


Vroegste bewoning 
Zo'n tienduizend jaar terug leefden er al mensen bij de zandruggen en rond 
de moerasachtige laagte er tussenin . Ze leefden hoofdzakelijk van de 
jacht. Er was weliswaar nog geen permanente bewoning, maar steeds 
weer keerden er mensen terug. 
Omstreeks het jaar 1000 vestigden er zich definitief bewoners. Ze begon
nen met het ontginnen van de ruwe gronden en bedreven kleinschalige 
akkerbouw. Rond een toenemend aantal hofsteden en enkele kasteeltjes 
ontstonden kleine buurtschappen die later naar elkaar toegroeiden. De 
kern van het gebied zou hebben gèlegen rond het Slijven (slijkven/ 
modderpoel), waar de naam "Slieven" uit is onstaan . 
Uit de 12e eeuw dateert de oudst bekende schriftelijke vermelding van de 
naam "Someren". Ongeveer vanaf het jaar 1250 verplaatste de bewoning 
zich meer en meer in de richting van de tegenwoordige dorpskern. 
In de zomer van het jaar 1301 verwierf Someren het recht op zelfbestuur. 
Vanaf die tijd is de historie van de gemeente nauwkeurig geboekstaafd. 
Het voert te ver om in het bestek van dit informatieboekje al te diep op de 
geschiedenis van Someren in te gaan. Wie er meer van wil weten, kan 
bijvoorbeeld terecht in het Heemhuis van heemkundekring "De Vonder" in 
de Molenstraat. Ook de daarnaast gevestigde bibliotheek van Someren 
beschikt over interessante buurt- en streekgebonden historische literatuur. 
En verder is het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven (RHCe) een 
prima bron . 

Someren-Noord nu en toen 
De huidige wijk Someren-Noord beslaat, naast het woongebied binnen de 
ring Speelheuvelstraat - Speelheuvelplein - Avennelaan - Slievenstraat -
Grimberg - Provincialeweg - Witvrouwenbergweg - Kanaalstraat - Wil hel
minaplein, ook het bedrijventerrein Half Elfje en het noordoostelijke deel 
van het buitengebied, begrensd door de Slievenstraat, de Varendonckweg 
en de Kanaaldijk-Noord (N266) . 
Deze opsomming van straatnamen bevat een aantal topografische aandui 
dingen die al in de late Middeleeuwen werden gebruikt, zoals Slieven , Va
rendonck en Grimberg. Someren-Noord kent meer straat- en aanverwante 
namen die verwijzen naar de locale geschiedenis . Menigeen zal zich wel 
eens hebben afgevraagd waarom er midden in "ons" buitengebied een 
Kerkweg ligt en midden in het bedrijventerrein een Schoolstraat, terwijl er 
in die delen van Someren-Noord in de verste verten geen school of kerk te 
bekennen zijn. 

Op kaarten van vóór 1965, waarop de huidige woonwijk Someren-Noord 
nog niet voorkomt, is te zien dat de Kerkweg , die nu slechts een korte ver
binding vormt tussen de Kouterstraat en de Heiveldsestraat, vroeger door
liep tot aan het Wilhelm inaplein, dat overigens aanvankelijk "Grote Speel
heuvel" heette en later "Markt" en "De Meer" werd genoemd. Die vroegere 
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Kerkweg volgde een tracé dat enkele tientallen meters oostelijker lag dan 
de huidige Ter Hofstadlaan. 
Ongeveer ter hoogte van wat we nu kennen als de Leeuwerikstraat kruiste 
de Kerkweg de Schoolstraat, eerder "Baan van Heeze en Someren naar 
Asten" en "Astensche Dijk" genoemd. Het korte stukje Schoolstraat dat we 
nu nog op bedrijventerrein Half Elfje aantreffen, maakte vroeger deel uit 
van deze weg, die in een vrijwel rechte lijn doorliep tot aan de "Kleine 
Speelheuvel" : het gebied rond het huidige Speelheuvelplein en de Martij
nenstraat. Hij volgde dus globaal het tracé van de tegenwoordige Acacia
weg , Vogelenzang, Leeuwerikstraat en Avennelaan. 
De begrippen "weg" en "straat" moet men overigens met een flinke korrel 
zout nemen. Het waren zandweggetjes, geflankeerd door houtwallen en 
akkervelden, afgewisseld door boerderijen . Pas aan het begin van de 20e 
eeuw werden ze aan één zijde verbreed met rijwielpaadjes . 

Maar, ooit leidden ze inderdaad naar een kerk en een school. .. 

De kerkgebouwen 
Op de kop van de eerder genoemde oostelijke dekzand rug stond al aan 
het begin van de 13e eeuw de in Romaanse stijl gebouwde Sint
Lambertuskerk, genoemd naar de patroonheilige van het Bisdom Luik. 
Wanneer die kerk werd gebouwd is niet bekend. Wel weten we dat hij be
hoorlijk groot was; de streek telde in die tijd tussen de 1.000 en 2.000 paro
chianen. 

Doordat de bewoning zich langzamerhand verplaatste van de dekzandrug
gen in "Noord" naar de huidige dorpskern, kwam de Lambertuskerk steeds 
meer buiten het dorpshart te staan. Om naar de mis te gaan moest men 
dus een eindje lopen. Dat verklaart waarom de plek waar het gebouw 
stond "Kerkeindje" werd genoemd. Het huidige parochieblaadje van de 
Pauluskerk, dat trouw elke veertien dagen op alle woonadressen in Some
ren-Noord wordt bezorgd, ontleent hieraan zijn titel. 

In de 15e of 16e eeuw werd de oude Lambertuskerk in Gotische stijl her
bouwd. Maar vanaf 1648 (Vrede van Munster, einde Tachtigjarige Oorlog, 
begin Reformatie) trad het verval van het gebouw in . Someren lag in het 
Generaliteitsgebied Staats-Brabant en viel als een soort wingewest onder 
het bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Onder dit 
bewind werd het katholicisme verboden . Alle kerken werden onteigend en 
aan de protestanten toegewezen. Dat gebeurde dus ook in Someren, waar 
in 1650 van staatswege een protestantse dominee werd aangesteld. Met 
amper dertig geloofsvolgelingen uit het dorp en omgeving hield hij diensten 
in het voormalige priesterkoor van de Lambertuskerk. Meer ruimte was niet 
nodig. De rest van het kerkgebouw bleef ongebruikt en werd verwaarloosd. 

De veel grotere groep rooms-katholieken in Someren (op dat moment ruim 

1.700 personen) was vanaf toen genoodzaakt voor het bijwonen van mis
sen uit te wijken naar een grenskerk net over de scheidslijn tussen Some
ren en Nederweert, buiten het bestuursgebied van "De Republiek" . 

Omstreeks 1670 werden de regels voor de rooms-katholieken enigszins 
versoepeld en kon in Someren een kleine schuurkerk (een gebouw dat van 
buiten niet als kerk herkenbaar was) worden betrokken. Deze stond aan de 
Postel en werd al spoedig vervangen door een grotere. 

-"",<~i<!-:." " 

Blik vanaf het Wilhelminaplein in de Kerkstraat (nu Ter Hofstadlaan) in de jaren '20 
van de vorige eeuw. Links Café Van de Moosdijk (nu boekhandel), rechts, waar op 

de voorgrond het boerderijtje met een paar schuurtjes staat, ligt nu het plein vóór het 
woonl winkelcomplex "Oe Meer". 

Uit "Sluis 11 tussen Someren en Asten", in 2001 geschreven en uitgegeven door 
Wim Deen en t. 

In de Franse tijd werd bepaald dat de rooms-katholieken hun kerkgebou
wen terug konden krijgen. Maar in Someren hadden ze geen belangstelling 
meer voor de verwaarloosde Lambertuskerk op het Kerkeindje. Het ge
bouw lag te ver van de dorpskern verwijderd en de staat van onderhoud 
was dermate slecht dat men er de voorkeur aan gaf om aan de Pastel een 
nieuwe kerk te bouwen. Deze kwam in 1829 gereed en bleef in gebruik 
totdat in 1926 de huidige Sint-Lambertuskerk aan de Kerkstraat, tegenover 
de Laan ten Roode kon worden ingewijd. 

Someren-Noord moest tot 1968 wachten eer het weer een eigen paro-
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chiekerk kreeg; de Sint-Pauluskerk, gebouwd op de hoek van de 
Avennelaan, de Dr. Eijnattenlaan en de Kerkweijerstraat, vierde in 
2008 zijn 40-jarig jubileum. De oude Lambertuskerk op het 
Kerkeindje was inmiddels verdwenen. In 1868 ging het midden
schip plat en in 1885, nadat de het pittoreske protestantse kerkje op 
het Speelheuvelplein in gebruik was genomen, trof het priesterkoor 
eenzelfde lot. Nu herinnert nog slechts het protestants kerkhof tus
sen Nachtegaallaan en Vogelenzang, aan de plek waar eens de 
oude Sint-Lambertuskerk heeft gestaan. Overigens is het kerkhof 
nog altijd in gebruik. 

In 1738 en 1739 maakte de kunstenaar Jan de Beijer enkele fraai 
gedetailleerde prenten van de oude Lambertuskerk in Someren. Op 
basis hiervan en van bewaard gebleven beschrijvingen en bouw
technische gegevens, bouwde Joop Verkroost in 2008 een prachtig 
schaalmodel van de kerk. Deze maquette is te bezichtigen in 
Heemhuis "De Vonder" in de Molenstraat (elke dinsdagochtend en 
donderdagavond geopend). 

Prent van de Lambertuskerk in Someren-Noord, getekend door Jan de Beijer in 
1739. 

Jan de Beijer tekende de Lambertuskerk vanuit verschillende perspectieven; let op 
de vrijstaande klokkentoren. 

. 
!.. ~ '1' .. \ ' 

Dit lijkt op een detail uit de afbeelding hierboven, maar het is een andere prent; let 
op de positie van de mensen, het paard en de wagen voor de kerkmuur. 
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''-'''': -1, 
Een fraaie opname van de maquette van de oude Lambertuskerk, in 2008 gebouwd 

door de heer Joop Verkroost. 
(Met dank aan Heemkundekring "De Vonder", Asten/Someren) 

De scholen van Someren-Noord 
Naast de oude Sint-Lambertuskerk, tegen de muur van het kerkhof, stond 
ook de allereerste (uiteraard rooms-katholieke) school van Someren. Wan
neer die daar is gekomen, valt niet te achterhalen , maar in de 16e eeuw 
stond hij er al. En - net als de kerk - werd hij tijdens de Reformatie 
"genaast". De katholieke identiteit diende plaats te maken voor de protes
tantse. In 1775 verhuisde het lagere schooltje naar het gebied Slieven, aan 
het eind van de Schoolstraat, bij de Speelheuvel. Het heeft gestaan op wat 
nu de hoek van de Avennelaan en de Martijnenstraat is. 
In de Franse tijd werd de school van zijn christelijke identiteit ontdaan en 
openbaar. In 1849 was het gebouw op Slieven ontoereikend geworden en 
verhuisde de school naar "De Meer" (nu Wilhelminaplein). 
In 1916 was er behoefte aan een grotere school met vier klaslokalen, een 
gymzaal, een overdekte, afgesloten speelplaats en een meesterswoning. 
Die verrees in het midden van de Posteistraat, waar hij tot 1988 heeft ge
staan . Na de sloop werd op dezelfde plek het woon-/winkelcomplex Postel
staete gebouwd. 

