
 

 

 

• De Arnhemsche Straatweg 
 
 
Straatnamen kunnen veranderen. De Nieuwe 
weg werd Lawickse Allee, Achterstraat werd 
Heerenstraat, Parklaan Niemeijerstraat, 
Grindweg Churchillweg en Sportparkweg Van 
Uvenweg. Maar geen straat heeft zoveel 
namen gekend als wat nu de Generaal 
Foulkesweg heet.  
 
In 1754 heette de Gen. Foulkesweg Weg na 
Arnhem, in 1815 Molenweg, 1819 Rijksweg 6 
Grebbe - Arnhem, 1832 Bovenlangs, maar ook wel Groote straatweg van Utrecht naar 
Arnhem of Weg van Wageningen naar Arnhem dan wel Weg van Wageningen naar 
Nijmegen en Arnhem; 1876 Bergweg of Bergstraat, 1919 Bergstraat, 1925 Rijksstraatweg en 
vanaf 1955 Generaal Foulkesweg. Daartussendoor komen ook voor Weg naar den Berg, 
Arnhemse straatweg en Straatweg naar Arnhem. Een weg met zoveel verschillende 
benamingen kan een belangrijke weg zijn. Dat zou ook moeten blijken uit de bebouwing 
langs die weg tussen hotel De Wereld en de watertoren. Op de topografische kaart uit 1832 
liggen daar slechts zeven panden: op de hoek Bovenlangs en Onderlangs het pand van Geurt 
Stevens, aan de kop van de Joodse begraafplaats een schuur van de Stad, dan aan de 
linkerkant de Eekmolen met huis, daartegenover een huis van de Erven Pannekoek, dan de 
Korenmolen en aan de linkerkant de nog bestaande toegangspoort tot de begraafplaats op 
De Dellen en tot slot het Tolhuis op de kruising Diedenweg/Holleweg. In de daaropvolgende 
halve eeuw komen er slechts drie panden bij, maar wel voorname buitenplaatsen (Belmonte 
en Hinkeloord) en villa Veluvia (het huidige Ceres), van rond 1860. In de laatste kwarteeuw 
komen er ineens veel herenhuizen en villa’s bij. Heeft het te maken met de komst van de 
Rijks Landbouwschool? Of met de groei van de industrie? Het betreft negen bijeen gelegen 
herenhuizen aan de voet van de berg, hogerop twee scholen (de HBS en de Rijks 
Tuinbouwschool) en nog drie villa’s. In totaal bestaat de bebouwing in 1900 dus uit nog geen 
25 panden. Maar dan gaat het snel: in de eerste decade van de 20e eeuw komen 7 panden 
erbij, in de tweede 4, in de derde 9, in de vierde 7 en in de vijfde nog eens 5. Op de helft van 
de vorige eeuw omvatte de bebouwing dus ongeveer 60 panden. En nu, nog weer 65 jaar 
later, is dat aantal panden slechts verdubbeld. Leo Eppink 
 
Foto: Arnhemsche straatweg 1915 
 
 


