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Gebiedsnamen met de toevoeging ‘akkers’ hebben veelal betrekking op ontginningen 
uit de 10e tot en met de 12e eeuw. De oudste vermelding is Pennekart (1423), later 
verbasterd tot Penakker. Ook komen akkers voor onder de naam pinckart, pingstak-
ker(s), penneckert. In akten uit 1546 en 1606 wordt gesproken van Penacker. ‘Pen’ 
heeft als betekenis begroeiing met buntgras en betrof matige kwaliteit van vrucht-
baarheid. Het voorvoegsel ‘pan’ zou ook afkomstig kunnen zijn van paan of panen, 
dat kweekgras betekent. De naam Panakkers zou eveneens er op kunnen wijzen dat in 
vroeger tijd aldaar leem is gewonnen, gebruikt om pannen te bakken. Dat gebeurde 
meestal ter plaatse in zogenaamde veldbrandovens. Bovendien is ‘pan’ de benaming 
voor een lichte inzinking in het landschap. 

Ook de naam van het industrieterrein De PINCKART komt van dezelfde toponiem. - 
In de Bossche Protocollen uit het jaar 1450 komt de benaming Pinckart voor -. Deze 
benaming werd vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 14 juni 
1987. Dit geldt ook voor de PANAKKERSE VELDWEG. Deze weg loopt van het industrie-
terrein De Pinckart naar de Bakertse Landweg en werd bij besluit van burgemeester en 
wethouders van 9 februari 1988 als zodanig vastgesteld. Op de legger van wegen en 
waterlopen van 1882 komt Panakkersche Veldweg reeds voor. Deze wordt aldaar om-
schreven als een ‘veld- en buurtweg beheerd door het gemeentebestuur lopende van 
den Provincialen Grintweg bij het huis nr. 1811 noordoostwaarts langs de Panakkers 
tot nr. 1853’. De weg had een lengte van 1275 meter. 

Achtergrondinformatie
De straatnamen
De Gemeentewet van 29 juni 1851 verplichtte de gemeenten tot een wijkindeling en 
tot het vastleggen van de straatnamen. Bovendien gaf deze wet de gemeenteraden 
de bevoegdheid tot het vaststellen van nieuwe straatnamen. Het ging om artikel 167 
dat luidde: ‘Aan den raad behoort, met betrekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente, alle bevoegdheid die niet bij deze of eenige andere 
wet aan den burgemeester, of aan burgemeester en wethouders is opgedragen’. Ge-
meenteraden hebben dus vanaf 1851 de plicht om straatnamen vast te leggen en de  
bevoegdheid om straten van een naam te voorzien. De eerste straatnaam in de  
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is vastgesteld bij raadsbesluit van 16 
november 1915. Op de kadasterkaart die in 1832 is ingevoerd, zijn voor een aantal  
wegen en straten namen gebruikt die reeds in de volksmond bekend (z.g. toponie-
men) waren. Eerst bij besluit van 30 juni 1955 werden door de gemeenteraad de 
straatnamen officieel vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van de op 28 septem-
ber 1951 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Verordening op de verdeling van de  
gemeente in onderdelen, het geven van straatnamen en het nummeren der huizen en 
gebouwen’. 
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Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com

januari 2017

De naam Panakkers werd in eerste in-
stantie als straatnaam vastgesteld 
bij raadsbesluit van 22 januari 1976.  
Het betrof de verbindingsweg tussen de 
Europalaan en Boord. Bij besluit van 
burgemeester en wethouders van 
22 november 2011 is de naam Panakkers 
gewijzigd in Panakkersweg. 

Wijziging van de straatnaam had geen 
directe gevolgen omdat aan deze straat 
geen adressen waren genummerd. Bij 
besluit van burgemeester en wethou-
ders van 28 augustus 2012 is de naam 
Panakkersweg gewijzigd in Kapperdoes-
weg. Deze wijziging werd doorgevoerd 
omdat de naam Panakkers intussen in de 
volksmond gebruikt werd voor de wijk 
waar wij wonen. Dit komt overeen met 
het gebied van onze wijkvereniging. 
Het gebied de Panakkers komt als zoda-
nig voor op de kadasterkaart van 1832. 
Het gebied strekte zich uit van Opwetten 
tot aan de Voirt. 