Tot 1975 heette de school in de Posteistraat Sint-Lambertusschool , maar 
nadat de huidige school met diezelfde naam aan de Van Gijseistraat in De 
Loove was opgeleverd, werd de school in de Posteistraat omgedoopt in 
Sint-Jansschool. Onder die naam deed hij nog een aantal jaren dienst voor 
kinderen uit de nieuwe woonwijk Someren-Noord, omdat de capaciteit van 
de twee nieuwe basisscholen aldaar aanvankelijk ontoereikend was. Er 
waren teveel kinderen .. . Kom daar vandaag de dag eens om in het vergrij 
zende (sommigen zeggen : "verzilverende") Someren-Noord. 

Overigens werd in 1949 in de Vaarseistraat, nabij het Speelheuvelplein ook 
weer een kleine protestants-christelijke basisschool gebouwd en in gebruik 
genomen. Deze bleef dienst doen tot 1980, toen in de wijk De Loove basis
school De Viersprong (op dezelfde grondslag) werd geopend. Het pand in 
de Vaarseistraat werd daarna omgebouwd tot huisartsenpraktijk. 

Deze detailkaart van 1939 (de huidige situatie is met stippellijnen aangegeven) is 
ontleend aan het door Cees Verhagen in 2008 geschreven en uitgegeven boek "Mijn 

onvergetelijke schoolklas ". De vier cirkels duiden de plaatsen aan waar vroeger 
lagere scholen hebben gestaan. Bij cirkel 1, het Kerkeindje, stond ook de oude Sint

Lambertuskerk. 

Someren-Noord en de Zuid-Willemsvaart 
Een belangrijke ontwikkeling voor ons hele land, die op Someren extra veel 
invloed had, was de aanleg en ingebruikstelling van de Zuid-Willemsvaart. 
Na jaren van graven en bouwen werd het kanaal op 24 augustus 1826 - de 
verjaardag van Koning Willem I - officieel geopend. Vier dagen later pas
seerde het eerste schip Someren. Behalve ter bevordering van het goede
ren- en aanvankelijk ook personenveNoer, speelt de Zuid-Willemsvaart 
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een voorname rol bij de waterhuishouding in Zuidoost-Nederland . Het ka
naal, dat Maastricht met Den Bosch verbindt, heeft een lengte van 122 
kilometer en een verval van 40 meter. Meer dat een kwart daarvan, 12 
meter om precies te zijn, wordt opgevangen door de vijf sluizen op het ge
bied van de Gemeente Someren. Dit relatief grote verval heeft natuurlijk 
alles te maken met die dekzand ruggen uit het begin van dit verhaal. 
Sluis 11, de middelste van de vijf, ligt aan de rand van Someren-Noord, 
recht tegenover de huidige bedrijfspanden van ISO Bouw Systems/Stramit, 
in 1946 ter plaatse gestart als Halmplankfabriek Van Engelen Vugts. 

Tot aan 1975, toen de vaste oeververbinding tussen Someren en Asten 
werd opengesteld, lag bij Sluis 11 een ophaalbrug. AI het lokale verkeer 
tussen beide dorpen moest daar overheen en tot 1966 ook veel regionaal 
verkeer tussen Eindhoven en Venlo. Want tot aan het moment van inge
bruikname van de snelweg A67 lag Someren midden in die ook toen al 
belangrijke verbinding. Via de Vaarseistraat, de Speelheuvelstraat, het 
Wilhelminaplein , de Kanaalstraat en de brug bij Sluis 11 bereikte men de 
Heesakkerweg ... en omgekeerd . En dat was een probleem, want de brug 
was erg smal en ging ook nog eens om de haverklap open. Bovendien 
moest niet alleen het water, maar ook de drukke verkeersweg tussen Hel
mond en Weert, naast het kanaal, worden overgestoken. AI was er veel 
minder verkeer dan tegenwoordig, men sprak in die tijd wel degelijk van 
een ernstig verkeersknelpunt. 

Standerdmolen "O'n Evert" 
Tijdens het wachten voor de brug aan de kant van Someren, in de Kanaal
straat, had men alle gelegenheid om een blik te werpen op de oude graan
molen "D'n Evert", genoemd naar Evert van der Grinten die hem in 1767 
had gekocht. Hij stond bovenop de "Molenberg", vlakbij de splitsing van de 
Kanaalstraat en de Schoolstraat (dus midden in het huidige Half Elfje). Het 
was een standerdmolen, gebouwd in 1543, ter vervanging van een graan
molen die daar al in 1302 was gebouwd. 

D'n Evert had veel meegemaakt: stormschade, brandschade als gevolg 
van blikseminslag, oorlogsschade, herhaaldelijke herbouwen restauratie, 
afgewisseld door periodes van sleet en verwaarlozing . 

In 1953 ontkwam D'n Evert maar ternauwernood aan de slopershamer, 
omdat hij bijna niet meer werd gebruikt en zowat op instorten stond. Maar 
twintig jaar later was het tij gekeerd. De Gemeente Someren, inmiddels 
eigenaar van het historisch-industrieel erfgoed, besloot tot volledige restau
ratie . Maar eerst verplaatste men hem naar De Donck ten noordwesten 
van het dorp. Daar, achter het natuurtheater, staat hij inmiddels al ook 
weer een kleine veertig jaar. En opnieuw is hij aan restauratie toe .. . 

De oude Schoolstraat nabij Sluis 11 in de jaren '30 van de 20e eeuw; rechts 
standerdmolen "D 'n Evert. ". 

Uit "Sluis 11 tussen Someren en Asten", in 2001 geschreven en uitgegeven door 
Wim Deenen t. 

Van woningnood ... 
Someren is in de twintigste eeuw enorm gegroeid. Niet alleen wat betreft 
zijn oppervlakte (door de samenvoeging met Lierop, in 1935) maar ook qua 
inwoneraantal. Woonden er in 1900 zo'n 3.000 mensen in de gemeente. In 
1955 werd de grens van 10.000 inwoners gepasseerd en inmiddels staat 
de teller ruim boven de 18.000. Er ontstond dus in de loop der jaren een 
grote behoefte aan meer woningen. En daar kwam nog bij dat de kwaliteit 
van de bestaande woningen in veel gevallen alles behalve goed was. 

In de door grote armoede gekenmerkte jaren '30 trok de komst van veer
tien zogenoemde "dokterswoningen" aan de Kanaalstraat (zeven tweekap
pers) bijzondere aandacht. De bouw ervan was gefinancierd door de van 
oorsprong Vlaamse geneesheer dr. J.V.L. Eijnatten (1888 - 1958) die van 
1924 tot 1955 de enige huisartsenpraktijk van Someren voerde en daar
naast een zeer nobele rol voor de Somerense gemeenschap vervulde als 
bevorderaar van de voorwaarden voor een betere volksgezondheid , wel
doener en sociale steunpilaar. Terecht werd hij in 1949 benoemd tot ere
burger van de gemeente en werd later één van de hoofdstraten in de wijk 
Someren-Noord naar hem genoemd! 
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Dokter J. V. L. Eijnatten (1888-1958, geneesheer te Someren van 1924 tot 1955. 
Uit "Sluis 11 tussen Someren en Asten", in 2001 geschreven en uitgegeven door 

Wim Deenen f. 

Maar hoe edelmoedig bedoeld ook, die dokterswoningen boden natuurlijk 
onvoldoende uitkomst. De woningnood werd nog nijpender na de Tweede 
Wereldoorlog. De gevechten die met de bevrijding van Someren, in sep
tember 1944, gepaard waren gegaan hadden flink veel beschadigde en 
onbewoonbaar geworden huizen tot gevolg . Herstel en nieuwbouw kwa
men na de oorlog pas laat en aarzelend op gang, hoofdzakelijk als gevolg 
van gebrek aan bouwmaterialen . Ter illustratie : in 1947 telde Someren iets 
meer dan 1.300 woningen , eind jaren '50 waren het er krap 2.000. En dat 
was niet genoeg. 

... Naar woningbouw 
Daarom begon de gemeente in de late jaren '50 plannen te maken voor 
een forse uitbreidingsoperatie . Begin 1960 werd het "Bestemmingsplan 
Noord" ter inzage gelegd. Het was voor het eerst dat er in Someren met 
zo'n bestemmingsplan werd gewerkt. En in de volksmond werd de toekom
stige nieuwbouwwijk dan ook al snel "Plan Noord" genoemd, een aandui
ding die vooral oudere Somerenaren tot op de dag van vandaag nog ge
bruiken. 
Er werden tien bezwaren tegen het bestemmingsplan ingediend, waarvan 
er slechts één gegrond werd verklaard. Deze had betrekking op de be-

graafplaats bij de plek van de oude Lambertuskerk. Vanwege zijn archeolo
gische belang mocht het kerkhof niet geruimd worden; de wijk moest er 
maar omheen worden gebouwd. Enkele jaren later werd de begraafplaats 
omheind door een stevig hekwerk. Daarmee werd een eind gemaakt aan 
de onbedoelde grafschennis, gepleegd door bouwvakkers en later door 
buiten spelende kinderen van de vroegste bewoners in "Plan-Noord". 
De begraafplaats is het belangrijkste historische element dat in Someren
Noord bewaard is gebleven. Nagenoeg alle andere bouwsels in de toekom
stige woonwijk - hoofdzakelijk boerderijen en stallen - werden gesloopt. 
Maar voor het zover was gingen nog heel wat jaren voorbij. Het duurde tot 
in 1962 voordat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant het 
bestemmingsplan voor Someren-Noord goedkeurden. Vervolgens kocht de 
gemeente voor meer dan 1 miljoen gulden 48 hectare grond aan in het 
gebied ten noorden van de Kanaalstraat en ten oosten van de Speelheu
velstraat. 
Er werd in diverse stappen een speels, volkomen asymmetrisch en tamelijk 
ruim stratenplan ontworpen met uitgebreide groenvoorzieningen, veel di
versiteit en logische aansluitingen op de al bestaande voorzieningen van 
het dorp. Een uitzondering hierop betrof de aansluiting van de Ter Hofstad
laan op het Wilhelminaplein. Vreemd genoeg liet die tot 1972 op zich wach
ten. Het gebiedje rond deze kruising bleef tot 1978 een bouwplaats, want 
pas toen kwam het woon-/winkelcomplex "De Meer" gereed. 

