
 
 
 
 

Sionsweg - Scheidingsweg (Nijmegen) 
Waar verandert de weg van naam?  

 
 
In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is bij de Sionsweg (openbare ruimte 
ID 0268300000000578) het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 ingeschreven als brondocument. 
Bij de Scheidingsweg (openbare ruimte ID 0268300000000560) staat het besluit B&W d.d. 
14 maart 1939 met het misleidende documentnummer RB 1403-1939. De gelijktijdige 
wijziging van de Sionsweg (begin geldigheid 14-03-1939) is niet geregistreerd in de BAG.  
 
Bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) staat op de achtergrondkaart bij het 
weggedeelte tussen de Panovenlaan en Driehuizerweg de naam Scheidingsweg. Dezelfde 
naam staat ook op de straatnaamborden. Bij het Nationaal Wegenbestand (NWB) heeft dit 
wegvak de naam Sionsweg (zie bijlage). 
 

 
Bron: Street View - mei 2021 

 
Bron: Street View - aug. 2021 

 
De plattegronden (vanaf 1939) bevatten tegenstrijdige informatie. Bij Kompas (1948 t/m 
1962), Omnium (1964 t/m 1969) en Smulders Kompas (1970 t/m 1981) ligt de grens bij de 
spoorlijn, maar bij Cito (1942 t/m 1964), idem 1e t/m 4e editie (2000 t/m 2012) en bij Falk 
1e t/m 27e druk (1978 t/m 2010) loopt de Sionsweg door tot de Driehuizerweg.  
 
Bij Falk 28e druk (2016) is de naam Sionsweg ten oosten van de spoorlijn vervangen door 
Scheidingsweg. Ook bij Falk 29e druk (2018) ligt de Sionsweg geheel ten oosten van de 
spoorlijn. Dit is de laatste papieren versie van deze plattegrond. 
 
Voor het antwoord op de vraag waar de weg van naam verandert, moet de levenscyclus van 
de Scheidingsweg en Sionsweg nader onderzocht worden. 
 
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906 
Op basis van een Nota met betrekking tot het geven van namen aan wegen in Wijk G der 
gemeente Nijmegen van de directeur gemeentewerken (gemeentearchitect ir. J.J. Weve) 
worden op 27 januari 1906 in één keer 448 straatnamen vastgesteld. Een van de wegen 
krijgt de naam 'de Scheidingsweg' (met lidwoord). De Scheidingsweg begint bij de weg van 
Groesbeek naar Nijmegen (Nijmeegsebaan) en loopt langs de gemeentegrens naar de 
Mookscheweg (St. Annastraat). 
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Raadsbesluit d.d. 2 oktober 1919 
Op 5 juni 1919 besluit de gemeenteraad een weg van ongeveer 400 meter lang en 10 meter 
breed over te nemen van de de Hulpstichting der Heilig-Landstichting. De weg die vanaf de 
gemeentegrens naar de Scheidingsweg loopt, krijgt op 2 oktober 1919 de naam Sionsweg. 
 
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 
Op basis de kaart en de lijst bij het raadsvoorstel d.d. 6 juni 1924 zijn alle namen van straten, 
wegen en pleinen in de gemeente Nijmegen opnieuw vastgesteld. Het gaat in totaal om 448 
namen inclusief 32 nieuwe namen, waaronder nr. 331. Scheidingsweg en nr. 336. Sionsweg.  
Op de kaart is te zien dat de ligging van de Scheidingsweg en de Sionsweg niet is gewijzigd. 
De Sionsweg eindigt in de periode 1919-1939 meer dan 400 meter voor de spoorwegover-
gang. De Scheidingsweg begint tot 1939 nog bij de Weg naar Groesbeek (Nijmeegsebaan). 
 

 
Bron: kaart bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 (detail) 

 
delegatie 
Door de overdracht van bevoegdheden (raadsbesluit d.d. 22 maart 1933) is de gemeente-
raad vanaf 1 april 1933 niet langer bevoegd besluiten te nemen inzake straatnaamgeving. 
Het delegatiebesluit blijft ook na 1 april 1938 van kracht (raadsbesluit d.d. 9 maart 1938). 
Tot de intrekking (raadsbesluit d.d. 27 december 1950) is het college van burgmeester en 
wethouders het bevoegde gemeentelijke orgaan. De raad moet genoegen nemen met de 
(schriftelijke) mededelingen van het college over de genomen besluiten. 
 
Besluit B&W d.d. 14 maart 1939 
De naamgeving van de Sionsweg en de Scheidingsweg wordt op 14 maart 1939 gewijzigd. 
Volgens de besluitenlijst is overeenkomstig het voorstel d.d. 3 maart 1939 van de Directeur 
Gemeentewerken besloten. Een maand later berichten De Gelderlander en de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant op dezelfde dag en in vrijwel identieke bewoordingen: 
 

"Door de verbreding van den Sionsweg is het gedeelte Scheidingsweg, van af den Sionsweg tot de 

grens der gemeente, vervallen. In verband hiermede hebben B. en W. den naam „Scheidingsweg” 

van af den Driehuizerweg tot den Sionsweg laten vervallen en aan dit gedeelte den naam „Sionsweg” 

gegeven, zoodat deze thans loopt van af den Driehuizerweg tot de grens der gemeente." 

