelaan in Helvoirt en rector van “Coudewater” in Rosmalen. Van
1906 t/m 1927 was hij pastoor van Dommelen. Hij liet bij de kerk de nog bestaande fraaie
tuin met vijvers aanleggen. Na zijn emeritaat vestigde hij zich in het Liefdesgesticht in
Geffen.
Joannes Heerkens (Tilburg, 3 augustus 1894 – Valkenswaard, 27 augustus 1970). Op 29
mei 1920 werd hij tot r.k.-priester gewijd. Was kapelaan in Reusel, Nijmegen en ’sHertogenbosch. Met ingang van 10 november 1939 werd hij benoemd tot pastoor in de
St. Antoniusparochie in Valkenswaard als opvolger van pastoor Van Vroonhoven. In 1963
moest hij om gezondheidsredenen zijn ambt neerleggen, maar bleef in Valkenswaard
wonen.
Wilhelmus van Vroonhoven (Woensel 16 aug. 1873 - Eindhoven 23 oktober 1939) Hij werd
tot priester gewijd op 9 juni 1900, was assistent in Schijndel-Wijbosch en sinds 1903
kapelaan in Valkenswaard. Op 19 maart 1920 werd hij benoemd tot eerste pastoor van de
Antoniusparochie en was zodoende bouwpastoor van de Antoniuskerk.

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Toponiem

Diversen
Wijk Geenhoven: thema toponiemen
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

Toponiem

Toponiem

Diversen
vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp

64830 Pastoor Vereeptstraat

C 23-08-2011

Simon Vereept (Dommelen, 1522 – ’s-Hertogenbosch, 10 november 1598) Hij was het
oudste kind uit een niet onbemiddeld Dommels gezin met drie zoons en een dochter
waarvan de naam ook werd geschreven als Verreept, Verept, Verrept en Verzeept.
Na een studie in Leuven werd hij in 1550 tot priester gewijd en werd docent aan de
Latijnse school in Hilvarenbeek. Hij maakte naam als opvoedkundige en didacticus. In
1571 werd hij benoemd tot rector van het klooster Thabor in Mechelen en verdiepte zich
nog verder in het Latijnse onderwijs waarbij hij de ideeën van voorgangers als Erasmus,
Vives en anderen wist samen te smeden tot een nieuwe visie op het gymnasiale
onderwijs.
Hij was een geleerde van aanzien geworden en vond zijn laatste rustplaats in de St.
Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.

Lage Heide thema bekende Dommelnaren

64850 Pater Aartslaan

C 21-05-2008

Peter (Piet) Aarts (Borkel en Schaft, 7 oktober 1942 – Port-au-Prince, Haïti, 16 oktober
vernoeming naar bekend persoon i.v.m.
2007). Hij trad in bij de paters salesianen van Don Bosco op 2 september 1947 en werd
diens geboorteplaats
priester gewijd te Oud-Heverlee op 5 augustus 1956. Na zijn studies werkte hij als leraar in
Gent, Hechtel en Kortrijk. In 1960 vertrok hij als missionaris naar Vietnam. . Na de val van
Saigon in 1975 verkaste hij naar Haïti waar hij zich met hart en ziel inzette voor de
armsten in de sloppenwijken van Port-au-Prince. De begrafenis vond plaats in Thorland
(Port-au-Prince) op zaterdag 20 oktober 2007.

64900 Pater Rijkenstraat

R 22-01-1960

64950 Pater Staessenspad

C 14-02-2012

65000 Pater van den Elsenstraat

R 22-01-1960

Pater A. Rijken O.P. Dominicaan. Vurig drankbestrijder; raadsman van dr. Ariens;
voorvechter vrouwenbeweging en de bewustwording van de arbeider. Wegens zijn
zwakke gezondheid trad hij bijna nooit in het openbaar op.
Joannes Stae(s)sen(s), (Dommelen, 17 nov. 1745 – Dommelen, 11 juni 1818). Hij was
regulier-kanunnik der Norbertijnerabdij van Postel sinds 28 aug. 1774. Zijn opleiding had
hij genoten aan het gymnasium te Gemert.
Na zijn priesterwijding in 1775 bekleedde hij de posten van sub-prior, prior en
novicenmeester, en gaf tevens de lessen der filosofie en theologie. In 1789 werd hij
aangesteld tot pastoor te Veldhoven; het volgend jaar werd hij benoemd tot abt van
Postel. Zijn bestuur was om gezondheidsredenen van korte duur en eindigde in 1793. De
abt vond tot aan zijn dood een toevluchtsoord bij zijn zuster in Dommelen. Joh. Staessens
vervaardigde verscheidene Latijnse gedichten.
Gerlacus van den Elsen, O. Praem. (Gemert, 1853 - 1925) was een Nederlandse pater van
de Abdij van Berne te Heeswijk en is de geschiedenis ingegaan als de 'Boerenapostel'.
De Boerenapostel Gerlacus van den Elsen heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling
van het Oost-Brabantse platteland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Van den
Elsen startte in 1886 in de abdij het Gymnasium St. Norbertus, de voorloper van het
Gymnasium Bernrode.
Van den Elsen zette zich bijzonder in voor de belangen van de noodlijdende boeren. De
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), het huidige ZLTO, heeft zijn bestaan
onder andere aan Van den Elsen te danken. Van den Elsen was de organisatorische en
ideologische basis waarop de Boerenbond kon ontstaan. Ook de Rabobank ontstond
dankzij de inspanningen van Van den Elsen: hij was de oprichter van de Boerenleenbank,
die later opgegaan is in de Rabobank.

Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici
Lage Heide thema bekende Dommelnaren

Kerkakkers-noord: thema katholieke
emancipators en politici

65100 Paukesvenweg

R 26-11-1987

Toponiem XIX; het Pauke's Venneke. Voormalig ven naast het Schaapsloopven.
Toponiem
Benoeming naar de voormalige eigenaar Paulus van Heugten, winkelier, kaarsenmaker en
dakdekker, 1787, waarvan hier de dimunitiefvorm Pau(w)ke.
voornaam betekent de Kleine; apostel
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Toponiem; hoger gelegen weg door het ontginningsgebied 'De Pee'.
Toponiem
Toponiem; familienaam eigenaar
Toponiem
Een penning is een voorwerp dat in de numismatiek is omschreven als een niet geldend
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
wettig betaalmiddel maar ter gebruik als herinnering, ter betaling van specifieke diensten 'hof'
of als kunstobject gemaakt. In de geschiedenis zijn er echter wel wettelijke
betaalmiddelen geweest waarvoor de verzamelnaam penning bestond, waarvan de
diverse pence nog binnen verschillende muntstelsels in omloop zijn. Penningen zijn en
worden gemaakt van verschillende soorten materialen. Veel voorkomende materialen
zijn: zilver, brons, koper, metaal, nikkel, goud en kunststof. Penningen worden ontworpen
door een medailleur.
Toponiem XVII
Toponiem
Voornaam: Betrouwbare (rots)
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
"Honderdste deel" van een munteenheid (vgl. "cent") vooral gebruikt in het middenBrouwershof: thema muntsoort met suffix
oosten.
'hof'
Boomsoort
Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Beroep; oude naam voor stratenmaker
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Een pond is de korte benaming voor een munteenheid, zoals het Engelse pond sterling.
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
Het woord betekent hetzelfde als livre en lire (zie aldaar). Verschillende landen hebben
'hof'
een pond als munteenheid waarvan Groot Brittanië het bekendst is.

65200 Paulusdal

R 25-05-1972

65300 Peedijk
65400 Peelsenbos
65500 Penninghof

R 19-05-1960
R 20-11-1980
R 24-02-1983

65600 Peperstraat
65700 Petrusdal

R 14-11-1912
R 25-05-1972

65800 Piasterhof

R 26-11-1987

65900 Plataanlaan

R 30-06-1966

66000 Plaveierwei

R 20-11-1980

66300 Pondhof

R 26-11-1987

66400 Poortakker
66600 Poterseind
67000 Prins Bernhardstraat

R 16-12-1993
R 19-05-1960
R 16-05-1947

67100 Prinses Irene Brigadeplein

R 22-11-1990

67300 Promenade
67900 Rademakerwei

C 08-05-2001
R 25-09-1975

Toponiem XVIII; naar de ligging bij de ingang of poort van het kerkhof
Oude kadastrale benaming of in de volksmond levende plaatselijke benaming
Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter (Jena, 28 of 29 juni
1911 - Utrecht, 1 december 2004), de Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld,
was de prins-gemaal van koningin Juliana der Nederlanden en vader van onder meer
Beatrix, de huidige Koningin der Nederlanden. De prins werd van 1937 tot 1980 officieel
aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden. Zijn informele
roepnaam was Benno.
De Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene' was een brigade die voortkwam uit
Nederlandse troepen die in mei 1940 konden ontkomen en bestond verder nog uit
Engelandvaarders en enkele Nederlanders in het buitenland die bij de brigade hun
dienstplicht vervulden. De Brigade was betrokken bij de bevrijding van Valkenswaard en
o.a. de volgende steden: Eindhoven (18 september), Tilburg (25 oktober), Den Haag (8
mei).
Wandelweg; afk. uit het frans: se promener = wandelen
Beroep; apart beroep voor het maken van wielen en velgen voor karren.

68000 Ramstraat

R 19-05-1960

Mannelijk schaap

Toponiem
Toponiem
Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

WO II

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
wijkthema schapenhouderij

68100 Ranonkelstraat

C 15-12-2009

Flora; Ranunculus

Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

68200 Reaalhof

R 24-02-1983

68300 Rebeccadal

R 25-05-1972

68350 Rechtershof

C 08-05-2001

Muntstuk; gouden, zilveren of koperen muntstuk; in Portugal in gebruik geweest tot 1911 Brouwershof: thema oude muntsoort met
en in de Nederlandse gewesten is onder Spaans-Portugese invloed de reaal in gebruik
suffix 'hof'
geweest van de 16e tot de 18e eeuw.
Voornaam: Welgeschapene
Agnetendal-zuid: thema vrouwelijke
voornamen met suffix 'dal'
Toponiem XVII; naar aanleiding van de straat waaraan het hof is gelegen: de Bakkerstraat. Toponiem
Die werd vroeger ook aangeduid als Rechtestraat. Weliswaar stond in deze straat een
herberg waar de reghtkaemer was ingericht (ruimte waar de schepenen vergaderden en
recht spraken), maar mogelijk ook vernoemd naar het rechte tracé van de straat.

