
besluit van 
het college

dossiernummer 1600

onderwerp Straatnaamgeving

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;
gelezen het voorstel van 12 december 2017; 

gelet op
- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten onder andere wordt 

opgedragen openbare ruimten vast te stellen en te benoemen;
- de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 27 juni 2012;
- het Mandatenbesluit 2012 (na eerste wijziging) en versie mei 2017;
- het advies van de commissie naamgeving openbare ruimte versie 2017.

besluit tot:
1. het vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte:

De Deel, Boenstoep,
Opkamer, Hooizolder,
Welgelegen, Vredeoord,
Voorzorg, Griendakker,
Pinkenwei, Moestuin,
Melkbocht, Buitenstuk,
Scheygrondplantsoen.

2. het intrekken van de benamingen van de openbare ruimte: 
Griend

Aldus besloten in de vergadering van 12 december 2017.

gemeente
gouda
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Nota voorstel adviescommissie

De adviescommissie voor naamgeving openbare ruimte heeft in haar vergadering van 27 september 
en 8 november 2017 besloten om te komen tot het volgende voorstel voor naamgeving van openbare 
ruimten in Westergouwe Fase 2, gelegen in de Tuinenbuurt.
Op de bijgevoegde tekening zijn de benamingen en de verwijzingsnummering aangegeven.

Voor benamingen is gezocht naar zaken die passen binnen of verband houden met de buurtnaam. 
Gekozen is om het landschappelijke karakter van het gebied te verbinden met de naamgeving van de 
openbare ruimte. De oorspronkelijke boeren bedrijven zijn ontmanteld en boerderijen zijn gesloopt of 
hebben een andere bestemming gekregen.
Gekeken is naarde benamingen van de oude boerderijen en naar zaken die verband houden met het 
karakter van een boeren bedrijf.
Drie namen van boerderijen kunnen in aanmerking komen voor naamgeving, te weten:
Provincialeweg 14, Welgelegen, Provincialeweg 16, Vredeoord en Provincialeweg 26, Voorzorg.

Twee boerderijen zijn nog aanwezig, maar de derde is gesloopt.
Voor de openbare ruimten evenwijdig aan de Provincialeweg is gekozen voor:
6 -  Welgelegen en 7 -  Vredeoord, conform hun ligging aan de Provincialeweg.
Op de kavel van Provincialeweg 26 is een complex met zorg gebonden woonvormen gepland.
Hierdoor komt de naam van de boerderij extra tot zijn recht voor 8 -  Voorzorg.

Voor het deel tussen de Burgemeester van Dijkesingel en de Provincialeweg is gekozen voor 
benamingen die een relatie hebben met de boerderij als gebouw, terwijl aan de andere zijde van de 
Burgemeester van Dijkesingel is gekozen voor namen van begrippen rondom het boeren bedrijf.
1 - De Deel, het gedeelte van de boerderij achter hen woongedeelte, waar het vee zich bevond en de 
dagelijkse werkzaamheden zich afspeelde.
2 - Boenstoep, veelal een half open aanbouw aan het water, waar de melkbussen en het 
gereedschap werd gereinigd.
4 - Opkamer, het gedeelte van de boerderij waar de familie hun gasten ontving en waar slechts bij 
zon- en feestdagen werd vertoefd.
5 - Hooizolder, de ruimte meestal gelegen boven de deel, waar de wintervoorraad hooi voor het vee 
werd opgeslagen.
9 - Griendakker, de naam van de bossages, veelal wilgen, die dienden voor de houtvoorraad en de 
oogst van wilgentenen. De tenen werden voor verschillende zaken gebruikt.
10 - Pinkenwei, het stuk afgeschermd weiland, waar het jonge vee voor het eerst kon wennen aan het 
buitenleven.
11 - Moestuin, tuin bij de boerderij, waar groente en fruit werd gekweekt voor eigen consumptie.
12 - Melkbocht, het deel van het land achter de boerderij, waar de koeien werden samengebracht om 
te worden gemolken.
13 - Buitenstuk, benaming van een stuk land dat verder weg lag van de boerderij en niet aansloot bij 
percelen land rondom het boerenerf. Dergelijke stukken land zijn veelal verdwenen na een 
ruilverkavelingsproject en daarbij zal ook de benaming verdwijnen.

Voor het plantsoen in het noordoostelijke deel stelt de adviescommissie voor om over te gaan tot het 
vernoemen van een persoon die, vanwege zijn verdiensten voor de Goudse samenleving en historie 
en het behoud van het Goudse historische erfgoed, in aanmerking kan komen.



Het betreft de heer Dr. A Scheygrond.

Arie Scheygrond, geboren te Gouda op 9 februari 1905 en overleden te Gouda op 17 februari 1996. 
Hij ligt begraven op de begraafplaats IJsselhof te Gouda.
Hij was bioloog, docent en historicus.
Hij behaalde aan de rijksuniversiteit Utrecht in 1929 zijn doctoraal en promoveerde in 1931.
Hij werd in 1934 docent aan het Coornhert Gymnasium en later aan de Rijks HBS.
Hij was o.a. redacteur van de Winkler Prins en schreef artikelen voor het NRC, de Goudsche Courant 
en het blad “Panda” van het WNF-Nederland.
Ook schreef hij diverse boeken over biologie voor het onderwijs en was hij de schrijver en 
samensteller van de twee boeken “De Goudsche straatnamen” uit 1979 en “De namen de Goudse 
straten” uit 1981 die handelen over beschrijvingen van hedendaagse en historische straatnamen in 
Gouda.
Voor de tweede wereldoorlog heeft hij zich ingezet voor het behoud van het unieke natuurgebied van 
de Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen en de eendenkooi in Berkenwoude.
Hij was oprichter en erelid van de Vereniging van Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming en als 
bestuurslid verbonden aan de diergaarde Blijdorp te Rotterdam en bestuurslid van de stichting Het 
Zuid-Hollands Landschap.
Hij publiceerde diverse artikelen over de Goudse historie en het Goudse historische erfgoed.
Hij was tegenstander van het dempen van de diverse grachten in het oude centrum, vanwege de 
aantasting van de zo kenmerkende grachtenstructuur van de Goudse binnenstad.
Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, was ereburger van de stad Gouda en 
erelid van diverse verenigingen en organisaties, waaronder de oudheidkundige kring “Die Goude”.
Hij heeft lange tijd zitting gehad in de adviescommissie voor naamgeving openbare ruimte.

De commissie stelt dan ook voor om het plantsoen de naam 3 -  Scheygrondplantsoen te geven.
Er is contact geweest met de dochter van dhr Scheygrond.
Zij heeft haar toestemming voor vernoeming gegeven en was vereerd met het voorstel.
In tegenstelling tot de schrijfwijze in de Basisregistratie Personen, zijnde Scheijgrond, geeft zij er de 
voorkeur aan, conform de wens van haar vader, om de naam te schrijven als Scheygrond.

Door in het voorstel aan de openbare ruimte 9 de naam Griendakker te geven stelt de commissie voor 
om de bij besluit 895657 van 30 juli 2014 toegekende benaming Griend voor een openbare ruimte in 
de buurt De Eilanden in te trekken.
De benaming is vanwege een wijziging van de infrastructuur ter plaatse in reserve gehouden.