Niettemin was de Ter Hofstadlaan, genoemd naar de vroegere Somerense 
"Hoeve Ter Hofstadt" die stond op de plek van het huidige Slievenpark, de 
belangrijkste noord-zuidas in het stratenplan. Parallel daaraan werden, de 
Dr. Eijnattenlaan, de Sijlkensstraat (die in het eerste ontwerp verder in 
noordelijke richting was doorgetrokken), de Loostreeplaan en de Witvrou
wenbergweg gepland. En dwars daarop, werden van boven naar beneden 
de Noorderlaan, de Nachtegaallaan, de Munnekenstraat, de Avennelaan, 
de Zuiderstraat en de Gaaseweg ingetekend. Tussen dit raster van hoofd
assen was een labyrint van kleinere verbindingsstraten en voetpaden voor
zien. 
Er bestond in het oorspronkelijke ontwerpplan nog geen duidelijk idee over 
hoe de flanken van de nieuwe wijk moesten worden "afgehecht". Aan de 
noord- en oostzijde werden pas in een laat stadium de Lijsterstraat, de 
Merelstraat, de Vinkenstraat, de lepelaar, en de Beukelaar toegevoegd . 
Ook de Acaciaweg was aanvankelijk niet voorzien . In het eerste ontwerp
concept liep de Munnekenstraat, met een flauwe bocht ter hoogte van de 
Loostreeplaan, door tot aan de Witvrouwenbergweg. 
Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp schoof het wandelgebied "De 
Vogelenzang" met zijn patiobungalows een stuk in noordelijke richting op. 
Dat had te maken van het inpassen van de protestantse begraafplaats 
tussen de nieuwe huizenblokken. Om diezelfde reden werden de Leeuwe
rikstraat en de Kwartelstraat aan het ontwerp toegevoegd en werd de Sijl
kensstraat ingekort. 
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Voor de zuidwestelijke hoek bestond aanvankelijk ook nog geen definitieve 
oplossing . Wel lag van meet af aan vast dat achter de Speelheuvelstraat 
een zogenoemde waterlossing moest komen , maar op de eerste tekenin
gen heeft die meer het aanzien van een "gracht" dan van de vijver die er 
uiteindelijk van werd gemaakt. Tot de aanleg van het Slievenpark, waar die 
vijver in werd opgenomen, is pas in een latere fase besloten. En ook het 
woongebied rond de Gaaseweg (Wevelsdaal en Rosdaal) werd pas in een 
later stadium (na 1971) aan "Plan Noord" toegevoegd . Veel vroege bewo
~ers van de wijk herinneren zich nog wel dat de Paulusschool (opgeleverd 
In 1965) aanvankelijk volledig door vrije ruimte was omgeven. 

Een opname uit 1965 die het contrast laat zien tussen oud en nieuw - sloop en 
bouw in Someren-Noord 

Uit het in 2001 verschenenen jubileumboek "Hertog Jan en de Zummerse mens ", 
door Jean Coenen t. 

AI in de eerste helft van de jaren '60 was een nieuwe woningbouwcorpora
tie opgericht die aan de slag ging in de plaatsen Budel, Maarheeze, Heeze, 
Leende en Someren. Vanwege zijn regionale karakter werd die corporatie 
"Meuienstat" genoemd, naar een oude grenspaal op het snijpunt van de 
betreffende gemeenten. In "Noord" was Meulenstat (later veranderde de 
naam in woCom) opdrachtgever voor de bouw van een groot aantal huur
woningen. De overige te bouwen huizen vielen onder de in die tijd verschil
lende typen koopsectoren. 

~et duurde to.t in 1965 voordat in Someren-Noord daadwerkelijk de schop 
In de grond ging. Vervolgens werd de woonwijk in verschillende fasen op
gebouwd. Zodra een fase af was, trokken de nieuwe bewoners in hun kers
verse huizen. Tien jaar later was de woonwijk zo goed als voltooid. 

En daarmee was de woningvoorraad van Someren in één klap met meer 
dan de helft vergroot. Zo'n 1.200 nieuwe adressen, verdeeld over ruim 
dertig nieuwe straten met soms de vreemdste , maar wel Nederlands klin
kende namen waren erbij gekomen. 
Belangrijk kenmerk van de nieuwbouw in Someren-Noord was dat het uit
sluitend laagbouwwoningen betrof. De indertijd heersende verleiding om 
aan stapelbouw te doen wisten de plaatselijke autoriteiten te weerstaan. Er 
was ook geen reden voor de bouw van flats, want ruimte was er in Some
ren nog volop en de grondprijzen waren in die tijd verbluffend laag. 

Algemene voorzieningen 
B.ij de opzet van Someren-Noord werd volop aandacht geschonken aan 
dlve~se algemene voorzieningen. Zo kwamen er twee nieuwe lagere scho
len: In 1965 de al genoemde Paulusschool aan de Dr. Eijnattenlaan en in 
1.96B de Pet~usschool in de Vinkenstraat. Elk van deze scholen had capa
citeit voor zo n 150 tot 200 leerlingen. 

De Paulusschool- thans Brede School "De Diamant" aan de Dr. Eijnattenlaan. Het 
pand verrees in 1965 en wordt naar verwachting in 2013 vervangen door nieuwbouw 

aan de A vennelaan. 

Vanwege het teruglopende aantal leerlingen werden in 2009 de Petrus- en 
Paulusschool organisatorisch samengevoegd. Kort daarna werd het lesge
ven geconcentreerd in de school aan de Dr. Eijnattenlaan; het gebouw van 
de Petrusschool aan de Vinkenstraat werd afgebroken. Inmiddels is de 
gefuseerde Paulus/Petrusschool omgevormd tot Brede School 'De Dia-
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mant' . Naar het zich laat aanzien wordt nog voor de jaarwisseling 
2011 /2012 gestart met de bouw van een nieuwe locatie voor De Diamant 
aan de Avennelaan , naast sporthal De Microhal. Het wordt een mooi pand, 
maar het is in het kader van het teruglopend kindertal veelzeggend dat nog 
tijdens de ontwerpfase moest worden besloten het aantal lokalen van elf 
naar acht te terug te brengen. 
In 1968 nam de Franciscus-basisischool voor speciaal MlK-onderwijs 
(~lK = moeilijk lerende kinderen) met een kleine honderd leerlingen, een 
nieuw gebouw aan de Acaciaweg in gebruik. Tussen 1961 en 1968 was 
deze school in een deel van het oude gebouw van Gemeenschapshuis "De 
Ruchte" (oorspronkelijk patronaats- of parochiehuis) op de hoek van de 
laan ten Roode en de Kerkstraat ondergebracht. De verhuizing naar het 
nieuwe pand op de Acaciaweg betekende een grote vooruitgang. 

Op de hoek van de Kanaalstraat en de Witvrouwenbergweg was ook een 
basisschool voor speciaal onderwijs gevestigd: "De Halm", een lOM
school (lOM = leer- en opvoedingsmoeilijkheden). Zowel de Franciscus
school als De Halm waren streekscholen . Ze richtten zich op kinderen die 
voor speciaal onderwijs in aanmerking kwamen uit de wijde omgeving. 
In 1998 be~~alde de Rijksoverheid dat de verschillende vormen van speci
aal onderwiJs nauwer moesten gaan samenwerken. Daarop werd in de 
regio D~urne - Asten - Someren "SBO De Brigantijn" opgericht, waarin 
alle basisscholen voor speciaal onderwijs organisatorisch werden gebun
deld . In Someren betrof dit dus De Halm en de Franciscusschool. 

Tot kort na de eeuwwisseling bleven de beide locaties (Acaciaweg en Ka
naalstraat) voor De Brigantijn in gebruik. Maar onder meer als gevolg van 
het teruglopende aantal leerlingen werden met ingang van het schooIsei
zoen 2000/2001 alle Brigantijn-leerlingen in Someren onder één dak, na
melijk dat van de grotere locatie Kanaalstraat, gehuisvest. Het pand van de 
voormalige Franciscusschool aan de Acaciaweg heeft nadien een aantal 
nieuwe functies gekregen. Tegenwoordig zijn kinderdagverblijf "Korein Kin
derplein", Muziekschool "Muziekles Someren", "Stichting Dagopvang de 
Ont~~eting/De Boei" voor mensen met een geestelijke beperking en het 
opleidingscentrum van de EHBO-vereniging Someren in het gebouw ge
vestigd. 

Somer~n-Noor.~ kreeg ook een apart kleuterschooltje , "Klavertje Vier" ge
heten, In de SIJlkensstraat. Na de invoering van de basisischool werd het 
kleuterschooltje opgeheven. Het gebouw deed nog enkele jaren dienst als 
onderkomen van de Sint-Jansbasisschool uit de Posteistraat. In 1988 werd 
ook deze opgeheven en sindsdien biedt het gebouw in de Sijlkensstraat 
onderdak aan Buurtwerkplaats "De Springplank" en "Atelier Someren" -
voorheen de Schildersschool. 

In de Sijlkensstraat werd ook een groot speel- en sportveld aangelegd met 
?iverse klimtoestellen en andere voorzieningen. Het werd gretig door de 
Jeugd van Someren-Noord in gebruik genomen. Ook op diverse andere 
plaatsen in de wijk werden speelvoorzieningen geplaatst, onder meer in de 
Gaaseweg bij het Rosdaal, in De Stappert, op het plein in de Munneken
straat en op het Noordplein . Verder verschenen her en der bankjes, brie
venbussen, een telefooncel, diverse bushaltes, openbare afvalbakken en -
wat later - enkele uitlaatplaatsen voor honden. En dan was er natuurlijk 
nog het openluchtzwembad "De Diepsteeckel" op de hoek van de Kanaal
straat en de Witvrouwenbergweg . Het stond er al sedert 1962 en werd in 
1997 ingrijpend vernieuwd, maar het bleef een openluchtbad, hoe graag 
veel Somerenaren ook een dak boven hun hoofd wensten (en nog wensen) 
als ze een frisse duik willen nemen en een paar "baantjes willen trekken" ... 

Twee voorbeelden van moderne maatschappelijke voorzieningen in Someren
Noord: boven Gemeenschapshuis "De Weijers " aan de Ter Hofstadlaan/hoek 

Avennelaan; onder het gebouw van Open Jeugd Centrum Comeet aan de 
Witvrouwenbergweg. 
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Slievenpark en omgeving 
~~n de westelijke flan.k van de Someren-Noord werd een fraai park met 
Vijver aangelegd, waann een tennisbaan werd opgenomen en ook het die
renparkje een plek kreeg (1974) dat aanvankelijk naast het politiebureau 
aan de Speelheuvelstraat was gevestigd. In het verlengde van dit 
"Slievenpark" kwam een bescheiden bungalowbuurtje - de Martijnenstraat 
- en er tegenover werd een spothal gebouwd, de Microhal. 
Nabij het Slievenpark verrees in 1968 ook een nieuw kerkgebouwen even 
verderop, op de hoek van de Avennelaan en de Ter Hofstadlaan werd het 
Gemeenschapshuis "De Weijers" gevestigd . Vlak daarnaast kwam het kan
toor van de regionale woningstichting Meulenstat. Sinds Meulenstat 
"woCom" heet en is verhuisd naar een kantoorpand aan de Witvrouwen
bergweg, biedt het oude Meulenstat-kantoor onderdak aan Advieskantoor 
ACFIS. 