68400 Reestraat

R 03-03-1955

Landzoogdier

68500 Reiger

R 09-11-1993

68600 Reisvennestraat

R 14-11-1912

68700 René Smeetsstraat

C 09-06-2015

Prooivogel in de valkerij. Slechtvalken werden afgericht om vanaf grote hoogte, de
Deelshurkse Akkers: thema valkerij
zogenaamde 'hoge vlucht' te jagen op reigers. De aanval leverde een spectaculair
schouwspel op als vermaak van de adel.
Toponiem XI; (onjuist gespelde naam) aanvankelijk een ven ten zuiden van het
Toponiem
dorpscentrum waarvan de naam is overgegaan op het daaromheengelegen moerassig
beemdcomplex. Rijs(hout) is een benaming voor laag struikgewas.
René Henri Jozef Smeets (Maastricht, 14 september 1905 – Dommelen, 11 juli 1976)
Lage Heide thema bekende Dommelnaren
woonde vanaf 1950 aan de Bergstraat op nr. 52 in Dommelen. Hij woonde in de
voormalige woning van burgemeester Ploegmakers. Het atelier aan de linkerzijde van het
huis laat, via de schildering op de gevel, een soort van handtekening zien van René
Smeets. In zijn woonplaats heeft hij echter nog meer werk nagelaten zoals het grote
keramische reliëf in de muur van de brouwerij, de wandschilderingen in de ontvangsthal
van de brouwerij en de vier kleurrijke glas-in-lood-ramen in de kerk van Dommelen.
Tevens ligt hij samen met zijn vrouw begraven op het kerkhof in Dommelen, het meest in
het oog springende graf, geheel van mozaïek.
René Smeets was landelijk bekend als beeldhouwer, keramist, meubelontwerper,
monumentaal kunstenaar, glasschilder, wandschilder, boekbandontwerper, kunstschilder
en hij was de eerste directeur van de Eindhovense Academie voor Industriële Vormgeving
(tegenwoordig Design Academy). Daarnaast was hij bekend als publicist over vormleer,
ornament en symboliek.
Hij volgde een opleiding aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam en
volgde avondlessen aan de Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France in Parijs en de
Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf.
Hij was een leerling van Charles Eyck en Matthieu Wiegman. De kerk van O.L. Vrouw van
de Hei in Tegelen bezit een bijzondere devotiekapel met muurschilderingen en glas-inloodramen van René Smeets uit 1946.
Hij was de broer van Anton Smeets (1911-1972), en van Sjef, Harrie en Frans Smeets, die
allen actief waren in de kunst. In de jaren 50 werkten zij in Beers en Cuijk.

De Warande: thema inheemse diersoorten

68800 Repelaerstraat

R 26-01-1953

Repelaer is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1782-1824)

De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
Toponiem XVII; voetpad van de Holenweg doorheen de akkers naar de kerk; ook Kerkpad. Toponiem
Wellicht volgens dialect: "ne gerichte pad": een pad dat gericht "recht of kort" is.

68850 Richterpad

30-11-1999

69300 Ridderspoor
69600 Rietbeemd

R 24-09-1970
R 01-09-1988

Flora
Flora waterplant Phragmites communis

69650 Rietvink

C 21-05-2008

Ter herinnering aan het café 'De Rietvink' dat aldaar voorheen aanwezig was.

69680 Rijksweg A2
69700 Rijt

C 11-10-2011
R 29-12-1952

69800 Ritmeester
70000 Roebelhof

C 08-12-2009
R 26-11-1987

70200 Roggebeemd

R 15-03-1988

algemene landelijke aanduiding voor de snelweg Eindhoven – Maastricht
Toponiem XV; Naam voor een deelgehucht van Geenhoven. Benoemd naar de ligging aan
een zijstroompje van de Dommel; mnl. rijt "waterloop". Het stroompje werd ook
Dorperloop of Waterlaat genoemd.
Kapitein bij de cavalerie (in samenhang met Dragonder)
De Russische roebel is de munteenheid van Rusland (en gedurende 74 jaar (1917-1991)
ook de munteenheid van de Sovjet-Unie). Sinds 1992 bestaan onafhankelijke roebels in
Rusland en Wit-Rusland.
Flora; graansoort

71000 Rosheuvel

R 24-04-1986

71500 Rudolfusdal

R 29-10-1981

72000 Sakervalk

C 06-11-1993

72100 Santvliet
73000 Schafterdijk
73400 Schellinghof

C 04-04-2000
R 19-05-1960
R 24-02-1983

73600 Scheurkensweg
74000 Schildhof

R 28-03-1968
R 25-05-1989

74100 Schoolpad
74700 Schotelmansstraat

C 18-01-2011
R 01-09-1949

75000 Schrijnerwei

R 22-12-1977

Beroep; meubelmaker

75100 Schrijnwerkersplein

R 30-01-1992

Naar beroep van schrijnwerker = meubelmaker

Toponiem XV; 'rös' = regionale benaming van grasplag; plaats waar plaggen werden
gestoken.
Voornaam: Roemrijke wolf
Roofvogel. Een sakervalk (Falco cherrug) is een grote en zwaargebouwde valk die een
zomergast is in de steppe van Oost-Europa. De sakervalk is bruin bovenaan, gekenmerkt
door een contrasterend licht hoofd en een zeer fijne baardstreep. De onderdelen zijn wit
met donkere strepen. In de vlucht contrasteren de lichte handpennen met de sterk
gebandeerde ondervleugeldekveren. De vleugels zijn veel breder dan die van de
lannervalk, vooral aan de basis.
Toponiem XVIII; akker in de Haagakkers ten noorden van de Waterlaat (hier Vliet).
Oude kadastrale benaming of in de volksmond levende plaatselijke benaming
Een schelling is een oude zilveren Nederlandse munt die een waarde had van zes stuivers
en in Vlaanderen van 12 groten of 1/20 van één livre.
Toponiem; Weg ligt langs plaats waar vroeger het Scheurkensven lag.
De écu was een munteenheid in Frankrijk tijdens de Middeleeuwen. De munt verscheen
in 1263 en vertegenwoordigde de waarde van drie Franse ponden (livres). Écu (van het
Latijns scutum) betekent "schild" en de munt werd zo genoemd omdat het ontwerp een
schild met een wapen bevatte.
Fietspad uitkomend bij de school
Schotelmans is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1529-1551)

