

Almen volgens het Archief.

De complete geschiedenis van Almen zal U inmiddels al wel een beetje bekend zijn , zoniet dan
zijn er boeken en naslagwerken genoeg om dat in deze wintermaanden eens op uw gemak op
te zoeken. Dit stukje beperkt zich tot enkele straatnaamgevingen.
1949:
Een straat in Almen werd aangelegd. Zoals we ons misschien nog wel herinneren
toen 7 jaar geleden het plan Hof 2 ontstond, werd ook voor de naam van deze nieuw
aan te leggen straat teruggegrepen op de vroegere bezitters van deze grond;
namelijk de Graven van Ter Meulen.
Dus, - en qua originaliteit is er deze eeuw weinig veranderd - werd deze straat de Ter
Meulenstraat!
Ruim 43 jaar later doken de Graven weer op bij de te benoemen nieuwste buurt van
Almen.
Zouden er over zoveel jaar na nu ook straten naar ons vernoemd worden? Dan
krijgen we bijvoorbeeld Dijksmanshof, Tragtersteeg, Lourenslaan of de Kruyfstraat?!
Ik denk het niet!!
1951 :
Een voorstel om de "hoofdweg" van Harfsen naar Almen, Kapelweg te noemen daaronder vallen dan gedeeltes van de Bielderdijk, Braakhekke-weg, Harfsense
Enkweg en de Harfsense grinteweg.
In die zelfde raadsvergadering werd besloten orn de Dorpsstraat in Gorssel te
herdopen in Hoofdstraat, dit om verwarring met de Dorpsstraat in Almen te
voorkomen.
Jawel!
1952:
Enkele in - c.q. aanwoners hebben een verzoek ingediend om het verharde gedeelte van de
Bakkersteeg, Molenbelt te noemen. Dit ter herinnering aan de vroegere molen. De naam
Bakkersteeg zal blijven bestaan, hoewel de bewoners de aanduiding -steeg- minder plezierig
vonden. Een daar gevestigde bloemenzaak van W. de Kruyf heeft ook nog de naam "De
Mölnbult gedragen.
1956:
Blauwe Dijk, van Wassenaerlaan, Staringweg en Heuvelweg te Almen.
( Uit de notulen : genoemd naar bekende personen uit deze omgeving )
Uiteraard!
De Blauwedijk bestond reeds, de van Wassenaerlaan loopt vanaf de Dorpsstraat bij
Mej. Ismaêl, de Staringweg vanaf Hotel Ovink (!) (= De Hoofdige Boer) de
Heuvelweg vanaf het postkantoor.

1967 :
Wagenvoortsdijk uitgebreid door verharding delen van Hulzerdijk en
Wagenvoortsdijk, loopt nu van het Elze te Eefde naar het kanaal te Almen. De
vroegere verbinding over de beek naar de Harfsensesteeg is vervallen.
Door de ruilverkaveling moeten enkele verlegde wegen worden herbenoemd.
Kapelweg ; Bestaande Kapelweg, maar niet rneer Harfsen-Almen, doch alleen deel
Kanaal-Harfsensesteeg, te nummeren vanuit Almen.
Oude Kapelweg : deel oude weg van kerkhof tot Azinkdijk bij Haze-winkel.
Smeenkdijk : deel voormalige Kapelweg, nl. door Harfsense enk van Harfsensesteeg
tot Braakhekkeweg ( bestaande Smeenkdijk hierin opgenomen ).
Braakhekkeweg : doorgetrokken met deel Kapelweg van Reeverdijk tot
Braakhekkebulten.
Koekoekweg : eerste deel van Kapelweg in de kom Harfsen, samen met laatste deel
Reeverdijk ( nu Reeverweg genoemd ), en genummerd van-uit Harfsen.
Reeverdijk : eerste deel, van Dortherdijk tot Koekoekweg gehandhaafd.
Rosmaatsteeg : 2e deel vervallen, het hiervoor in de plaats gekomen wég-gedeelte
ligt in het verlengde van de nieuwe Koelerweg en zal ook zo heten.
Haarbroeksteeg : is verlegd, maar blijft zo heten.
Maatmansteeg is verlengde van Harfsensesteeg geworden.
Deel Harfsensesteeg ( om de hoek gaand ) is bij de Broekstraat getrokken.
Asselerweg : doorgetrokken vanaf Scheggertdijk tot de Broekstraat.
Azinkdijk : kreeg ander beloop, de naam blijft gehandhaafd. Het over-gebleven
zandweggedeelte wordt Oude Azinkdijk.
1973:
Een deel van de Bakkersteeg (nrs. 10-16 en 17 ) wordt verlengde van Blauwedijk.
Hierbij blijkt (!) dat Bakkersteeg op 24 juni 1952 - op verzoek van in - c.q.
aanwonenden - was gewijzigd in Molenbelt, maar op 30 dec. 1965 wéér herdoopt in
Bakkersteeg.
Thans ( 1973 ) verzoeken enkele bewoners de naam Molenbelt opnieuw in te
voeren, maar B & W zien hiertoe geen aanleiding !
1973:
Almen was wel in beeld dat jaar, want we kregen ook nog een heuse uitbreiding;
Almen-West!!
De namen die daaraan werden gegeven luiden: Voorde en Laakweg.
Hierna zijn er waarschijnlijk geen straatnaamgevingen meer geweest, tot 1992 De
Hof 2 ontwikkeld werd.
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