(bron: PGNC 14/4/1939, p. 2) 

 
De berichtgeving laat er geen twijfel over bestaan dat het weggedeelte vanaf de Sionsweg 
tot de Driehuizerweg voortaan Sionsweg heet. Van de Scheidingsweg resteert alleen nog het 
gedeelte tussen de Driehuizerweg en de St. Annastraat. De wijziging van de straatnaam-
geving heeft ook gevolgen voor de huisnummering. 
 
oudste pand 
Op 1 juni 1883 werd de spoorlijn Nijmegen - Venlo geopend. Bij de aanleg hiervan werd aan 
de westkant een dienstwoning gebouwd. Volgens het bevolkingsregister 1880-1890 vestigde 
de eerste spoorwegwerker zich op 2 juni 1883 met zijn gezin op het adres Wijk G, nr. 51.  
Na de volkstelling op 31 december 1889 werd het adres gewijzigd in Hatert driehuizen 291 
(= Wijk G, nr. 291). 
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Hoewel de straatnaam Scheidingsweg op 27 januari 1906 werd vastgesteld, duurde het nog 
enkele jaren voordat de woning een straatgebonden huisnummer kreeg. In het adresboek 
van 1909 staan nog twee notaties van hetzelfde adres met een wijkgebonden huisnummer: 
 

Pas (J) spoorwegwerker, Hatert driehuizen 291 

Laarakker (W A) spoorwegarbeider, Hatert scheidingsweg 291 

 
In het adresboek van 1910 staat voor het eerst 'Hatert scheidingsweg 160'. In de periode 
1910-1939 heeft Wachthuis 13 het adres Scheidingsweg 160. Al gevolg van het besluit d.d. 
14 maart 1939 komt de woning van seinhuiswachter Th. Vos aan de Sionsweg te liggen. In 
het adresboek van 1940 staat het nieuwe adres Sionsweg 16. De laatste vermelding van dit 
adres staat in het adresboek van 1968. Daarna is het pand gesloopt. 
 
Aan de oostzijde van de spoorlijn stond in de periode 1928-1939 nog een ander pand dat 
genummerd was aan de Scheidingsweg. Dit was de bakkerswoning op het terrein van het 
Seminarie der St. Alphonsus-Stichting (Nebo), Voor de bouw de woning is op 25 september 
1928 vergunning verleend. Bakker J. Malbaum, Scheidingsweg 2, staat in het adresboek van 
1940 vermeld met zijn nieuwe adres Sionsweg 6.  
 
De huisnummering van de Scheidingsweg begint sinds de straatnaamwijziging bij de Drie-
huizerweg. Uit de bestaande huisnummering en het feit dat het wachthuis aan de westzijde 
van de spoorlijn vanaf 1939 een huisnummer aan de Sionsweg had, blijkt dat deze weg op 
grond van het besluit d.d. 14 maart 1939 ten westen van de spoorwegovergang doorloopt tot 
de Driehuizerweg.  
 

  

conclusie 
Het bevoegde gemeentelijke orgaan heeft na 14 maart 1939 geen enkel besluit meer 
genomen inzake de naamgeving en/of geometrie van de Sionsweg en de Scheidingsweg. 
Dat betekent dat het weggedeelte tussen de Panovenlaan en de Driehuizerweg nog altijd 
deel uitmaakt van de Sionsweg (begin geldigheid 14-03-1939). In het NWB staat de juiste 
naam. De straatnaamborden, BGT en BAG moeten worden aangepast. 
  

 
Nijmegen, 8 december 2021 
 
 
 
Rob Essers 
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Bijlage: gegevens BAG en NWB 
 

Openbare ruimte  

ID 0268300000000578 

Versie 1 

Naam Sionsweg 

Korte schrijfwijze Sionsweg 

Type Weg 

Status Naamgeving uitgegeven 

Geconstateerd Nee 

Begin geldigheid 09-07-1924 

Einde geldigheid 
 

Tijdstip registratie LV 09-12-2010 

Documentdatum 09-07-1924 

Documentnummer RB 09-07-1924 

Ligt in woonplaats 3030 
 

NWB Wegen 

Naam Waarde 

msfid 539899 

gid 539877 

wvk_id 376249004 

wvk_begindatum 2020-12-01 

jte_id_beg 376249021 

jte_id_end 377249004 

wegbehsrt G 

wegnummer 
 

wegdeelltr # 

hecto_lttr # 

baansubsrt 
 

rpe_code # 

admrichtng 
 

rijrichtng B 

stt_naam Sionsweg 

wpsnaamnen 
 

gme_id 268 

gme_naam Nijmegen 

hnrstrlnks 
 

hnrstrrhts 
 

e_hnr_lnks 0 

e_hnr_rhts 0 

l_hnr_lnks 0 

l_hnr_rhts 0 

begafstand 0 

endafstand 0 

beginkm 0 

eindkm 0 

pos_tv_wol 
 

 
Bron: www.pdok.nl 

Openbare ruimte  

ID 0268300000000560 

Versie 1 

Naam Scheidingsweg 

Korte schrijfwijze Scheidingsweg 

Type Weg 

Status Naamgeving uitgegeven 

Geconstateerd Nee 

Begin geldigheid 14-03-1939 

Einde geldigheid 
 

Tijdstip registratie LV 09-12-2010 

Documentdatum 14-03-1939 

Documentnummer RB 14-03-1939 

Ligt in woonplaats 3030 
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