t Gegraaf: thema flora
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)
Diversen
Wijk Geenhoven: thema toponiemen

Diversen
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Toponiem
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Deelshurkse Akkers: thema valkerij

Toponiem
Toponiem
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Toponiem
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'

Diversen
De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Diversen

75200 Schubvaren
75300 Schutsboom
75400 Schutterwei

C 11-10-2011
C 15-12-2009
R 22-12-1977

Flora; naam plant
Toponiem XVII; plaats waar de schutsboom van het gilde stond.
Beroep: iemand die schiet met een vuurwapen, pijl en boog of ander wapen.

75500 Scottstraat

R 31-03-1988

Robert Falcon Scott (Devonport, 6 juni 1868 – Antarctica, (vermoedelijk) 29 maart 1912)
was een Brits marineofficier en ontdekkingsreiziger, die beroemd is geworden als leider
van twee expedities naar Antarctica. Tijdens zijn tweede expeditie kwam hij samen met
zijn vier metgezellen om het leven op de terugtocht van de Zuidpool die hij bereikt had op
17 januari 1912, een maand na Roald Amundsen.

76000 Scoutingpad

R 01-09-1988

Scouting, Scouts, padvinderij of verkennerij (Scouting in het Engels) is een door Robert
Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie. Padvinderij en verkennerij zijn
verouderde termen die scouting niet meer hanteert.

I.v.m. aldaar gevestigde vereniging.

76200 Seringenstraat
76300 Servatiusdal

R 26-08-1965
R 25-05-1972

Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Voornaam

76400 Sigarenmakerwei

R 26-04-1984

Beroep; draaier van sigaren uit tabaksbladeren

76420 Sint Jansplein

C 18-01-2011

Heilige; naamgever van de aldaar gestaan hebbende rk. kerk

t Gegraaf: thema flora
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

76430 Sint Paulusstraat

C 13-3-2009

Heilige; naamgever van de aldaar gestaan hebbende school

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

76450 Slechtvalk

C 06-11-1993

Deelshurkse Akkers: thema valkerij

76600 Sleedoornlaan
76700 Sleutelbloem
76800 Sneeuwklokje

R 26-08-1965
R 24-10-1969
R 26-08-1965

Roofvogel. Als men van valk spreekt, dan bedoelt men slechtvalk. Het woord 'slecht' heeft
hier de betekenis van het Duitse woord 'Schlicht': eenvoudig. De slechtvalk is de valk die
algemeen voorkwam en die door zijn lange trek en zwerftochten ook wel pelgrimsvalk of
pelgrim werd genoemd.
Flora Prunus spinoza
Flora Primula
Flora Galanthus

78000 Sniederslaan

C 23-08-2011

Familienaam van de stichters van de Dommelse Bierbrouwerij

Lage Heide thema bekende Dommelnaren

78300 Snijderwei

R 25-09-1975

Beroep: oude benaming voor kleermaker

78400 Soevereinhof

R 24-02-1983

78800 Sparrenlaan

R 30-01-1975

Muntstuk; ook souverein: goudstuk van uiteenlopende waarde waarop het borstbeeld
van een souverein was afgebeeld.
Flora naaldboom (meest bekend als kerstboom)

12225 Sperwer

R 09-11-1993

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Brouwershof: thema oude muntsoort met
suffix 'hof'
Turfberg-noord: thema boomsoorten rond
Bosstraat
Deelshurkse Akkers: thema valkerij

Roofvogel. Sperwers komen in heel Europa voor, met uitzondering van IJsland en het
uiterste noorden van Scandinavië en Rusland. Het verspreidingsgebied strekt zich in een
gordel uit van Rusland tot Kamtsjatka, Japan en Korea. Sperwers leven voornamelijk in
bosgebieden (vaak naaldbos), maar ook in cultuurland en in steden. Vogels uit de
noordelijke streken overwinteren in gematigde gebieden. Als jachtvogel worden de
sperwer en de havik ingezet op laagvliegend of lopend wild omdat ze hun prooi in een
horizontale lijn van achter of terzijde slaan.

t Gegraaf: thema flora
Toponiem
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

t Gegraaf: thema flora
't Gegraaf: thema flora
Dommelen-zuid: thema bolsiergewassen

79000 Spinnerwei

R 22-12-1977

Beroep; in elkaar draaien van materialen. bv wolspinner- tabaksspinner- touwspinner

