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Kennisnemen van 
De gekozen straatnamen voor de wijk het Land van Anna (locatie Van Puijenbroek). 
 
Inleiding 
Het Land van Anna is de locatie waar de familie Van Puijenbroek het textielbedrijf HAVEP heeft 
gehad. Zij vinden het belangrijk dat straatnamen iets te maken hebben met de locatie, zowel de 
omgeving als verwijzingen naar HAVEP en familie Van Puijenbroek. 
 
Informatie 
Ons college heeft ervoor gekozen om de straatnamen te gebruiken die duidelijk zijn m.b.t. uitspraak 
en schrijfwijze. 

1. Wachtelberg 
2. Gemijnt 
3. De Vloed 
4. Spinderspad 
5. Hendrik van Puijenbroeklaan 
6. Hogebeemd 
7. Leybeemd 
8. Havepplein 
9. Annaplein 

  
Communicatie 
De straatnamen zijn gecommuniceerd met de familie Van Puijenbroek en zijn gepubliceerd. Ook is er, 
in samenspraak met VPCapital, een persbericht uitgegaan. 

 
 Bijlagen 
1.  Overzicht straten 
2. Achtergrondinformatie straatnamen van Heemkundekring en familie Van Puijenbroek 
__________________________________________________________________________________ 
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2. Gemijnt 

 
3. De Vloed 



 
4. Spinderspad 

 
5. Hendrik van Puijenbroeklaan 

Deze straat is vernoemend naar Hendrik van Puijenbroek (1845-1934). In 1865 werd door Hendrik 
van Puijenbroek (G1, eerste generatie) aan de Bergstraat een textielonderneming ‘Textielfabrieken 
H. van Puijenbroek’ gestart. Onder zijn leiding groeide het bedrijf enorm. 
 

6. Hogebeemd 

 
7. Leybeemd 



Deze straat loopt parallel aan de Ley, dit gebied was altijd lager gelegen, vandaar de naam 
Leybeemd.  
 

8. Havepplein 
Deze naam verwijst naar de fabriek HAVEP (H. Van Puijenbroek → HaVeP → HAVEP). Waar Van 
Puijenbroek zich de eerste 70 jaren uitsluitend richtte op de productie van linnen, breidden zij dit in 
1934 uit naar de confectie van bedrijfskleding met ongekende groei als gevolg. Op het hoogtepunt in 
1939 telden de textielfabrieken 1.200 medewerkers. 
Nu maakt die fabriek plaats voor een prachtige woonwijk waar de natuur de ruimte krijgt. Waar 
vroeger dus draad voor draad werd geweven, is het nu tijd voor de natuur om haar wortels uit te 
strekken. 
 

9. Annaplein 
Deze naam verwijst naar ‘Huize Anna’. Anna Frederica Jansen werd in 1878 geboren in Nijmegen als 
dochter van een meesterbakker. De zoon van Hendrikus van Puijenbroek, Eduard, huwde in 1902 
met Anna en kocht de grond waar Huize Anna vandaag de dag nog steeds staat. Ook in het dorp 
stond Anna bekend als een zeer sociale vrouw, die ruimhartig uitdeelde en goed 
kon luisteren. Ze was prettig in de omgang en geliefd bij velen. De naam Anna komt vaker voor bij de 
familie Van Puijenbroek.  
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