Panakkers, de naamgeving 

           Lees verder op pagina 2



Van de redactie
Voor u ligt alweer de derde Pan-
akkersnieuws, met een blik naar het 
verleden en een blik naar de toekomst.  
Piet van den Heuvel neemt ons mee naar 
het verleden met een verhaal over de 
herkomst van de naam Panakkers. 
Verrassend genoeg blijkt de naam 
Panakkers verwant met Pinckart, enfin,  
u moet het zelf maar eens  lezen. 

Ook de toekomst komt aan bod, in de 
vorm van opvang voor de kinderen uit 
onze steeds meer verjongende wijk. 

Maar er is ook ruimte voor het actuele 
hedendaagse nieuws: een verslag uit de 
vergaderingen van de wijkvereniging en 
nieuws van de groencommissie. En een 
raar stukje topografie uit Streetview.  

Veel leesplezier met dit derde 
nummer.

Fred Gaasendam

Vervolg van pagina 1
Het voorbereidend werk werd gedaan door de commissie huisnummering en straat-
naamgeving. De inwerkingtreding van het raadsbesluit is door het college van burge-
meester en wethouders vastgesteld op 1 april 1956. Uit de toelichting op het raads-
besluit van 30 juni 1955 blijkt dat burgemeester en wethouders uitgegaan zijn van de 
verdeling van de gemeente in drie kernen: Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Daarnaast kende de gemeente een aantal buurtschappen. Voor de straten en wegen 
in en om die buurtschappen werd volstaan met de buurtschapsaanduiding, waarvan 
de namen waren ontleend aan de kadastrale aanduidingen die ter plaatse ook alge-
meen bekend zijn (bijvoorbeeld Stad van Gerwen, Alvershool, Rullen). Alleen voor 
de buurtschappen Eeneind en Opwetten is een uitzondering gemaakt. In het belang 
van een duidelijke en praktische aanduiding is voorgesteld de wegen en straten met 
een min of meer intensieve bebouwing in Eeneind en Opwetten aparte namen te 
geven. In de drie kernen zijn de straatnamen ontleend aan de namen van kerkdor-
pen, buurtschappen of gemeenten waarheen de straat leidt (ondermeer Gerwense-
weg, Eeneindseweg, Lieshoutseweg), aan kadastrale benamingen (ondermeer Voirt,  
Papenvoort) en aan de reeds gebruikelijke benamingen (als Weverstraat, Colseweg). 

Bronnen tot naamgeving
De oud-pastoor van Gerwen, Adrianus Frenken, heeft in zijn in 1948 verschenen boek 
’Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten’ vele gebieds- 
en perceelnamen opgesomd waaruit voor de straatnaamgeving aanvankelijk heel wat 
namen zijn gehaald. Ook de oprichting van heemkundekring De Drijehornick in 1971 
heeft er mede toe bijgedragen dat oude namen in ere zijn hersteld. 

In 1975 heeft Wim Cornelissen, lid van heemkundekring De Drijehornick en archiva-
ris bij het toenmalige Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel, het totale archief van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten - waarin na de vorsingen van bur-
gemeester Van Kemenade en pastoor Frenken kennelijk niemand nog ooit een voet 
zette - opnieuw geordend. Zo zijn oude kaarten en akten tevoorschijn gekomen die 
waardevol materiaal bleken te zijn voor onder meer de straatnaamgeving. Daarbij zijn 
ook oude kaarten als de kadasterkaart uit 1832 en de legger van wegen en waterlopen 
uit 1882 gebruikt. De kadasterkaart 1832 is een direct uitvloeisel van het Keizerlijk  
Decreet van 1811 tot opmeting en schatting van de grondeigendommen. In artikel 7 
van de Staatsregeling van 1798 is voor het eerst sprake van een voorschrift tot alge-
mene regeling van de gemeentegrenzen. 
Toen in 1810 Nederland werd ingelijfd bij Frankrijk, werd hier de Franse wetgeving 
van kracht. Het kadaster werd officieel ingevoerd en een landmeter werd in 1811  
belast met het opmaken van het kadaster. De grenzen werden in kaart gebracht, daar-
bij zoveel mogelijk gebruikmakend van natuurlijke scheidingen als sloten, beken en 
rivieren. Waar die ontbraken werden markante terreinpunten of grenspalen gekozen. 
In 1832 waren de kaarten en registers voor het gehele land gereed. 

