
 
 
 
 
 

Pelseland 
 
 
Een insteekweggetje van het Zandsepad in Lent tussen de huisnummers 3A en 19 kreeg 
met ingang van 1 januari 1979 de naam Pelseland (besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978). 
Pelseland is een naam die mogelijk al honderden jaren wordt gebruikt en verband houdt met 
de naam Vossenpels. Zowel visse als vosse is een oude benaming voor bunzing. 
 
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008 
Het gedeelte van Lent ten zuiden van de straat met de naam Pelseland behoorde voor de 
Aanpassing naamgeving buurten Nijmegen-Noord (raadsvoorstel 76/2008) tot de buurt 
Vossenpels. Op 4 juni 2008 is de buurtnaam Pelseland vastgesteld. 
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Op tekening nummer 275301, versie 2 (datum 23-04-2008), behorende bij het raadsbesluit 
d.d. 4 juni 2008, ontbreken de woonplaatsgrenzen. Hierdoor is aan de aandacht ontsnapt dat 
het noordelijke en noordwestelijke deel van Pelseland in de woonplaats Ressen gemeente 
Nijmegen lag. Het Ressense deel van de buurt ligt sinds 1 januari 2010 in de woonplaats 
Nijmegen. 
 
BAG 
In de Wet basisregistratie(s) adressen en gebouwen die 1 juli 2009 in werking is getreden, 
wordt onder 'openbare ruimte' verstaan: "door het bevoegde gemeentelijke orgaan als 
zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats 
is gelegen" (artikel 1). Buurten worden in de BAG aangemerkt als openbare ruimten van het 
type 'administratief gebied'.  
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Vanaf 10 december 2010 is de Gemeente Nijmegen aangesloten op de Landelijke Voorzie-
ning BAG. Daarin zouden alle openbare ruimten de terug te vinden moeten zijn waarvan de 
namen zijn vastgesteld door het bevoegde gemeentelijke orgaan. Pelseland komt in de BAG 
twee maal voor in de woonplaats Lent (woonplaats ID 2545). 
 

Openbare ruimte  

ID 0268300000001554 

Naam Pelseland 

Type Administratief gebied 

Status 
Naamgeving 
uitgegeven 

Geconstateerd Nee 

In onderzoek Nee 

Begindatum 04-06-2008 

Einddatum 
 

Documentdatum 04-06-2008 

Mutatiedatum 09-12-2010 

Documentnummer RB 04-06-2008 

Gerelateerde 
woonplaats 

2545 
 

Openbare ruimte  

ID 0268300000000468 

Naam Pelseland 

Type Weg 

Status 
Naamgeving 
uitgegeven 

Geconstateerd Nee 

In onderzoek Nee 

Begindatum 16-03-2010 

Einddatum 
 

Documentdatum 16-03-2010 

Mutatiedatum 09-12-2010 

Documentnummer CB 16-03-2010 

Gerelateerde 
woonplaats 

2545 
 

 
De registratie van Pelseland als openbare ruimte van het type 'weg' is gebaseerd de 
inschrijving van een Verklaring ex artikel 45b Wet basisregistraties adressen en gebouwen 
(besluit B&W d.d. 16 maart 2010, nummer 4.3). Blijkbaar kostte het teveel moeite om het 
brondocument (besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978) te achterhalen en is in plaats daarvan 
een formaliseringsbesluit ingeschreven in de BAG.  
 
Volgens de BAG is er in de woonplaats Nijmegen (woonplaats ID 3030) geen openbare 
ruimte van het type 'administratief gebied' met de naam Pelseland. De registratie van het 
raadsbesluit d.d. 4 juni 2008 schiet tekort. 
 
conclusie 
Pelseland dient op basis van documentnummer RB 04-06-2008 alsnog geregistreerd te 
worden als openbare ruimte van het type 'administratief gebied' in de woonplaats Nijmegen 
met begindatum 04-06-2008. Dat de buurt Pelseland in twee verschillende woonplaatsen ligt, 
staat een goede registratie niet in de weg.  
 
Dat neemt echter niet weg dat de woonplaatsgrens bij het Zandsepad (openbare ruimte ID 
0268300000001855) in de woonplaats Nijmegen en het Zandsepad (openbare ruimte ID 
0268300000000435) in de woonplaats Lent tot een volstrekt onbegrijpelijke situatie leidt. De 
nummeraanduidingen in de BAG zijn in een aantal gevallen gerelateerd aan de verkeerde 
openbare ruimte. 
 
Aan alle verwarring wordt pas definitief een einde gemaakt als de gemeenteraad alsnog 
conform oorspronkelijke raadsvoorstel 210/2006 besluit de begrenzing van de woonplaats 
Nijmegen te doen samenvallen met de buitengrenzen van de gemeente Nijmegen en het 
raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 (raadsvoorstel 95/2009) wordt ingetrokken. 
 
 
Nijmegen, 7 juli 2018 
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