79150 Spoorstraat

C 11-10-2011

79200
79300
79400
79500
79600
79800
79840
79850

R 19-05-1960
R 28-09-1967
R 16-05-1947
R 24-04-1969
R 25-06-1953
R 25-06-1953
C 18-01-2011
R 10-12-1996

Voormalige naam van de Frans van Beststraat. Herinnert aan de aanwezigheid van de
spoorlijn Eindhoven - Hasselt die tot midden jaren zestig liep over het tracé van de
huidige Europalaan.
Naam afgeleid van het nabijgelegen sportpark van Borkel en Schaft
I.v.m. de ligging van het weggedeelte tegen het sportpark.
Heilige; patroon van de St. Antoniusparochie.
Flora; Hypericum
Voornaam: Lichtende
Toponiem; bomenweg; N.a.v. toponiem 'De Stad' zie ook 'Nuwelijnt'
Toponiem; waterloop van het gehucht de Stad naar het Paukesvenneke
Toponiem XVI; Het tweede deel: hoger gelegen - burg, borg = berg -, door een wal met
hakhout begrensd stuk grond (ook Hanenberg). Het eerste deel: mogelijk een plaats waar
een staak (= schutsboom? of (grens)paal stond. Ook mogelijkheid dat de naam is afgeleid
van een persoonsnaam: Stackenborchs, Stakenborgs.

Sportparkdreef
Sportstraat
St. Antoniusstraat
St. Janskruid
St. Lucasstraat
Stadselaan
Stadseloop
Stakenborgakker

79860 Stationskwartier

C 10-10-2006

79900 Steenbakkerwei

R 22-12-1977

80000 Steenvaren
80400 Stephanusdal

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

Borkel; cluster "sport"
Borkel; cluster "sport"
t Gegraaf: thema flora
Diversen
Toponiem
Toponiem
Toponiem

Vroeger was het station gevestigd nabij de betreffende locatie (hotel De Valk); daarnaast
verwijst "kwartier"naar het getal 4 (aantal winkels).
Beroep; maakt bakstenen. Baksteen werd vroeger vervaardigd in niet permanente
veldovens. Het stoken van de oven vereiste specifieke kennis en ervaring.

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

C 18-01-2011
R 25-05-1972

Flora; plant
Voornaam: Winnaar

80700 Stoelenmatterwei

R 25-09-1975

80800 Stokerwei

R 25-09-1975

80900 Stokrooslaan
81200 Stripperwei

R 26-08-1965
R 25-09-1975

Beroep; een stoelenmatter vlecht de zitting van de stoel. Hiervoor worden vooral
natuurlijke producten gebruikt: stengels van riet, rus, bies en van rotan gemaakte
strengen.
Beroep; het beroep kwam veelvuldig voor vanaf het einde van de 18e eeuw tot medio
20e eeuw, de tijd van de stoommachines.
ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.
Beroep; tabaksblad ontdoen van de hoofdnerf

t Gegraaf: thema flora
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

81300 Strodekkerwei

R 25-09-1975

Beroep; dakdekker van strooien of rieten daken

81900 Swaenstraat

R 01-09-1949

Swaen is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1737-1747)

82000 't Heike
82300 Tapperwei

R 28-03-1968
R 22-12-1977

Toponiem;
beroep: oude benaming voor herbergier.

82400 Tarwebeemd

R 15-03-1988

Flora; graansoort

83100 Tiendhof

R 30-08-1984

Een tiende van de oogst af te dragen als belastinggeld

83200 Tienendreef

C 15-12-2009

N.a.v. jumelage met belgische stad Tienen (aanvankelijk Christoffeldreef)

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
't Gegraaf: thema flora
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
Toponiem
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'
Diversen

83600 Tinnegieterwei

R 25-09-1975

Beroep; maker van veelal gebruiksproducten uit vloeibaar tin.

83800 Tongelreep
84000 Torenstraat
84100 Touwslagerwei

C 23-08-2011
R 24-09-1970
R 25-09-1975

Rivier in Oost-Brabant
in relatie met Carillonplein / Beiaardstraat
Beroep; maakt touw.

84300 Tuinpad
84600 Turfstekerwei

R 30-05-1991
R 25-09-1975

N.a.v. samenhang met Hofstraat
Beroep

84650 Tweeling
84700 Twijnderwei

C 19-08-2003
R 25-09-1975

vorm van inspelen op de aanwezigheid van twee identieke gebouwen.
Beroep; degene, die meerdere textieldraden samenvoegt tot één draad

84900 Unastraat
85000 Unseltstraat

R 22-02-1979
R 01-09-1949

Harmonie Uitspanning na Arbeid
Unselt is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1747-1766)

85100 Urbanusdal

R 25-05-1972

Mannelijke voornaam

85200 Valentijndal

R 25-05-1972

Mannelijke voornaam

85300 Valkenierstraat

R 02-07-1921

85350 Van Bestpark

C-20-10-2009

85400 van Bruhezedal

R 28-04-1981

85500 van Cuijkstraat

R 16-05-1947

85600 van de Venstraat

R 20-08-1931

85700 van der Clusenstraat

R 30-06-1966

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve
van de jacht. Vroeger was het een exclusief vermaak van edelen en aan hoven.
Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van de
jacht, hobby en beroep (met name verjaging/overlastbestrijding). Iemand die de valkerij
beoefent is een valkenier.
Naar oprichters van de eerste sigarenfabriek in Valkenswaard.Ze waren begonnen achter
het huis aan de Markt, maar bouwden hier in 1871 een nieuwe fabriek. Hier stond ook de
villa van Antoon van Best.
Willem de Bruheze, heer van Bergeijk, schonk bij giftbrief van 12 juni 1452 een huis met
een stukje grond op ’t Laer, een beemd bij de Dommel en een schaapsstal ten behoeve
van de stichting van het klooster Agnetendal.
Opn. vastgesteld wegens uitbreiding, sluit aan op bestaande van Cuijkstraat. Van Cuijk is
een is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1368-1458)
Jan Francis (Jan) van de Ven (Valkenswaard, 22 november 1856 – Valkenswaard , 9
september 1939). Hij is 38 jaar raadslid geweest waarvan 28 jaar wethouder. Hij heeft zich
met name ingespannen voor de ontginning en het in cultuur brengen van de
heidegronden en de aanleg van de visvijvers. Bij zijn afscheid op 20 augustus 1931 werd
de straat naar hem genoemd.
Van der Clusen is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1551-1737)