Aan de Ter Hofstadlaan, de centrale verkeersas van de wijk, kwamen tus
sen Zuiderstraat en Sijlkensstraat diverse winkelpanden, terwijl op de hoek 
met ~e Provinciale:-veg e~ enigszins buiten de bebouwde kom, het garage
bednJf annex benzinestation en ambulancesteunpunt van Piet Linden werd 
gevestigd. Dat voorzag van meet af aan in een grote behoefte, want Some
ren-Noord werd al snel een auto rijke wijk. 

Een voor velen in Someren-Noord vertrouwde aanblik, komende vanuit de richting 
van het Wilhelminaplein : de winkelgalerij aan de Ter Hofstadlaan tussen de 

Zuiderstraat en de Sijlkensstraat. 

Een bewijs voor de doordachtheid waarmee de buurt destijds werd ontwor
pen, is dat ook vijftig jaar later het (immens toegenomen) wegverkeer er 
nog altijd betrekkelijk probleemloos z'n weg vindt. Op een paar specifieke 
knelpunten na zijn er geen grote parkeerproblemen, het jaarlijkse aantal 
ernstige verkeersongevallen in Someren-Noord is - mede dankzij de in 
veel woonstraten geldende maximum snelheid van 30 km/u - relatief laag, 
nergens zijn verkeerslichten nodig en met moderne rotondes op de belang
rijkste uitvalswegen verloopt de in- en uitstroom van auto's over het alge
meen soepel, zelfs op de drukste momenten van de dag. 

Natuurlijk komen er óók in Someren-Noord wel eens wegmisbruikers voor
bij die voor ergernis zorgen: notoire hardrijders, bestuurders met voertui
gen die veel meer dan de toegestane hoeveelheid geluid produceren, fiet
sers op trottoirs en/of zonder licht, voetgangers die oversteken zonder uit 
te kijken en andere verkeerszondaars. En niemand zal ontkennen dat de 
dagelijkse zwermen fietsende middelbare scholieren van het sinds de jaren 
:9~ aan de Kana~lstraat gevestigde Varendonckcollege zo nu en dan knap 
Irritant kunnen zIJn. Maar daar staat weer tegenover dat automobilisten 
nergens in Someren-Noord worden geplaagd door verkeersdrempels met 
de hoogte van een dekzand rug of door onlogische afsluitingen of andere 
autoluwende, maar tegelijk vaak ergernis wekkende obstakels. Ze zijn in 
Someren-Noord simpelweg niet nodig ! En dat is in een Nederlandse woon
wijk anno 2011 best opmerkelijk. 

Structureel vormt eigenlijk alleen het gemis van enkele goede fietspaden 
op plekken waar ze beter wel zouden kunnen liggen een uitdaging voor de 
toekomst. 

Grote verscheidenheid 
Een interessant kenmerk van de woonwijk Someren-Noord is dat op een 
betrekkelijk kleine oppervlakte een enorme verscheidenheid aan straat- en 
buurtkarakters is gecreëerd. Of je nu van de Zuiderstraat de Swanesdries 
inloopt, vanuit de Beukelaar de Loostreeplaan oversteekt naar De Stap
pert, vanuit de Wijtenhofstraat naar het Ros- en Wevelsdaal wandelt, van 
het Noordplein naar de Martijnenstraat loopt of van de Kwartelstraat de 
Vogelenzang indraait, telkens word je opnieuw omgeven door een volstrekt 
andere sfeer. 

Deze grote variëteit aan straat- en buurtkarakters valt vooral toe te schrij
ven aan de speelse opzet van het stratenplan in combinatie met de royale 
gr~envoorzieningen . De architectuur van de woningen (merendeels rijtjes
hUizen) IS over het algemeen sober en zakelijk en dateert vrijwel zonder 
~.itzondering uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw, toen nog nauwe
liJks met woningontwerpen werd geëxperimenteerd. 
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Een kijkje in het in 2010 flink onder handen genomen S/ievenpark. In het midden is 
één van de oefenobjecten voor scootmobielers zichtbaar. Het grasveld achter de 

bomen is uitmuntend geschikt voor sport en recreatie. 

Midden jaren '70, toen de woonwijk Someren-Noord zijn voltooiing nader
de, werd ook het buitengebied flink aangepakt. Inmiddels waren de Provin
cialeweg en de vaste brug over de Zuid-Willemsvaart gereedgekomen, die 
de kom van Someren qua verkeersdruk aanzienlijk ontlastten. Veel van de 
zandpaden ten noorden van de Provincialeweg werden verhard . Dit hing 
onder meer samen met de grootschalige ruilverkavelingen en met de aan
leg van een rioleringen stelsel. De ontsluiting en bereikbaarheid werden 
bevorderd en de woon-, leef en werkomstandigheden werden aan de eisen 
van de tijd aangepast. Daarmee werd de groei van de agrarische onderne
mingen gestimuleerd. 

Eind jaren '70 onderging ook het bedrijventerrein Half Elfje ten oosten van 
de Witvrouwenbergweg een ware metamorfose. Het stratenplan en de 
openbare voorzieningen werden gemoderniseerd en daarmee werd het 
vestigingsklimaat verbeterd. 

Kortom, met de komst van het nieuwe Someren-Noord zette de gemeente 
als geheel een grote stap in haar ontwikkeling van een weinig beduidend, 
ietwat armoedig dorpje aan de rand van De Peel naar een moderne, dyna
mische, geïndustrialiseerde plattelandsgemeente in het hart van de Zuid
oost-Brabantse stedendriehoek Eindhoven-Helmond-Weert. 

En die ontwikkeling hield met de realisatie van "Plan Noord" niet op. Er 
kwamen meer nieuwbouwwijken , meer bedrijventerrein , en de infrastruc
tuur groeide mee. Er werd volop geïnvesteerd in de (glas)tuinbouw en in 
andere nieuwe vormen van eigentijds werken in de agrarische sector. 
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Er verschenen ook nieuwe takken van handel en nijverheid in en om So
meren. En er kwam meer aandacht voor sport, ontspanning , toerisme en 
recreatie. 

Dit ontwikkelingsproces zal zich ongetwijfeld voortzetten. De toekomst laat 
ruimte voor meer ... 

Sinds 2005: De Wijkraad 
Om al die nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden, te zorgen voor 
een optimale inpassing in de bestaande structuren en er tegelijk een zo 
breed mogelijk draagvlak bij de burgers voor te creëren, is het - behalve 
dat aan steeds strengere wet- en regelgeving moet worden voldaan - ook 
belangrijk dat bewoners en andere belanghebbenden goed en op tijd over 
nieuwe ontwikkelingen worden geïnformeerd en bij besluitvorming over de 
veranderingsprocessen worden betrokken. 
Tegelijk moet vermeden worden dat iedereen over alles een oordeel kan 
uitspreken en/of invloed kan doen gelden, want daarmee zou elke vorm 
van slagvaardige besluitvorming of beleidsuitvoering in de knel komen. 
Daarom is voor het betrekken van burgers bij het introduceren van belang
rijke nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen en veranderingen gekozen voor 
een buurt- of wijkgerichte aanpak. 
Vanuit deze achtergrond werd in november 2005 de "Stichting Wijkraad 
Someren-Noord" opgericht. De wijkraad fungeert als gebiedsgebonden 
bewoners platform dat opkomt voor de belangen van alle bewoners van de 
wijk, zonder binding met politieke partijen of belangenorganisaties. 

Binnen Someren-Dorp was de wijk "Noord" de eerste die een wijkraad tot 
stand bracht, een initiatief dat inmiddels in alle andere wijken van Someren 
navolging heeft gevonden. Daarnaast zijn in de kerkdorpen Lierop, '''t Eind" 
en "De Hei", dorpsraden actief die qua doelstellingen in veel opzichten met 
de wijkraden vergelijkbaar zijn . De dorps- en wijkraden van Someren on
derhouden onderling goede contacten en leren daarbij van elkaar hoe 
buurt-, wijk- en dorpsbelangen zo effectief en succesvol mogelijk kunnen 
worden behartigd. 

Namens de bewoners treedt de Wijkraad Someren-Noord op als gespreks
partner van de gemeente, de woningcorporatie en andere instanties over 
allerhande zaken die te maken hebben met behoud en verdere verbetering 
van de leefbaarheidskwaliteit in de wijk. 
Denk hierbij aan de bevordering van de veiligheid, het terugdringen van 
buurtoverlast, de aanpak van verkeers- en parkeervraagstukken, aandacht 
voor onderhoud en verbetering van openbaar groen en publieke voorzie
ningen, bevordering van openbaar kunstbezit, het terugdringen van zwerf
afval enzovoort. 
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Samen met andere betrokkenen denkt de wijkraad constructief-kritisch 
mee over het zo harmonieus mogelijk inpassen in de wijk van nieuwe voor
zieningen . En daar zijn er nogal wat van! Wat te denken van: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

de bouw van nieuwe woningen achter de Noorderlaan en in het 
buitengebied; 
de komst van Brede School "De Diamant", die de Paulus- en Pe
trusbasischool heeft vervangen en binnen afzienbare tijd naar een 
nieuwbouwlocatie aan de Avennelaan verhuist ; 
de renovatie van het Slievenpark; 
de bouwen ingebruikname van het woonzorgcentrum 
"Eegelshoeve" aan de Ter Hofstadlaan; 
de inrichting van en het toezicht op het gebruik van de Jeugd 
Opvang Plek (JOP) op de Witvrouwenbergweg nabij Openlucht
zwembad "De Diepsteeckel" en het jongerencentrum "De 
Comeet"; 
de renovatie van het plein in de Munnekenstraat; 
de vaststelling van een parkeerbeleidplan voor de komende vijftien 
jaar; 
de toekomstige aanleg van het bedrijvengebied Elenburg voor klein
schalige perifere detailhandel op 
het terrein ten zuiden van de Provincialeweg, tussen de Witvrou
wenbergweg en de Ter Hofstadlaan; 
de nieuwe invulling op de kavels van de voormalige Petrus- en de 
Paulusschool ; 
de aanleg van een verkeersrotonde op de gevaarlijke kruising Wit
vrouwenbergweg - Acaciaweg - Schoolstraat; 
de invoering van 30 km/h zones in de meeste woonstraten van de 
wijk ; 
de herziening van de inrichting van de Ter Hofstadlaan ter hoogte 
van de Eegelshoeve ; 
de aanleg van een veil ige voetpadverbinding van de Eegelsghoeve, 
achter de toekomstige locatie van Brede School "De Diamant" 
langs, naar het Slievenpark ; 
de aanleg van een oefencircuit voor scootmobielers in datzelfde 
park ; 
de aanleg van achterpadverlichting ; 
enzovoort. 