Bron (bewerkt):  “De Straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten” van 
Roland van Pareren

Piet van den Heuvel

De Panakkers, ‘n wijk met karakter
Kinderopvang in de wijk
We praten met Eefje van Gastel en Anke Prins, thuis bij Eefje, over kinderopvang in 
de wijk Panakkers. Beiden zijn actief in het bestuur van de wijkvereniging; Eefje is 
secretaris en Anke penningmeester. Ze werken allebei; daarnaast hebben Eefje en 
haar man een zoon, die eind van de maand vier wordt, terwijl Anke en haar man een 
dochter van bijna vier en een zoon van negen maanden hebben.
Jullie hebben aangegeven, dat je graag een goede kinderopvang in de wijk willen be-
vorderen. Hoe pakken jullie dat aan?
Anke steekt van wal. Enerzijds hebben mensen incidenteel behoefte aan opvang 
van hun kind(eren). Anderzijds zijn er mensen die wel eens willen oppassen. 
Het doel van Anke en Eefje is vraag en aanbod met elkaar in contact te 
brengen. Dat gebeurt hoofdzakelijk via een app groep.
Hoe is die app groep tot stand gekomen?
Bij het opzetten van de wijkvereniging is een vragenlijst gestuurd aan alle wijkbewoners. 
Die lijst bevatte ook vragen over de behoefte aan kinderopvang en de mogelijke beschik-
baarheid als oppasser. De respons leidde tot een app groep, die inmiddels 14 mensen telt. 
Hopen jullie die lijst nog uit te breiden?
Beiden roepen enthousiast dat dat inderdaad de bedoeling is. Er komen steeds meer 
jonge kinderen in de wijk; de laatste jaren zijn hier diverse jonge mensen komen wo-
nen, en zijn heel wat kinderen geboren. Overigens ziet Anke ook steeds meer meiden 
van 14-18 jaar, die wellicht eens willen oppassen.
Hoe kun je je aanmelden?
Eefje: als je incidentele oppas zoekt (zo van “morgen zouden we eigenlijk met z’n 
tweeën uit eten willen gaan”), of als je af en toe wilt oppassen, of allebei, stuur 
dan een email naar: wijkverenigingpanakkers@gmail.com. Eefje voegt je dan toe 
aan de app groep. En als je een leuk initiatief hebt bedacht dat te maken heeft 
met kinderopvang, aarzel dan ook niet om naar bovengenoemd adres te mailen. 
Overwegen jullie aansluiting te zoeken bij oppasregelingen van andere Nuenense 
wijken?
Anke: Voorlopig niet. Laten we een jaar kijken hoe de kinderopvang zich ontwikkelt in 
onze wijk. Een oppas om de hoek heeft toch wel voordelen boven een oppas in een 
ander deel van Nuenen. Ik merk ook al dat mensen via de app groep iemand hebben 
gevonden voor oppas, en dan hebben ze de app groep minder nodig; maar dat is 
natuurlijk OK.
 

Bemoeien jullie je ook met de betaling?
Anke: nee, daar blijven we buiten, dat moeten de mensen onderling zelf regelen.
s er ook sprake van gastouders?
We kennen wel iemand in de wijk, met een klein kindje, die zelf als gastouder heeft 

Wie kan er morgenavond op Sem van 3 passen?

gewerkt, en geinteresseerd is in vraag en 
aanbod van kinderopvang;
Imaar de app groep richt zich in de eerste 
plaats op incidentele opvang.
 