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Lage Heide cluster riviernamen
Diversen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Diversen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Diversen
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Diversen
De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
Ter herinnering aan de valkerij die hier
vroeger dominant aanwezig was en
waaraan het dorp zijn naam ontleent.

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

wijkcentrum De Belleman: stichters
klooster Agnetendal met suffix 'dal'
De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
vernoeming naar persoon i.v.m. diens
verdienste voor het dorp.

De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten

85800 van Heemskerckstraat

R 24-09-1964

Jacob van Heemskerk was de zoon van Hendrick Cornelis van Beest van Heemskerck, een Kerkakkers-zuid: thema
zeilmaker te Amsterdam. Hij was afkomstig uit Delft en had adellijke voorouders. Als wees ontdekkingsreizigers
leerde hij de beginselen van de zeevaartkunde bij Canu in Amsterdam. Daarna werkte hij
voor een koopman. In 1595 deed hij mee aan de tweede reis van Willem Barentsz als
commies samen met Jan Huyghen van Linschoten. Hij was ook aanwezig op Barentsz'
derde en laatste reis (1596-1597) die eindigde in de beroemde Overwintering op Nova
Zembla. Van Heemskerck vestigde zijn naam door leiding te geven aan de terugkeer: op 1
november kwam hij weer in Amsterdam aan.

85900 van Heinsbergdal

R 28-04-1981

86000 van Hoornestraat

R 16-05-1947

Jan van Heinsberg was de bisschop van Luik die op 2 maart 1453 de stichting van het
klooster Agnetendal goedkeurde.
Van Hoorne is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1326-1368)

86100 van Linschotenstraat

R 24-06-1965

86200 van Rotselaerstraat

R 01-09- 1949

86300 Varenbeemd

R 26-11-1987

Wilde plant in bos

86400 Vasco da Gamastraat

R 24-06-1965

Vasco da Gama (Sines, 1469 - Cochin (India), 24 december 1524) was een Portugese
ontdekkingsreiziger en de leider van de eerste expeditie van Portugal naar India.

86500 Veldbeemd

R 26-11-1987

Veld: akker, akkerland of bouwland

86600 Venakkerstraat
86700 Venbergseweg
86750 Vendelierstraat

R 29-12-1952
R 31-10-1968
C 23-08-2011

Toponiem XV; benoeming naar de ligging bij een ven
Toponiem; verbindingsweg van Dommelen naar Venbergen
Vendelier: hij die zich bezig houd met het 'vendelen' of 'vaandelzwaaien'. Het is een oud
gebruik dat door de schuttersgilden bij feestelijke gelegenheden wordt beoefend, ook in
wedstrijdverband en dat bestaat in het kunstig heen en weer of op en neer bewegen van
het ontrolde vaandel, zodanig dat het steeds over de gehele breedte zichbaar blijft en
nooit de grond raakt. Het gebruik dateert in elk geval sinds de 16e eeuw.

86800 Venkelstraat
86850 Verzetstrijdersplein
86900 Victordal

R 26-08-1965
R 26-04-1984
R 25-05-1972

Flora; knolgewas als voedsel
Naam vastgesteld voor het plantsoen met het oorlogsmonument
Voornaam: Overwinning

87000 Victoriedijk

R 05-03-1953

Victorie: "overwinning" Ter herinnering aan de bevrijding in 1944 in relatie tot
"Victoriebrug" in de Luikerweg; Route waarlangs de bevrijding van Nederland op 17
september 1944 begon.

Jan Huygen van Linschoten (Haarlem, ca. 1563 - Enkhuizen, 8 februari 1611) was een
Nederlands koopman, ontdekkingsreiziger en schrijver die aan de wieg heeft gestaan van
de Nederlandse zeevaart naar Azië. Hij kopieerde geheime Portugese zeekaarten en
kustprofielen [2], en schreef waarschijnlijk het belangrijkste boek uit de Nederlandse
handelsgeschiedenis, de Itinerario.
Van Rotselaer is een geslacht waarvan leden in vroeger jaren zgn "heerlijke rechten" in
Valkenswaard hebben uitgeoefend (1459-1529)

wijkcentrum De Belleman: stichters
klooster Agnetendal met suffix 'dal'
De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers

De Braken: thema families die in vroeger
tijden de plaatselijke heerlijke rechten
hebben bezeten
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Kerkakkers-zuid: thema
ontdekkingsreizigers
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
Wijk Geenhoven: thema toponiemen
Toponiem
Lage Heide cluster gildefuncties

t Gegraaf: thema flora
WO II
Agnetendal-noord: thema mannelijke
voornamen met suffix 'dal'
WO II