Oe komst van woon- zorgcomplex Oe Eegelshoeve (boven) leidde tot extra ver
keersdruk op het buiten de kom liggende deel van de Ter Hofstadlaan. In nauw over
leg met de wijkraad heeft de Gemeente, binnen de grenzen van wat technisch mo

gelijk was, veel aan gedaan om de laan zo veilig mogelijk te maken voor alle wegge
bruikers. Zelfs de bomen aan de westzijde van de weg werden ervoor verplaatst. 

Ook voor het signaleren van knelpunten en verbeteringsmogelijkheden 
rond bestaande situaties heeft de wijkraad oog . Denk hierbij aan verkeers
en parkeerproblemen, achterstallig onderhoud van bestratingen , openbare 
groenvoorzieningen , openbare verlichting , straatmeubilair en speeltoestel
len, riolerings- en afwateringsproblematiek, verwaarlozing van achterpaden 
en ga zo maar door. Bij dit alles zorgt de wijkraad ervoor dat de stem van 
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bewoners steeds nadrukkelijk bij de verantwoordelijke instanties doorklinkt. 

De wijkraad werkt nauw samen met gemeente en woningcorporatie bij het 
realiseren van een nieuw wijkbeheerplan voor Someren-Noord en heeft 
inbreng bij het formuleren van een samenhangende visie op de wijkontwik
keling op middellange en lange termijn. 

Behalve te fungeren als spreekbuis namens de locale bevolking heeft de 
wijkraad ook tot doel het onderlinge contact tussen buurtbewoners en be
wonersgroepen binnen Someren-Noord te bevorderen en daarmee de so
ciale samenhang van de wijk verder te versterken. Hiertoe organiseert de 
wijkraad geregeld speciale gespreks- en informatieavonden voor buurtbe
woners in Gemeenschapshuis "De Weijers". Wijkraad Someren-Noord is 
een door de Gemeente Someren gesubsidieerde stichting. Er zijn geen 
leden en er hoeft geen contributie te worden betaald. De wijkraad staat 
open voor iedereen die binnen Someren-Noord gevestigd is. 

Tot de jongste ontwikkelingen in Someren-Noord behoort de aanleg in 2011 van een 
moderne verkeersrotonde op het drukke kruispunt Witvrouwenbergweg-Acaciaweg

Schoolstraat. 

Someren-Noord in de toekomst 
Zoals we hebben gezien, kan Someren-Noord, als onlosmakelijk deel van 
Someren in zijn totaliteit, terugblikken op een rijke historie. We mogen vast
stellen dat we er anno 2011 niet slecht voorstaan in "ons" noordelijke deel 
van de gemeente. Met een aantrekkelijke woonbuurt, een dynamisch bui
tengebied en een bedrijventerrein met interessante perspectieven zijn alle 
voorwaarden aanwezig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te tre
den. 

Op dit deel van de kaart van Someren, zoals die onder meer in de jaarlijkse Ge
meentegids wordt gepubliceerd, is het huidige Someren-Noord in één oogopslag te 

zien. gevangen. 

Er liggen boeiende uitdagingen op ons te wachten. Een woonbuurt van 
vijftig jaar jong verdient het om vanuit een samenhangende visie een vitali
teitsimpuls te krijgen. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor het vraag
stuk van de vergrijzing. Er moet een duidelijk antwoord komen op de vraag 
hoe je jonge mensen kunt stimuleren zich voor vestiging in Someren-Noord 
te interesseren. Ook nieuwe ondernemers zullen op creatieve manieren 
moeten worden geprikkeld om vestiging in Someren-Noord als een aan
trekkelijke optie te gaan beschouwen. 

Er blijft dus volop werk aan de winkel. Someren-Noord ... 
We zijn er nog niet klaar mee! 
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WAAR KOMEN ONZE STRAATNAMEN VANDAAN? 

Someren-Noord omvat ruim 50 straten, wegen en lanen, soms met de 
vreemdste, maar wel Nederlands klinkende namen. Ook een aantal 
bijzondere gebouwen en locaties in Someren-Noord draagt een mar
kante naam. Sommige ervan zijn al heel oud, zoals "Kerkweg", 
"Schoolstraat" en "Speelheuvelplein". Andere zijn pas bij de opleve
ring van de nieuwe woonwijk in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw 
geïntroduceerd. Dankzij de hulp van leden van de Werkgroep Topo
niemen van Heemkundkring "De Vonder" Someren/Asten en van het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, dat een groot deel van de 
gemeentearchieven uit onze streek beheert, zijn we erin geslaagd van 
de meeste straat- en objectnamen in Someren-Noord de betekenis en/ 
of herkomst te achterhalen. 

In mei 1962, het jaar dat het bestemmingsplan "Noord" door Gedepu
teerde Staten van de Provincie Noord-Brabant werd goedgekeurd, 
werd door een hoge gemeenteambtenaar een voorstel voor 33 nieuwe 
straatnamen in Someren-Noord ingediend. Hij had zijn suggesties 
gebaseerd op de omstreeks 1785 aangelegde "Kohieren der Landerij
en", de namen waaronder allerlei (groepen van) percelen cultuur
grondgrond in de omgeving, inclusief hun toenmalige eigenaren, offi
cieel stonden geregistreerd en in kaart waren gebracht. In totaal ging 
het om zo'n 4.700 akkers en weilanden. Voor nieuwe straatnamen was 
er dus keuze genoeg. Het zou overigens tot het voorjaar van 1963 
duren eer de Gemeenteraad van Someren de nieuwe straatnamen in 
"Noord" officieel goedkeurde. 

In onderstaand overzicht komen de belangrijkste straat- en objectna
men in willekeurige volgorde voorbij, inclusief een korte uitleg over 
de herkomst en/of betekenis ervan. 

Noorderlaan en Noordplein 
Ter begrenzing van het nieuwbouwgebied aan de noordwestelijke zijde 
werd de Noorderlaan, halverwege onderbroken door het Noordplein , aan
gelegd. Hij verbindt de Ter Hofstadlaan met de Avennelaan . 

Zuiderstraat 
In het zuidelijk gelegen deel van de nieuwe woonwijk kreeg de belangrijk
ste ontsluitingsweg de naam Zuiderstraat. Deze verbindt de Ter Hofstad
laan met de Loostreeplaan. 

Avennelaan 
De Avennelaan, die loopt van de Ter Hofstadlaan naar het Speelheuvel-

plein , is vernoemd naar Hendrik van Avenne, Schepen van Someren van 
1404 tot 1413. De betekenis van het woord "avenne" kan komen van het 
Latijnse woord "avena" wat lichte of zwarte haver betekent. Dit gewas 
werd in de Middeleeuwen veel verbouwd op de zandgronden in onze 
streek. In het Nederlands werd het "even" of "evene" genoemd. Maar de 
herkomst kan ook in de Germaanse taal verborgen liggen. In dat geval 
betekent avenne "weiland". Overigens ligt In Noord-Frankrijk een plaatsje 
met de naam Avenne. 

Hoepelakkerstraat 
Op het veld vóór de Microhal , waar binnenkort de nieuwe brede school "De 
Diamant" verrijst, stond in het verleden "Boerderij Schurgens". Het perceel 
grond ten noorden daarvan werd "Hoepenakker" of "Hoepelakker" ge
noemd, waarschijnlijk vanwege zijn ronde , hoepelachige vorm. 

Klokhuisstraat 
Parallel aan de Hoepelakkerstraat ligt de Klokhuisstraat, vernoemd naar 
één van de drie akkers tegenover de toren van de Sint-Lambertuskerk op 
het Kerkeindje. Die akkers behoorden toe aan de Hoeve Ter Hofstadt, die 
stond op de plek van het huidige Slievenpark. De naam "Clockhuisacker" 
zou erop kunnen duiden dat op deze plaats de klokken voor de kerktoren 
werden gegoten. Een klokhuis is namelijk onder meer een zandvorm voor 
het gieten van een kerkklok. 

Martijnenstraat 
Het rustieke bungalowbuurtje aan de rand van het Slievenpark, nabij de 
toegangsweg naar de accommodatie van Tennisvereniging "Packador", is 
vernoemd naar de Martijnenakker, een oude perceelsnaam uit die omge
ving ontleend aan Sint-Maarten. 

Slievenstraat en Slievenpark / Sportzaal "De Microhal" 
Someren was vanouds verdeeld in het noordelijke deel Slieven en het zui
delijke deel (Einde-)Schoot. De huidige Slievenstraat en het Slievenpark 
liggen in het hart van het noordelijke deel van de gemeente. De naam 
"Slieven" kan worden herleid naar "Slijven", dat slijkven of modderpoel be
tekent. In akten uit de 14e eeuw wordt de naam van ene Martinus van Slie
devenne vermeld, als bezitter van noordelijke gronden in Someren. Het 
Slievenpark, waarin naast het al genoemde tenniscomplex en een dieren
parkje , sinds de afronding van de eerste renovatiefase ook een testcircuit 
voor scootmobielers is opgenomen, onderdeel van het "Allemanspad", 
werd opengesteld in 1974. Tot die tijd heette het gebied "De Kempke". 

Diezelfde naam, "De Kempke" wilde men in eerste instantie ook aan de 
sportzaal op de kop van de Noorderlaan geven, omdat daarin het sportieve 
element "kampen" of "strijden" erin tot uitdrukking komt. Uiteindelijk werd 
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voor de naam "Microhal " gekozen. De zaal is immers maar half zo groot als 
een echte. sporthal en bovendien hadden sommigen weerstand tegen na
men waarin het element "kamp" voorkwam. Het zou associaties met de 
k~mpen uit de Tweede W~reldoorlog kunnen oproepen , die in de jaren '60 
bij veel mensen nog vers In het geheugen lagen. Om diezelfde reden wer
den ook de oorspronkelijk voorgestelde straatnamen "Ravenscamp", 
"Waalscamp" en "Hulscamp" weer uit de lijst met voorgestelde straatnamen 
geschrapt. Twe~ andere voorgestelde straatnamen uit het eerste ontwerp
plan werd overigens later om onduidelijke redenen eveneens geschrapt: 
"Het Eegtje" en "Den Else". De naam "Het Eegtje" dook na een aantal jaren 
alsnog in de wijk "De Loove" op, maar van "Den Else" heeft in Someren 
niemand meer iets vernomen ... 

Speelheuvelstraat I Speelheuvelplein 
In diverse dorpen in de regio komt van oudsher de naam "Speelheuvel" 
voor. In Someren zelfs driemaal : er waren de "Grote Speelheuvel" - het 
hui?ige Wilhelminaplein , de "Kleine Speelheuvel" - nu het Speelheuvel
plein, en de Speelheuvelstraat die beide met elkaar verbindt. De naam 
"Speel heuvel " wordt op diverse manieren verklaard. Het zou op een plaats 
voor volksspelen of op een openbare gerechtsplaats kunnen duiden. Een 
ander~ mogelijkheid is dat het een verbastering is van "spoelheuvel", wat 
zou WIjzen op de aanwezigheid van een spoelkuil in een stuk hoger gele
gen grond. Deskundigen zijn van mening dat voor het begrip "Speel heuvel" 
in Someren de verklaring "gerechtsplaats" de meest waarschijnlijke is. 