In de eerste PAN noemde Eefje, bij het 
voorstelrondje van de bestuursleden, als 
wens voor de wijk: een speelgelegenheid. 
Hoe staat het daarmee?
Eefje: “Er is op dit vlak helaas helemaal 
niets in de wijk. Het dichtstbijzijnde 
speelveldje is een heel klein veldje bij de 
Voirtse Loop, met een schommel en
klimrek.” Anke: “Tijdens de Kijk op de 
Wijk informeerde ik bij de gemeen-
te naar speelgelegenheid in de wijk.  
Toen antwoordde de gemeente dat er 
geen budget voor was. 
Als de wijkbewoners zelf de attributen 
voor een speelveldje kopen, dan wil de 
gemeente het speelveld wel onderhou-
den; de speelapparaten worden wel 
eigendom van de gemeente, zodra ze 
in de grond zijn gezet. Overigens zijn de  
laatste berichten dat de gemeente een 
project Spelen en bewegen heeft, gericht 
op kinderen en ouderen (8 september jl. 
organiseerde de gemeente een bijeen-
komst over dit thema) en dat daar toch 
wel wat budget voor is. Dus wie weet ...”
Tot slot doen Anke en Eefje nogmaals de 
oproep: als u/jij een leuk idee/initiatief
hebt voor kinderen in de wijk, neem dan 
vooral contact met hen op, via bovenge-
noemd email adres!

Colofon
Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur) 
Onno Boxma  
Loes van Orsouw (vormgeving)

Uitgever
Wijkvereniging de Panakkers i.o.

Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 

PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

Zoals eerder aangegeven willen wij ten behoeve van  het groenbeheer en -onder-
houd met een team gaan werken dat bestaat uit twee vertegenwoordigers per 
straat. Aanpak en werkwijze zal moeten plaatsvinden binnen de regelgeving zoals 
deze door de gemeente wordt omschreven. Er heeft een gesprek plaatsgevonden 
met de gemeente betreffende een door hen opgestelde overeenkomst. 
Deze overeenkomst is door een aantal personen voorzien van commentaar en aan 
de gemeente overhandigd. Zij zullen op korte termijn een reactie geven. In het eerste 
kwartaal van 2017 zullen wij opnieuw, als Wijkvereniging Panakkers, van de gemeen-
te een uitnodiging ontvangen. Daar zal dan uitleg worden gegeven over het beleid en 
het beheer van groen zoals de gemeente dat ziet.  Wij hopen op een ruime vertegen-
woordiging vanuit elke straat in onze wijk. Het team ziet er momenteel als volgt uit:

Nieuws van de Groencommissie

 

Sophiastraat: Mw. Yolanda de Munck en Rob Gillebert
Constantijnstraat: Georges Ledoux en …
Willem Alexanderstraat: … en …
Johan Frisostraat: ... en …
Mauritsgaarde: Mw. L. Boersma-Jagersma en …
Frederikstraat: Henk Huijser en Ben van Roij

Duidelijk is dat er nog enkele open 
plaatsen zijn die wij graag ingevuld zou-
den zien. Laat even weten of je binnen 
dit team actief zou willen zijn via email: 
bernardentoos@hotmail.com of tel.: 
2833989. Als wij het schema niet com-
pleet krijgen, zal het in eigen beheer 
gaan nemen van het groen in de straat, 
naar het zich nu laat aanzien, beperkt 
blijven tot enkele straten. Ons streven 
is om zo snel mogelijk over te gaan tot  
ondertekening van de hoofdovereen-
komst nadat de uitleg van de gemeente 
begin 2017 heeft plaats gevonden. Na-
mens de Groencommissie (ook hier kun-
nen wij versterking gebruiken: meld je!),
Erik Luit, Georges Ledoux, Ben van Roij

Het Straatnamenboek 
(270 pagina’s, prijs  
€  7,95) is een uitgave
van en verkrijgbaar bij

Heemkundekring “De Drijehornick”, Papenvoort  15A. Het boekje 
geeft de geschiedenis  van de gemeente weer via de straatnamen.
De Heemkundekring is open op dinsdagmorgen (9.30-12.00 uur) en  
woensdagavond (19.30-21.30 uur). 
Zie voor meer info: www.heemkundekringnuenen.nl

sjoerdstellingwerf.nl
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1. De wijkvereniging is inmiddels formeel 
opgericht. De statuten verschijnen t.z.t. 
op de website. Een uittreksel van de 
Kamer van Koophandel is binnen.

