
De Moutweg

Concept (veel hiervan is hypothetisch; blauw huidige namen, rood oude namen)

Over de Moutweg, en enkele wegen die in de omgeving van de Moutweg lagen. De Moutweg was waarschijnlijk een 
vroegere verbindingsweg tussen Oud Wageningen en de Hartense buurt, ongeveer op de plaats van de huidige 
Geertjesweg, waarschijnlijk het tracé van het huidige fietspad (in de volksmond “Schelpenpad”).

(a) Beyerinck vermeldt: “...'Mout Weg' loopende bijna dwars door het Boven Bijen blok” (maar op zijn kaart is deze weg naamloos). Deze door 
Beyerinck genoemde weg verwijst naar de huidige S-vormige zandweg op de Wageningse Eng, die de Geertjesweg en de Dorskampweg scheef met 
elkaar verbindt. Dit stuk weg is waarschijnlijk een restant van de meer dan 450 jaar oude Mout wech (Witteroos, 1570), en zou om die reden een 
beschermde status verdienen. Oosting heeft deze zandweg ook Moutweg genoemd en geeft ook nog een alternatieve naam, Rotpad. Mogelijk om aan 
te geven hoe moeilijk deze weg door mul zand te berijden was? Dat zou dan overeenstemmen met een suggestie van Vervloet (persoonlijke 
mededeling, 2013), dat de naam Moutweg niet van het woord 'mout' komt (vanwege een mogelijke functie van deze weg voor vervoer van 
grondstoffen voor de brouwerijen en/of maalderijen van Wageningen en/of Renkum, maar dat de naam eerder teruggaat op de wortels 'malt' / 'mul' / 
mul zand, wat de moeilijke begaanbaarheid zou verklaren (waarschijnlijk zijn de woorden 'mout' (van havermout) en 'mul' (van mul zand) dus van 
dezelfde etymologische grondbetekenis. Maar dat geeft nog geen houvast in de bepaling welke 'mout' inhoudelijk ooit bedoeld is in de naam Moutweg.
Er kan ook een soort etymologische contaminatie (besmetting) tussen beide betekenissen zijn opgetreden in de loop van de geschiedenis.

(b) De oudste vermelding van de mout Wech komt voor op de kaart van Witteroos (1570). Ook op de kopieën van deze kaart door Van Geelkercken 
(1632 en 1635) en die van Passavant (1649-1676) komt de weg voor (Moút Wegh). Op de kaart van Witteroos lijkt Die mout Wech een afsplitsing te 
zijn van een andere weg (Den olden Wech) die van kasteel Grunsfoort westwaarts liep net ten zuiden van de Courbergh (het huidige Mierenbos) langs, 
en ten westen van deze berg zuidwestwaarts afboog in de richting van Oud Wageningen. Deze olden Wech viel ongeveer samen met de huidige 
Zwarteweg.
Op de kaart van Van Geelkercken (1649-1656) is het precies andersom. De Mout Wegh is kennelijk belangrijker geworden in 100 jaar en den olden 
Wech minder belangrijk. De laatste heeft dan geen naam meer en is een afsplitsing van de Mout Wegh. Op Geelkerckens kaart loopt de Mout Wegh 
van  de Muel (de Hartense Molen) over de Wageningse Eng en komt daar uit op de Wegh naer Laeckmont (waarschijnlijk de huidige Diedenweg). 
Naar het noorden kwam die Wegh naer Laeckmont (net als nu de Diedenweg) uit op de Hollandseweg die toen wegh van Quaden oort naer 
Wageningen heette. De wegh van Quaden oort naer Wageningen splitste zich ter plaatse van de huidige rotonde in een zuidelijk tak (Wegh naer 
Laeckmont) en een zuidwestelijke tak (Wegh naer Wageningen). Deze laatste is nu verdwenen maar is nog wel te vinden op kaarten uit de 18e en 19e 
eeuw (waar, welke ??).. 
Een voorloper van deze kaart uit 1656 was een kaart van Geelkercken uit 1631 (0124-AKV611).



Ook op deze kaart komt de Mout Wech voor.
Waar de Mout Wegh de Wilt graef kruiste was op de kaart van Van Geelkercken een belangrijk lokaal knooppunt van wegen. Er kwamen daar uit 
oostelijke richtingen wegen samen van de volgende plaatsen:
(A) Gronsfort (naamloze weg, maar bij Witteroos olden wech en nu Zwarteweg),
(B) Raesfelts huys (naamloze weg, nu ongeveer de Koningsweg),
(C) 't Clooster ('t vrouwen pat, nu hier en daar naamloze restanten als bospaden in ONO),
(D) Muel (Hartense molen) (de Mout Wegh, nu fietspad),
(E) Quaden oort (de Ossen wegh, een van de ossenwegen op de kaart, nu verdwenen),

(c) A.C. Zeven: mededeling in een e-mail (2013): “De kaarten van Oosting zijn kopieën van ??” (Beyerinck, Witteroos, Geelkercken en Passavant ??).

(d) A.C. Zeven, over een kleiweg ten noorden van de Geertjesweg: citaat uit e-mail (2013): “Aan de Geertjesweg-noordzijde ligt in het bosgedeelte het 
Sanoer. Omstreeks 1993 vertelde de eigenaar Dr. Robert Best, dat achter zijn huis, dus evenwijdig aan de Geertjesweg een kleiweg liep. Over deze weg
reden de karren met klei vanuit Renkum naar de Wageningse steenfabrieken. Deze zware wagens mochten niet over de officiële wegen gaan, omdat die
daardoor kapot gingen.

(e) Toevoeging Nijland bij de e-mail (a) van Zeven: Het mag omslachtig lijken om van de Renkumse uiterwaarden via de Geertjesweg naar de 
Wageningse steenfabrieken te rijden. Men moet echter bedenken dat in tijden van hoog water in de Rijn de kortere weg via de Bokkendijk soms 
geruime tijd onder water stond, terwijl de hoger gelegen Hartenseweg dan nog wel begaanbaar was. Dit is vermoedelijk ook de reden dat de 
Domeinweg in Oranje Nassau's Oord op enkele kaarten (welke ??) de Weg van Wageningen naar Arnhem heet. Er waren dus nog andere 'omwegen' 
tussen Wageningen en Renkum.

(f) Nijland: Een vroegere naam van de Geertjesweg was Molenweg (kadastrale atlas, 1832) en daarvoor heette deze weg  Geurt aan 't Heckensweg 
(Bloemen, 1676-1759). Overigens was er een tijd (1818) dat het het huidige 'schelpenpad' (het fietspad) Geertjesweg heette. Dat is te zien op de pré-
kadastrale kaart (1818). De huidige Geertjesweg heette op die kaart Molenweg, zodat de toenmalige Geertjesweg en de Molenweg parallelwegen 
waren (ca. 400 m uit elkaar liggend). Deze parallelwegen hadden hun verlengden naar het westen op de Wageningse Eng, en heetten Daalder Weg en 
Molenweg. Bij de huidige Zoomweg was er een verbinding tussen deze  parallelle wegenstelsels. De Daalder Weg is de huidige Dolderstraat en heette 
verder westwaarts Doden Weg (pré-kadastrale kaart, 1818).

Aanvullingen of correcties welkom.