Kerkweijerstraat & Gemeenschapshuis "De Weijers" 
De Kerkweijer was een weiland (weije) nabij de oude Lambertuskerk een 
"kerkweide", zogezegd. ' 
Ook de naam van het gemeenschapshuis in Someren-Noord, "De Weijers ", 
op de hoek van de Ter Hofstadlaan en de Avennelaan , kan worden herleid 
naar het woordje "weije", dat twee verschillende betekenissen heeft: wei
de I wijd grasland, afgeleid van "were" dat "erf rond een hoeve" betekent · 
ofwel "vijver". In het geval van "De Weijers" zijn beide betekenissen in feit~ 
juist. Want behalve het nabij gelegen veldje, de Kerkweijer, was er op de 
plaats van he~ huidige gemeenschapsgebouw ook een natuurlijke vijver of 
poel. Een . I~glsche . plaats want nergens in Someren-Noord ligt de grond 
lager dan JUist op die plek. Ook nu nog komt het er bij hevige regenval wel 
eens blank te staan . Niet voor niets ligt het gebouw van "De Weijers" een 
stuk boven het straatniveau . 

Looijerstraat en Feiterstraat 
Parallel aan de Kerkweijerstraat lopen de Looijerstraat en de Feiterstraat. 
Beide verbinden de Ter Hofstadlaan met de Dr. Eijnattenlaan . De twee 
straatnamen zijn afgeleid van oude perceelsbenamingen in de directe om
geving: de Looijecamp en de Feijt. De naam "Looijecamp" duidt op een 
plaats waar vroeger boomschors werd bewerkt. Boomschors werd ook wel 

"run" of "Iooij" genoemd. Een aannemelijke verklaring voor de betekenis 
van het woordje "feijt" kon nog niet worden gevonden. 

Gaaseweg 
Vanuit de dorpskern gezien wordt de eerste verbinding tussen Ter Hofstad
laan en Dr. Eijnattenlaan gevormd door de Gaaseweg. Deze ontleent zijn 
naam aan de Gasteleweg, een akkerpaadje dat in het verleden op onge
veer dezelfde plaats heeft gelegen. Zie ook bij: Gastelepad. 

Rosdaal & Wevelsdaal 
Links en rechts van de Gaaseweg treffen we de hofjesachtige straten Ros
daal en Wevelsdaal aan . Het Wevelsdaal loopt zelfs helemaal achter de 
Paulusschool door tot aan de Feiterstraat. Op de oorspronkelijke ontwerp
tekeningen van de woonwijk Someren-Noord kwamen de beide "dalen" nog 
niet voor, net zo min als de woningen erachter, die met hun voordeur aan 
de Ter Hofstadlaan liggen. Deze huizen zijn ook pas tegen het eind van de 
bouwontwikkelingen in Someren-Noord, in de eerste helft van de jaren '70 , 
verrezen. 
De namen Wevels- en Rosdaal , zijn niet onmiddellijk te herleiden naar vel
den of akkers in de buurt, hoewel er in de 158 eeuw in Lierop ook een 
"Wevelsdael" schijnt te hebben bestaan . De naam "Rosdaal" verwijst naar 
een rosmolen die omstreeks het jaar 1450 in Someren werd gebouwd. Een 
rosmolen werd aangedreven door paardenkracht in plaats van door de 
wind. "Wevel " is een verbasetering van het woord "wever". Deze straat
naam werd waarschijnlijk gekozen omdat de beroepsgroep van wevers en 
kleermakers in Someren tamelijk ruim vertegenwoordigd was. Uiteraard 
leefden de meeste Somerenaren van het boerenbedrijf. Op de tweede 
plaats in aantal stonden de bouwvakkers en meteen daarna volgde de be
roepsgroep van handwerkslieden in het leer en de textiel . Uit een overzicht 
van 1879 blijkt dat er toen in Someren circa 3.000 mensen woonden , onder 
wie vijf huisschilders, zeven metselaars , dertien timmerlui , negen planken
zagers en verder dertien kleermakers en veertien schoenlappers ... 

Dr. Eijnattenlaan 
De Dr. Eijnattenlaan behoort tot de vroegst aangelegde wegen in het kader 
van "Plan Noord". Het is ook de enige die is vernoemd naar een eigentijdse 
figuur. Van 1924 tot 1955 was de in het Vlaamse Diest geboren dr. J.V.L 
Eijnatten (1888 - 1958) huisarts in Someren. Hij woonde en had zijn prak
tijk in de statige dokterswoning aan het begin van de Speelheuvelstraat. 
Behalve dat dokter Eijnatten zeer begaan was met het individuele belang 
van zijn patiënten , was hij een groot weldoener voor Somerense gemeen
schap als geheel. Met hart en ziel wijdde de markant bebaarde huisarts, 
die nooit getrouwd raakte , zich aan het bevorderen van de volksgezond
heid en het sociaal -maatschappelijk welzijn van de Somerense bevolking . 
Dokter Eijnatten verrichte veelliefdadigheidswerk en werd in 1949 tot ere
burger van de Gemeente Someren benoemd. In 1955 droeg hij zijn praktijk 
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over aan een opvolger. Enkele jaren later overleed hij . Zijn naam blijft in 
S?meren v~ortl~ven, onder meer in de naar hem genoemde Stichting Dr. 
Eljnatten , die zich Inzet voor optimale beschikbaarstelling van moderne 
medische voorzieningen in de gemeente, en in de al in 1963 naar hem 
vernoemde Dr. Eijnattenlaan. 

Sint-Pauluskerk / -school 
De apostel Paulus, naamgever van de parochie en de parochiekerk in So
meren-Noord en van de oorspronkelijke basisschool aan de Dr. Eijnatten
laan, was een ~an de eerste leid.ers van de christelijke kerk. Hij speelde 
een centrale rol In de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christen
dom in de landen rond de Middellandse Zee. Velen menen dat Paulus voor 
zijn b.ekering Saul us .of Saul heette. Het is ook mogelijk dat hij in Griekstali
ge knngen de Romeinse naam Paulus droeg en in joodse kringen de jood
se naam Saul(us). Paulus had vermoedelijk een joodse moeder en een 
Romeinse vader. Hij werd geboren omstreeks 3 na Chr. in Tarsus (Cilicië) 
en overleed in Rome in het jaar 64. 

Naamloos: Het parkeerterrein bij begin van de Ter Hofstadlaan 
De parkeerplaats achter de winkelpanden aan het Wilhelminaplein - Boek
handel Van de Moosdijk, twee kapperszaken, Broodjeszaak Jam Jam 
(voormalige fotozaak/optiek Hulster), de Mediq Apotheek en Café "Plein 5" 
was in eerste instantie ontworpen als een doorgaand straatje . Er was zelf~ 
een naam voor bedacht: Graafweg. Zowel de naam als het idee er een 
doorgaande verkeersweg van te maken liet men naderhand weer varen. 
Jarenlang lag het terreintje er wat verloren bij, tot het rond de eeuwwisse
ling grondig werd opgeknapt en van overzichtelijke parkeervakken en een 
afzonderlijke voetgangersstrook werd voorzien. 

Brede School "De Diamant" 
Na de samensmelting van de Paulus- en de Petrusschool in 2010 werd 
het geheel omgezet in een brede school voor primair onderwijs ~et de 
naam ."De Dia':lant". Een brede school is een netwerk van voorzieningen 
voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middel
punt:. E~n bre.de school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, 
welzIjnsinstellingen, peuterspeelzalen , bibliotheken en instellingen voor 
sport en cultuur. In de naam "De Diamant" worden de vele facetten van het 
concept van de brede school gesymboliseerd. En in de vormgeving van de 
voorgevel van de komende nieuwbouw aan de Avennelaan zal deze naam 
ook visueel tot uitdrukking worden gebracht. 

"De Speelg~a~f" - waterlossing en siervijver in het Slievenpark 
Aan die nooit Ingevoerde naam "Graafweg" lag een diepere gedachte ten 
grondslag. Parallel aan de Speelheuvelstraat moest een zogenaamde 
"waterlossing" worden gegraven, zeg maar een overstort om het teveel aan 
hemelwater in op te vangen en door af te voeren. De waterhuishouding in 

Someren-Noord is van meet af aan een punt van bijzondere aandacht ge
weest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het relatief grote hoogtever
schil en de daarmee samenhangende complexiteit met betrekking tot de 
grondwaterstanden. Ook de stroming van diverse beekjes in het gebied: de 
Slievense Loop, de Houtbroekse Loop en de Varendonckse Loop, hebben 
hun invloed op de werking van het water. Voor een deel zijn die waterlopen 
aan het oog onttrokken omdat ze onder de grond zitten. Met de nieuwe 
"waterlossing" hoopte men het waterpeil in Someren-Noord goed te kunnen 
reguleren. Aanvankelijk werd gedacht aan het graven van een soort gracht 
met wat door de ontwerpers een "versierende functie" werd genoemd. Er 
was zelfs al een naam voor verzonnen: "De Speelgraaf". Hij zou lopen van 
de Dr. Eijnattenlaan naar de Slievenstraat. Uiteindelijk werd de waterlos
sing verwerkt in de vijverpartij van het Slievenpark. En daarbij is de naam 
"Speelgraaf" weer achter de horizon verdwenen. 
Inmiddels is de vijverpartij dringend aan een reconstructie toe. De gemeen
te heeft er, in nauwe samenspraak met de bewoners - via de wijkraad! -
ook een gedegen plan voor ontwikkeld. Maar de uitvoering ervan laat he
laas nog op zich wachten . 
Overigens werd in de jaren '90 diagonaal onder het Slievenpark door een 
manshoge rioolbuis aangelegd. Deze loopt van de kruising van de Dr. Eij
nattenlaan met de Gaaseweg naar het begin van de Slievenstraat. Helaas 
is de hoop met deze alternatieve waterlossing definitief te hebben afgere
kend met de herhaaldelijk voorkomende wateroverlast in het gebied rond 
Avennelaan, Ter Hofstadlaan en Munnekenstraat vooralsnog ijdel geble
ken . 

Wilhelminaplein 
Het heette ooit "Grote Speelheuvel", maar ook "Markt" en "De Meer". De 
naam van Carnavalsvereniging "De Meerpoel" herinnert nog aan de tijd dat 
het plein voor de hoofdingang van het Gemeentehuis een plantsoen was 
met in het midden een vijvertje - een "meer", als je de dingen ruim wilt 
zien ... Sinds de komst van Prinses - later Koningin - Wilhelmina, in 1880, 
noemen we het middelpunt van Someren-Dorp naar onze eerste vorstin. 