2. Het bestuur zou 6 of 13 maart een 
ledenvergadering willen houden.
Lokatie: De Dassenburcht. 

3. Ad van Gerwen heeft een ZZP’er uit de 
wijk beloofd dat ze eenmalig een adver-
tentie mag plaatsen.
 

4. Een gesprek van Ben van Roij en Ad 
van Gerwen met de gemeente over 
de groenvoorziening in de wijk heeft 
nog tot niets geleid; er is ook nog geen 
voorlichtingsavond afgesproken, waar-

Uit de wijkvergadering van 4-11-2016 en 21-12-2016
van sprake was in het interview met Ben van Roij in het vorige Panakkers Nieuws. 
Overigens zou de groencommissie graag in elke straat twee coördinatoren hebben.
Die zijn er al wel in de Frederikstraat, Mauritsgaarde en Sophiastraat;
coördinatoren voor de Constantijnstraat, Johan Frisostraat en Willem-Alexanderstraat 
kunnen zich aanmelden bij Ben van Roij (040-2833989). (Zie ook pagina 3)

5. Plantsoen Sophiastraat: er is een gesprek geweest met de wethouder over de ver-
koop van de grond aan de Sophiastraat. De gemeente heeft toegegeven dat ze dit 
anders had moeten aanpakken.
Ter compensatie heeft de gemeente aangeboden struiken te plaatsen om het hek
aan het zicht te onttrekken. We kunnen hiervoor een plan maken en indienen; Jos 
Deckers zal hiertoe het initiatief nemen.

6. De wijkvereniging doet graag weer mee aan de volgende burendag: 
noteer 23 september 2017 maar vast in je agenda!
 

06-03-2017: algemene ledenvergadering,  
aanvang 20.00 uur in de Dassenburcht  
10-03-2017: sluitingsdatum kopij 
19-03-2017: PanAkkersNieuws 4 
 

agenda Heeft u informatie die voor de 
wijkvereniging van belang is?  
Heeft u  ideeën  of leuke aan-
vullingen voor deze nieuwsbrief? 
Hebben wij soms iets gemist? 

 
 

        panakkersnieuws@outlook.com

De foto’s in Streetview worden gemaakt met camera’s die op het dak van een auto zijn 
gemonteerd. Een van deze speciale Streetviewauto’s is ook al een keer in de Panakkers 
op bezoek geweest en kennelijk heeft men een paar maanden geleden voor de tweede 
keer door de wijk gereden. Dat kun je goed zien aan de foto die aan het einde van de 
Willem Alexanderstraat is gemaakt: hier zie je namelijk een grote stapel stenen liggen 
die inmiddels is weggewerkt in het wegdek van de parallelweg naast de Europalaan.

Hier is wel wat grappigs aan de hand: de wagen van Streetview kon natuurlijk niet ver-
der vanwege de opgebroken weg. Let maar op de foto: daar staat in de verte een grote 
gele graafmachine. Ongetwijfeld is de auto van Streetview hier omgedraaid. 

Dat geeft bij de volgende foto wel een raar effect: opeens is de graafmachine verdwe-
nen en kom je uit bij het kruispunt zoals het vroeger was. En als je op datzelfde punt 
omdraait en terugkijkt in de straat, is die grote stapel stenen opeens verdwenen...

Google lanceerde in 2005 Google Maps 
en in 2007 een aanvulling daarop, Street-
view. Google Maps is, zeg maar, de Inter-
net-TomTom, die inmiddels zo’n beetje 
de hele wereld in kaart gebracht heeft. 
Streetview is ook erg handig. Deze ap-
plicatie laat met foto’s de omgeving zien 
waar je met Google Maps in zoekt. 
Als je naar een onbekend adres gaat, werkt 
het heel goed om eerst eens te kijken hoe 
de straat er uitziet waar je heen wil en hoe 
het huis dat je zoekt er uitziet. Heel fijn 
als je bijvoorbeeld op zoek bent naar die 
weggestopte camping in Zuid-Frankrijk. 

Streetview en de wegwerkzaamheden


