
Hartenseweg: 
Op de bekende kaart van Passavante / Geelkercken uit de 17e eeuw maakte het meest Westelijke 
stukje van de huidige Heelsumseweg, in Bennekom, deel uit van de huidige Hartenseweg. Deze 
weg heet op die kaart de wegh van Arnhem naer Benekom. De huidige Keijenbergseweg bestond 
toen nog niet. Er was wel een andere verbindingsweg tussen Bennekom en Heelsum de Weg van 
Hartten naer Bennekum. Deze weg liep van de molen op de Molenkamp in Bennekom langs de 
noordzijde van de Hullenberg naar Heelsum. De weg maakte toen waarschijnlijk bij de Molenbeek 
(naar het westen gaande) niet de bocht die hij nu maakt, maar liep daar naar het westen rechtdoor 
(zoals ook op de kaart van Passavante). Ongeveer vanaf het Everwijnsgoed (waar de naam 
Bennekomseweg verandert in Keijenbergseweg) liep hij (naar het ZO gaande) verder naar het ZO 
via het tracé van de huidige Bennekomseweg. 
Verder met de Hartenseweg:
Op de kaart van Passavante / Geelkercken is het Papenpad nog niet afgebeeld. Dit in tegenstelling 
tot wat Edelman-Vlam schrijven in het gedenkboek voor Van Hoffen. Zij hebben daar vermoedelijk 
de  Hartenseweg verward met het Papenpad. De Hartenseweg was een veel oudere belangrijker 
verbindingsweg naar Renkum, en verder door naar Arnhem. Het Papenpad was een nieuwere meer 
lokale kerkweg, die in de tijd van de Reformatie belangrijk werd, maar waarschijnlijk geen 
economische functies had. Het Papenpad loopt van de omgeving van de Bennekomse kerk 
kaarsrecht naar het voormalige kasteel Grunsvoort. 
Echter, waarschijnlijk hebben de belangrijkheid van Papenpad en Hartenseweg in de loop der tijd 
nogal eens gewisseld. Op de pré-kadastrale kaart van 1818 wordt namelijk wel het Papenpad 
afgebeeld, maar de Hartenseweg in het geheel niet.
Het is merkwaardig dat de Hartenseweg op de kaart van Witteroos (1570) al wel de zig-zagvorm 
had die hij nu nog steeds heeft (Die Bennecomsche Wech van Reijncom), en op de Passavant-kaart 
niet. De weg loopt duidelijk langs de kromme grenzen van percelen (met namen). Een eeuw later 
hebben Geelkercken / Passavant de Hartenseweg als een rechte lijn afgebeeld (De wege van 
Arnhem naer Bennekom). Op de kaart van Van Call (1656) is alleen het stuk van de Hartense molen
oostwaarts afgebeeld (Moelen Wech). Er is echter nauwelijks twijfel mogelijk: Deze weg loopt op 
die kaart naar de Hartense molens (700 m ten noorden van Grunsvoort). Op de pré-kadastrale kaart 
heeft de weg een Franse naam (Chemin de Bennekom à Renkum). Uit de literatuur (bronnen ??) 
blijkt dat de Hartenseweg niet altijd even goed begaanbaar is geweest. Op kaarten uit de periode 
tussen 1570 en nu in, zijn zelfs soms alleen maar delen van de weg afgebeeld. De weg was 
omstreeks het begin van de 20e eeuw soms zo moeilijk begaanbaar dat, op particulier initiatief, voor
een betere bereikbaarheid vanuit Bennekom van hotel restaurant Nol in 't Bos, de Regentesselaan 
werd aangelegd, zodat via de vermoedelijk nog nieuwe Keijenbergseweg kon worden gereden 
(VVV Bennekom, naar Nooij, e-mail 2018).
In de volksmons heette de Hartenseweg eertijds Oliemeule.