De Meer 
Sinds 1978 is "De Meer" de naam van het woon-/winkelcomplex op de 
hoek van de Ter Hofstadlaan, de Wijtenhofstraat en de Kanaalstraat. De 
komst van dit moderne gebouw betekende nogal wat voor Someren. Het 
nieuwe pand hield de gemoederen flink bezig . Dat blijkt onder meer uit de 
lange lijst met mogelijke namen die ervoor werden bedacht: Daarop lezen 
we, behalve "De Meer", ook: Meir, Mare, Maze, Meren , Merlijne, Merline, 
Lindemeer, Cralenmeer, Kralenmeer, Meermuts, Driekmuts (van winkels 
met een "muts" van woningen), Meerloven, Meerval, Meervaal, Meerovaal, 
Oude Meer, Meermarkt, Meermert, Memert, Heuvelmeer, Meerwink, en 
verder ook nog Wijtenhoek, Wijtenhofke, Hofstadhuis en Hofstadwinkel. 
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Ter Hofstadlaan 
D.e naamgeving van de belangrijkste invalsweg van Someren-Noord heeft 
~Iets met Den Haag te maken, maar is te herleiden naar een tweetal nabu
rige hoeven met de naam "Ter Hofstadt". Eén ervan stond ten noorden 
van Liero~ de andere stond op Slieven, nabij de oude Lambertuskerk, 
:neer precies aan de Schoolstraat, op de plek waar zich nu het dierenpark
Je aan de Avennelaan bevindt. 
De Slievense Hoeve Ter Hofstadt omvatte ruim 31 hectare bouw- en wei
la.~d . Het grootste deel ervan lag binnen de grenzen van de huidige woon
wl}k Someren-~oord . T?t 1648 behoorde de hoeve toe aan de in 1140 ge
stichte Norbertijnenabdij van Postel (bij het Vlaamse Mol). Zijn naam dankt 
de hoeve aan z'n pachter, de landbouwer Arnoldus van der Ho(off)stat. 
A.an het begin van de reformati~ werd de hoeve van de Postelse abdij ont
eigend. Daarna zou het nog bijna een eeuw duren voordat hij particulier 
werd verkocht. 

Munnekenstraat 
Een van de belangrijke oost-westverbindingen in Someren-Noord ten oos
ten van de Ter Hofstadlaan is de Munnekenstraat. Deze ontleent zijn naam 
aan de Monnickenbeemt, een weiland dat aan de Hoeve Ter Hofstadt en 
daarmee ook aa~ de Abdij van Postel toebehoorde. Overigens liep de 
Munnekenstraat In het oorspronkelijke ontwerpplan van Someren-Noord 
~oor tot aan de Witvrouwenbergweg . Ter hoogte van de al wel definitief 
Ingetekende Loostreeplaan maakte hij een flauwe bocht naar boven om 
verder het tracé van de huidige Acaciaweg te volgen. 
Loostreeplaan 
De naam Loostreep duidt waarschijnlijk op een kreek of waterloop in een 
bosachtige omg~ving, onderbroken door stroken akkerland . Het geboomte 
ter plaatste zal n!et hoog geweest zijn. De akkerveldjes waren vermoedelijk 
omgeven door niet meer dan wat kreupelhout. Overigens maakte ook een 
akker genaamd de Loostreep deel uit van het goed dat bij Hoeve Ter Hof
stadt hoorde. 

Sijlkensstraat 
De "Korte Sijlkens" was vroeger een klein perceel dat lag ingeklemd tussen 
enkele boerderijen en een kleine waterloop, ook wel "Sijl " genoemd. Het 
stuk grond "zeilde" als het ware tussen de bebouwing en het stroompje 
door. 

Bosseierstraat 
"Bosselen" was een oude perceelsbenaming in de omgeving. Het Bosse
lerpad voerde er in het verleden waarschijnlijk rechtstreeks naar toe. Een 
"bossel" of "bussel" is een graanschoof. Het laat zich niet moeilijk raden 
wat op het perceel Bosselen werd verbouwd ... 
Bos en Bus(ch) zijn trouwens veelvoorkomende toponiemen in onze 
streek. Bus (met de juiste uitspraak in het dialect) is te beschouwen als een 

meervoudsvorm. Of er ook een relatie bestaat tussen de naam 
"Bosselerstraat" en de Hoeve Ten Bossche, die stond waar nu de Kanaal
dijk-Noord (N266) ligt, ongeveer halverwege de brug Someren-Asten en de 
brug over de Zuid-Willemsvaart in de A6?, is niet duidelijk. 

Nachtegaallaan en Vogelenzang - Leeuwerikstraat en Kwartelstraat 
Nachteghaal en Vogelsanck waren in vroeger tijden perceelsnamen. Dat er 
in het nieuwe Someren-Noord straten naar deze akkers of weilanden wer
den vernoemd lag daarom voor de hand. Minder vanzelfsprekend was hun 
uiteindelijke vorm en ligging. In eerste ontwerptekeningen van de wijk is de 
Nachtegaallaan aanzienlijk korter dan hij uiteindelijk werd. De Vogelenzang 
was aanvankelijk meer in zuidwaartse richting gepland. Bij de indiening van 
het "Bestemmingsplan Noord" werd één van de tien ingediende bezwaren 
gegrond verklaard. Dit had betrekking op het behoud van de oude Protes
tantse Begraafplaats. De wijk moest er als het ware omheen worden ge
bouwd. En dat is uiteindelijk ook goed gelukt! De Nachtegaallaan behoort 
tot de fraaiste in de wijk en de karakteristieke Vogelenzang werd een rust
gevend wandelgebiedje, omzoomd door sfeervolle patiobungalows. In het 
herziene ontwerp werd de Sijlkensstraat ingekort. Hij mondde niet meer uit 
in de Nachtegaallaan, zoals eerst de bedoeling was, maar in de Munne
kenstraat. Ter ontsluiting van de Vogelenzang werden links en rechts ervan 
de Leeuwerikstraat en de Kwartelstraat ontworpen en aangelegd. 

Acaciaweg, Beukelaar en lepelaar - Kwartelstraat, Leeuwerikstraat, 
Lijsterstraat, Merelstraat en Vinkenstraat 
Zoals we hiervoor al hebben gezien, kon pas nadat het ontwerp van de 
Nachtegaallaan en de Vogelenzang definitief was, het stratenplan erom
heen worden vastgesteld. Dat gold ook voor de wijze waarop Someren
Noord aan de noordoost- en oostzijde werd "afgehecht". Dit verklaart waar
om we hier straatnamen tegenkomen die geen historische betekenis heb
ben. Ze zijn in een later stadium bedacht en verwijzen naar vogels, bomen 
en struiken: Lijsterstraat, Merelstraat, Vinkenstraat, lepelaar, Acaciaweg en 
Beukelaar. 

Sint-Petrusschool 
De naamgever van de voormalige Sint-Petrusschool is uit het Nieuwe Tes
tament van de Bijbel bekend als één van de twaalf discipelen van Jezus. 
Hij geldt voor rooms-katholieken als de eerste paus en voor orthodoxen als 
de eerste patriarch . In de kunst en iconografie is Petrus vrijwel altijd te her
kennen aan zijn markante grijze baard en de sleutels van de hemel, die het 
Petrusambt symboliseren. Andere attributen zijn een omgekeerd kruis, een 
vissersnet en een haan. 

Hoogertstraat 
De naam Hoogert slaat op een vroeger landbouwperceel dat op een na
tuurlijke hoogte lag. Hoogteverschillen werden vaker gebruikt in namen van 
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agrarische percelen - en later straten, getuige bijvoorbeeld de Hoge - en 
de Lage Akkerweg in het huidige industriegebied van Someren. 

Akkerweg 
Ook .in het buitengebied van Someren-Noord komt een Akkerweg voor. Hij 
verbindt de Elenburgweg met de Varendonkweg en is deels nog altijd on
verhard. 

Gastelepad 
Aanvankelijk zou het Gastelepad "Gijselepad" worden genoemd, naar een 
vroeger verbindingsweggetje tussen de Speelheuvelstraat en de oude 
Schoolstraat. In die naam ligt het woord gijzelen (= gevangennemen) be
sloten , wat een logische relatie legt met de Speelheuvel als gerechtsplaats . 
In de ee~ste ontwerptekeningen van het nieuwe "Plan Noord" was het Gij
selepad Ingetekend tussen de Sijlkensstraat en de Ter Hofstadlaan. Daar 
kwam het uit midden tegenover het huizenblok tussen de Feiterstraat en de 
Looijerstraat. In latere, herziene ontwerpen was de doorsteek een stukje 
opgeschoven e.n kwam hij in het verlengde van de Looijerstraat te liggen. 
Er werd toen niet lan~er een naam aan gegeven. In het herziene ontwerp 
was echter wel een GIJselepad gepland in de hoek Zuiderstraat - Loostree
plaan . Daar vormde hij een verbinding tussen de twee "benen" van de U
vormige Waalseweg . 
Tijde~s een gemeente~aa~svergadering in 1963 wees één van de afge
vaardigden erop dat er Inmiddels ook een Van Gijseistraat in de toekomsti 
ge nieuwbouwwijk "De Loove" was gepland, vernoemd naar de heer Au
gust van Gijsel, "in leven hoofd der school en landbouwonderwijzer alhier". 
Men vreesde voor verwarring en besloot daarom de naam "Gijselepad" te 
veranderen in "Gastelepad", waarmee een andere historische naam nieuw 
leven werd ingeblazen, namelijk die van de Gasteleweg, welke in het verle
den de landerijen op Slieven had doorkruist. (Zie ook bij: Gaaseweg.) 

Wijtenhofstraat 
De Wijtenhofstraat ontleent zijn naam aan een vroeger landbouwpercelen 
In de omgeving , De akker Wijten hof behoorde toe aan de Hoeve Ter Hof
stadt, maar lag er nogal ver verwijderd vandaan ... Vandaar de naam. 

Craalweg 
~ok de ~raalweg ontleent zijn naam aan een vroeger perceel in de omge
ving . In dit geval ging het waarsch ijnlijk om een weiland met vee , want een 
craal was een afgepaalde ruimte waarbinnen men dieren opsloot. 

Swaanesdries 
Een van de v.~le akkerlandjes in de buurt werd "De Swaenesdries" ge
noemd, waarbij het woorddeel "dries" naar een bepaalde plantensoort ver
wijst. Het is zeer wel mogelijk dat hier ook een watertje was waar zich zo 
nu en dan zwanen ophielden . 

Openluchtzwembad "De Diepsteeckel" 
lets ten westen van de huidige Witvrouwenbergweg liep eens een verbin
dingspad tussen de Kanaalstraat en de vroegere Schoolstraat. Dit paadje 
heette Diepsteekweg en doorkruiste landerij "De Kleyne Diepsteeckel". 
Toen op diezelfde plek in 1962 een openluchtbad werd gebouwd, was het 
niet moeilijk er een passende naam voor te bedenken: Zwembad De Diep
steeckel. 

Woonzorgcentrum "Eegelshoeve" 
De naam "Eegelshoeve" verwijst naar een hoeve met deze naam die vroe
ger in de buurt van het huidige woonzorgcomplex stond. 