87100 Vierlanderhof

R 30-08-1984

De Bourgondische hertogen ondernamen de eerste pogingen om in de Nederlanden tot
een uniform muntstelsel te komen. Filips de Goede voerde in 1434 de vierlander in. De
naam vierlander, die betrekking heeft op de zilvermunten, verwijst naar de vier provincies
of “vier landen”, waar ze geslagen werden (Brabant, Vlaanderen, Holland en
Henegouwen). De vierlander wordt ook met de benamingen dubbele groot of stuiver
aangeduid.
Ligt dwars op de Vijverstraat
Toponiem XX; weg welke voert naar de viskweekvijvers
Beroep; villen is het afstropen van de huid van een dier. Dit wordt vaak gedaan bij het
slachten van dieren die voor consumptie gebruikt worden. Van de huid wordt meestal
leer gemaakt, soms perkament. De afgestroopte huid kan ook de basis vormen voor het
opzetten van dieren om deze tentoon te stellen. De huid wordt hiervoor wel speciaal
behandeld om rotting te voorkomen.
Toponiem; aanvankelijk heide die wat lager lag dan de aangrenzende akkers en waar men
volgens zegslieden turf van slechte kwaliteit stak. Mnl. vinke "lichte turf"; slag "perceel,
deel van in stukken verdeelde landerijen" (kavel uit een groter geheel)

Brouwershof: thema muntsoort met suffix
'hof'

87200 Vijverdwarsstraat
87300 Vijverstraat
87400 Vilderwei

R 29-08-1963
R 29-08-1963
R 25-09-1975

87600 Vinkenslag

R 14-11-1912

87800 Vlasgaard
88000 Vlaskam
89000 Vlasserwei

R 27-04-1967
C 15-12-2009
R 25-09-1975

Naam afgeleid van betreffende gebied De Vlasroot
Gebruiksvoorwerp linnen van vlas maken
Beroep; boer die vlas verbouwt.

89900 Vlierpad
90000 Voermanwei

R 26-08-1965
R 22-12-1977

Flora.
Beroep; bestuurder van paard en wagen

90050
90100
92200
92400

C 10-10-2006
R 26-08-1965
R 26-08-1965
R 25-09-1975

Ontleend aan Vogelkersstraat
Flora
Verbindingsweg naar buurdorp.
Beroep; maker van wielen ,velgen en hele boerenkarren

92800 Wannerwei

R 25-09-1975

Beroep; hij die het kaf van het koren scheidt.

92900 Warande

R 25-06-1953

93000 Warandeplein
94000 Waterlaat

R 25-06-1953
R 25-05-1989

94250 Weerderpoort

C 20-07-1999

94502 Westerhovenseweg
94700 Weteringstraat

R 24-04-1971
R 27-04-1967

94800 Weverwei

R 25-09-1975

Toponiem XVIII; Warande of Konijnswarande: jachtterrein van de heer, waarover deze in
Valkenswaard een opziener of warandemeester aanstelde
zie: Warande
Toponiem XV; letterlijk 'afwateringssloot'; waterloop, lopend van de waterkuil in het
centrum van het Dorp naar Geenhoven en aldaar uitmondend in de Dommel. Ook wel
Dorperloop genoemd.
Letterlijk: toegang tot Wedert = oude benaming voor Valkenswaard; naam mede gelet op
de aard en positie van de bebouwing
Weg naar Westerhoven (Westerhoven: westelijk gelegen hoeve)
Topografie; 'de wetering': door irrigatiesloten ingesloten gebied aan de Tongelreep in de
Turfbergseheide.
Beroep

De Vlasroot: thema vlasteelt
De Vlasroot: thema vlasteelt
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
t Gegraaf: thema flora
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
't Gegraaf: thema flora
't Gegraaf: thema flora
Verbinding naar naburige plaats
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem

94900 Wezelstraat

R 03-03-1955

Dierennaam

Vogelkersplein
Vogelkersstraat
Waalreseweg
Wagenmakerwei

Diversen
Toponiem
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'

Toponiem

Toponiem

Diversen
Verbinding naar naburige plaats
Toponiem
Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
De Warande: thema inheemse diersoorten

95000 Wieldraaierwei

R 22-12-1977

Beroep

Schepelweijen: thema beroepsnaam met
suffix 'wei'
Toponiem
't Gegraaf: thema flora
't Gegraaf: thema flora
Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

95200
95500
95600
95700

Wijnakkers
Wikke
Wilgenroosstraat
Wilhelminapark

C 18-01-2011
R 26-08-1965
R 26-08-1965
R 16-05-1947

Toponiem; akkercomplex dat aan het klooster Agnetendal toebehoorde.
Wilde plant
Wilde plant
Wilhelmina Helena Pauline Maria (Den Haag, 31 augustus 1880 – Apeldoorn, 28
november 1962), Prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962), Prinses van OranjeNassau, Hertogin van Limburg (1890-1948), Hertogin van Mecklenburg (1901-1962), was
van 1890 tot 1948 Koningin der Nederlanden. Van 1890 tot haar 18de verjaardag in 1898
was haar moeder, koningin Emma, wegens de minderjarigheid van Koningin Wilhelmina,
regentes. Wilhelmina abdiceerde officieel als Koningin der Nederlanden in haar 58ste
regeringsjaar; feitelijk regeerde zij iets korter dan 50 jaar.