Elenburgweg en het toekomstig bedrijventerrein Elenburg 
De "Elenburg" of "Edelenborgh" was één van de zeven kasteeltjes die in de 
loop der eeuwen in de omgeving van Someren-Noord hebben gestaan. 
Van de Elenburg is bekend dat het in de 16e eeuw, iets ten noorden van 
de huidige Provincialeweg is gebouwd, nabij de huidige Witvrouwenberg
weg en de Varendonckstraat. Behalve dat er een weg in het buitengebied 
naar is vernoemd, is het kasteeltje ook de naamgever van het toekomstige 
bedrijventerrein Elenburg, dat moet verrijzen tussen de Witvrouwenberg
weg en het complex van Garage Linden aan de Ter Hofstadlaan . 

De Stappert 
Tot de vele bijzondere straatnamen in Someren-Noord mag zeker ook De 
Stappert worden gerekend. Deze U-vormige zijstraat van de Loostreeplaan 
is vernoemd naar een perceel dat alleen via een voetpaadje bereikbaar 
was. 

Houtbroekdijk 
De hoeve Houtbroek lag ongeveer ten noorden van het huidige natuurthea
ter "De Donck" in een moerassig hakhoutbos. Het woorddeel "broek" bete
kent moeras. 

Geldestraat 
Tussen de vele akkertjes en weilanden die in het verleden het aanzien van 
Someren-Noord bepaalden , lagen hier en daar ook stukken onvruchtbare 
grond. Deze werden aangeduid als "gelden", misschien wel omdat ze niets 
opbrachten en alleen maar kosten met zich meebrachten. Of op de plek 
van de huidige Geldestraat de grond onvruchtbaar was, is niet bekend. 
Maar duidel ijk is wel waaraan deze straat zijn naam ontleent. 

De Grimberg 
De Grimburg of de Grimborgh was "een kleyn huyske" dat ongeveer op de 
locatie stond van de huidige weg de Grimberg, die parallel loopt aan een 
stukje van de Provincialeweg. Rond 1646 was het huisje in eigendom van 
ene Wouter Janssen Hoefnagels bijgenaamd de Molder. Later deed het 
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pand vermoedelijk dienst als pastoorswoning. In de eerste helft van de 18e 
eeuw werd het afgebroken. 

Sint-Franciscusschool 
Franciscus. van Assisi (Umbrië, 1181 /'82 - 1226) leefde als religieus en 
werd de stichter van de kloosterorde der Franciscanen of Minderbroeders. 
Hij werd heilig verklaard door Paus Gregorius IX op 16 juli 1228. 

Half Elfje 
De huidige ge~iedsnaam Half Elfje verwijst naar een punt in de Kanaal
straat dat pr.ecles halverwege het dorpscentrum en Sluis 11 lag , daar waar 
nu de kruIsing met de Witvrouwenbergweg ligt. Bij die bocht stond een 
boerderijtje dat bewoond werd door Dorus Aarts . Vóór de aanleg van de 
snelweg A67 en de vaste oververbinding over de Zuid-W illemsvaart Some
ren-Asten , was de Kanaalstraat onderdeel van een zeer druk bereden en 
gevaarlijke regionale verbindingsroute . Met name in de bocht bij Dorus 
Aarts, ~aar kennelijk nogal eens te hard werd gereden, gebeurden her
haaldelijk ernstige verkeersongelukken . 

Sint-Jansschool 
Sint-Jan, naamgever van de minst bekende school van Someren-Noord 
verwijst naar Johannes de Doper. Volgens het christendom en de isla~ 
was hij een joO?S profeet. Hij zou omstreeks het jaar 30 in de provincie 
Judea In Palestina hebben gepredikt. Zijn moeder Elisabeth was verwant 
met Maria. Vanwege het leeftijdsverschil veronderstelt men dat Elisabeth 
de tante van Maria was. Johannes de Doper komt zowel in het Evangelie 
als in de Koran voor. 

Heiveldsestraat 
De naam van de verbind ingsweg tussen de Varendonkweg en de Slieven
s~raat. laat zich eenvoudig verklaren vanuit de natuurlijke omgeving waarin 
hij ?O!t werd aangelegd. Inmiddels is het landschap rondom deze weg vol 
ledig In cultuur gebracht. Voor oorspronkelijke heidevelden moet men van
daag de dag dieper de natuur in . 

Waalseweg 
Tot de oudste straatnamen in Someren-Noord behoort de Waalseweg . AI 
In doc.ume~te~ die. dateren uit 1741 wordt de 'Waalsche Weg" genoemd, 
maar In feite IS hij zelfs nog 135 jaar ouder. De Waalsche Weg - in de 
volksmond ook wel het "Waalsch Laantje" genoemd - volgde ongeveer het 
tracé van de huidige Kanaalstraat. 
Waarom heet hij Waalse Weg en niet de Vlaamse, Twentse of Gooise 
We.g, om maar wat te noemen? De verklaring is als volgt: Uit het Someren
se jaarverslag over 1606 blijkt dat in dit jaar een bedrag groot 9 Gulden en 
12 Stuivers we.rd betaald aan "den Waalsche Jaeger en Corporaal Bijster, 
dIe tot twee dlversche reijsen het (soldaten)volck beneffen (omheen) het 

dorp Someren geleyt heeft". Bedenk wel , het was midden in de Tachtigjari
ge Oorlog (het "Twaalfjarig Bestand" zou nog drie jaar op zich laten wach
ten) en geregeld werden onze streken overlopen door huurlingenlegers , 
met alle bloedige en verwoestende gevolgen van dien. Door nu de Waalse 
aanvoerder van de soldatentroep om- of af te kopen voorkwamen Some
rens vroede vaderen dat het dorp in een slagveld veranderde. Keurig in het 
gelid marcheerde Corporaal Bijster met zijn manschappen aan Someren 
voorbij, misschien wel langs de route die speciaal ter ere van dit feit in ver
volg "Waalsche Weg" werd genoemd. Na de aanleg van de Zuid
Willemsvaart werd deze weg vernieuwd en verbreed en vervolgens omge
doopt in Kanaalstraat. 
De huidige Waalseweg, die volgens het eerste ontwerpplan van Someren
Noord overigens 't Waals Laantje zou gaan heten, loopt grotendeels paral
lel aan de Kanaalstraat. 

Kanaalstraat 
Na de gereedkoming van de Zuid-Willemsvaart, in 1826, werd de Waal
sche Weg omgebouwd en uitgebreid. Als Kanaalstraat vormde hij daarna 
een belangrijke schakel in de verbinding tussen Someren-Dorp en de brug 
bij Sluis 11 richting Asten en Meijel. 

Witvrouwenbergweg 
De Witvrouwenbergh was een kasteeltje op de plek waar nu de weg die 
ernaar is genoemd aftakt van de Kanaaldijk-Noord (N266). Het zou er al in 
1530 hebben gestaan, maar er zijn geen vermeldingen over gevonden die 
dateren van na 1625. Dit zou er op kunnen duiden dat het kasteeltje ook 
weer betrekkelijk snel werd afgebroken . 

Provincialeweg 
De tegenwoordige regionale hoofdverbinding tussen Heeze, en Someren/ 
Asten werd in der tijd in zijn huidige vorm door de Provincie Noord-Brabant 
aangelegd. Hij doorkruist het prachtige natuurgebied de Strabrechtse Hei
de. Inmiddels heeft de provincie het wegbeheer overgedragen aan de Ge
meenten Heeze en Someren. Maar de weg heeft zijn oorspronkelijke naam 
behouden . 

Sint-Lambertuskerk 
Lambertus van Maastricht was bisschop van Maastricht tussen 670 en het 
jaar van zijn dood. Naar men aanneemt werd hij in 638 geboren. Hij was 
afkomstig van een adellijke familie uit Maastricht. Hij was de protegé van 
zijn oom die ook bisschop van Maastricht was . Toen deze in 669 werd ver
moord, werd bepaald dat Lambertus hem moest opvolgen. 
In het gezelschap van Willibrord, die in 691 uit Engeland was overgeko
men, predikte Lambertus het evangelie aan de heidenen in het gebied dat 
nu Noord-Brabant wordt genoemd. Daarom zijn in onze streken veel ker
ken aan hem gewijd. Lambertus woonde in Luik, even ten zuiden van Maa-
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stricht. Als gevolg van allerlei intriges werd hij in zijn eigen huis vermoord . 
Meteen daarop al werd Lambertus als martelaar vereerd. Hij werd eerst in 
Maastricht begraven. 
Zijn opvolger Hubertus van Luik, verplaatste zijn bisschopszetel van Maa
stricht naar Luik en liet ook de stoffelijke resten van Lambertus naar die 
stad overbrengen. Het centrale plein van Luik heet tot op de dag van van
daag de Place Saint-Lambert. Tot 1794 was de Sint-Lambertus-kathedraal 
de belangrijkste kerk van het bisdom Luik. 

Kerkweg 
De Kerkweg voerde zowel vanuit de Somerense dorpskern als vanuit het 
noordelijk buitengebied naar de Sint-Lambertuskerk op het Kerkeindje in 
Someren-Noord. 

Schoolstraat 
De Schoolstraat, het voormalige zandpad, dat onderdeel vormde van de 
vroegere verbindingsweg tussen Heeze en Someren/Asten . voerde van 
west naar oost door het huidige gebied van de wijk Someren-Noord . Hij 
ontleende zijn naam aan twee schoolgebouwen die eraan gevestigd waren: 
één bij de voormalige Lambertuskerk op het Kerkeindje en één op Slieven , 
waar nu de Martijnenstraat uitkomt in de Avennelaan . 

Kouterstraat 
De Kouterstraat, die de Kerkweg met de Slievenstraat verbindt, ondergaat 
momenteel een ware gedaanteverwisseling. Manege Van Vlerken en enke
le oude boerderijen en opstallen zijn verdwenen om plaats te maken voor 
nieuwbouwwoningen. Daardoor krijgt het aanzien van deze aloude weg 
een nóg gecultiveerder karakter en dat past eigenlijk wonderwel bij de 
naam. Want "kouter" is afgeleid van het Latijnse "cultura", wat de betekenis 
heeft van bewerkt land. En dat land niet uitsluitend met gewassen hoeft te 
worden bewerkt, maar ook met bakstenen, bijvoorbeeld om er huizen en 
andere gebouwen van te maken, zien we momenteel in onze Kouterstraat. 

Varendonkweg 
Het gebied Varendonck, ten noordwesten van het deel van de Witvrowuen
bergweg dat de Kanaaldijk-Noord (N266) met de Provincialeweg verbindt, 
is een al eeuwenlang bestaande min of meer ronde hoogte (donk). Hij ver
heft zich zo'n vier meter boven het omringende landschap. De herkomst 
van het woorddeel "Varen" duidt waarschijnlijk op het karrenspoor dat er
langs voerde. Tegenwoordig noemen we dit weggetje de Varendonkweg, 
maar in het verleden werd het aangeduid als de Kalverbergweg . Dit zou 
erop kunnen duiden dat de op de Varendonck al van oudsher jong rundvee 
te grazen werd gezet. 
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