95800 Willem Alexanderplein

R 01-09-1988

95810 Willem II-plein

C 20-07-1999

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967), is de oudste zoon van
koningin Beatrix der Nederlanden en prins Claus der Nederlanden. Hij wordt officieel
aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de titel die hij als beoogde
troonopvolger draagt.
Naar de aldaar gestaan hebbende sigarenfabriek Willem II. Het sigarenmerk is op zijn
beurt afgeleid van stadhouder Willem II. Willem II (Den Haag, 27 mei 1626 - aldaar, 6
november 1650), prins van Oranje en graaf van Nassau-Oranje, was tussen 1647 en 1650
stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelre & Zutphen, Groningen en
Drenthe. Hij was de zoon van stadhouder en prins Frederik Hendrik van Oranje en Amalia
van Solms. Hij trouwde op 14-jarige leeftijd met de toen 9-jarige Maria Henriëtte Stuart,
de oudste dochter van koning Karel I van Engeland.

96000 Willibrorduslaan

R 28-09-1956

in samenhang met Bonifaciusstraat
Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 Echternach, 7 november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van
Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de
'apostel der Friezen', soms ook als 'apostel van de Lage Landen'.
Door de steun van Pepijn van Herstal kreeg Willibrord van de Frankische adel een grote
hoeveelheid landgoederen geschonken. Hij was de oprichter en bouwer van heel wat
kerken en kloosters. Willibrord ontving op 1 oktober van het jaar 703 of 704 een groot
landgoed van Aengibald gelegen ‘in Waalre aan de rivier de Dommel’. Tot dit bezit hoorde
ook het grondgebied van Valkenswaard en ontwikkelde zich tot de heerlijkheid WaalreValkenswaard.

96600 Witbolgrasbeemd

R 01-09-1988

Flora

96900 Wolbergstraat

R 29-12-1952

97100 Wolfsakker

C 09-04-2002

Toponiem XVI; Wol(fs)berg; zandverstuiving aan de Tongelreep; volgens overlevering
werden op deze berg de schapen geschoren.
Toponiem XVI; grote, slecht renderende akker, gelegen aan een waterloop die
aanvankelijk de bouwlanden van de heide scheidde en waaraan ook het gehuchtje De
Haag grenst.

Wilhelminapark: thema leden Koninklijk
Huis

"Lieux de mémoire" (herinneringsplaatsen)

Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
wijkthema schapenhouderij
Toponiem

97200 Wolfsven

R 19-05-1960

Toponiem. De betekenis van het element wolf kan zijn het dier, maar ook de waterwilg
(werf, worf, wolf), een draaikolk en een plant (wollegras). Ook kan worden gedacht aan
een persoonsnaam. Vgl. Buiks zou in Wolfsven(nen) in de eerste plaats kunnen worden
gedacht aan de naam van het dier.
Flora
Wort: aftreksel van mout; tussenstadium in de productie van bier.

Toponiem

97400 Wollegrasstraat
97600 Wortpad

R 26-08-1965
R 19-05-1960

97900 Wouw

R 09-11-1993

Roofvogel. Wordt ook wel Milaan genoemd. Het is een zeer grote, hoofdzakelijk
Deelshurkse Akkers: thema valkerij
aasetende roofvogel. Met zijn lage vleugelbelasting kan hij urenlang zweven op zoek naar
dode prooi. Vroeger was hij in de valkerij geliefd voor de zogenaamde hoge vlucht.

98200 Zandbergstraat
98250 Zandschel

R 14-11-1912
R 24-09-1996

98300 Zandstraat

R 16-05-1947

98500 Zeelberg

C 15-12-2009

98700 Zeelbergseweg
98900 Zeggebeemd

R 14-11-1912
R 26-11-1987

Foponiem XV; lage zandduin aan het Scheperseind.
Foponiem XVI; Schel = schol "aardkluit". Complex van hoger gelegen bouw- en weilanden
aan de Waterlaat waarvan de percelen door de aanleg van de Rijksweg van 's
Hertogenbosch naar Luik in tweeën werden gedeeld. (Eindhovenseweg direct benoorden
de Markt).
Wijziging van Nieuwdwarsstraat in "Zandstraat" m.i.v. 01-07-1947. Benoeming naar de
slechte begaanbaarheid vanwege het droge lichte zand.
Toponiem XV; naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk de naam van een
zandverstuivingsrug aan de Tongelreep: berg "hoogte" gelegen tegen een sijl, zijl
"(afwaterings)sloot" i.c. de Tongelreep. De naam is op de aangrenzende nederzetting
overgedragen.
Toponiem XV; weg naar het gehucht De Zeelberg.
Ontleend aan de zich ter plaatse voordoende flora.

99200 Zonnedauw
99800 Zuidelijke Randweg

R 22-01-1960
C 09-04-2002

Flora, insecten-etend plantje
Functionele benaming

t Gegraaf: thema flora
Dommelen-noord: thema bierbrouwerij

Toponiem
Toponiem

Toponiem
Toponiem

Toponiem
Keersopperbeemden: thema plantnamen
met suffix 'beemd'
t Gegraaf: thema flora
Diversen

laatste wijziging: 1 juli 2015
NB.

De aangehaalde raads- of collegebesluiten zijn de formele besluiten. Aangezien elke
naams- en/of tracéwijziging een formeel besluit vereist, kan de naam feitelijk (veel) langer
bestaan.
Bij toponiemen (veldnamen) is voor zover bekend de oudste schriftelijke vermelding
aangehaald. Ze kunnen dus ook ouder zijn.
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