
Straatnamenboek van de wijk Heerenveen-Midden. 
 

De wijk Heerenveen-Midden is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van 

Heerenveen, tussen de Koornbeursweg en de Rottumerweg en tussen de Karst de  

Jongweg/Alma Tademaweg en de spoorbaan Leeuwarden-Zwolle. 

 

 

ALMA TADEMAWEG 

Meest oostelijke zijweg van de "Jan Mankeslaan" in zuid-oostelijke richting in het 

verlengde van de "Karst de Jongweg"en aan het einde afbuigende in zuid-westelijke 

richting en aansluitend op de President Kennedylaan. 

Aangelegd in 1962. 

Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

Enkele straten ten oosten van de Europalaan zijn genoemd naar Friese Schilders. Sir 

Laurens Alma Tadema is één van hen. Hij werd op 8 januari 1836 te Dronrijp geboren en 

overleed te Wiesbaden op 25 juni 1912. 

Aanvankelijk had hij veel contact met de Leeuwarder schilder Chr. Bisschop. Sinds 1852 

was hij achtereenvolgens leerling van L. Wappers, baron Henri Leys en N. de Keyzer te 

Antwerpen, waar hij 13 jaar bleef. Vooral de historieschilder Leys oefende grote invloed 

op zijn werk uit en in 1859 nam deze hem als helper bij zijn muurschilderingen voor het 

stadhuis te Antwerpen. In 1863 huwde hij een Francaise; zijn beide dochters, Laurence 

en Anna, zijn van jongs af aan regelmatig door hem geschilderd. Na de dood van zijn 

vrouw in 1869 hertrouwde hij in 1871 met Laura Epps, een Engelse kunstenares. 

Hij woonde tot 1870 te Brussel, daarna te Londen, waar hij zeer beroemd werd en op 

grond van zijn kunstenaarschap de titel van Sir verkreeg. 

Hij was een klassicistisch schilder van historiestukken uit verschillende landen en 

tijdperken (Merovingisch, Romeins, Egyptisch), waarbij zijn archeologische kennis hem 

goed van pas kwam. Hij etste en lithografeerde ook. Als gevolg van veranderingen in de 

opvattingen van de kunstminnende wereld is zijn roem gedaald, maar zijn grote 

bekwaamheid en zijn eminent vakmanschap zullen steeds waardering vinden. 

ANTILLENSTRAAT 

Straat in de wijk Lege Midden, vanaf de rotonde in de "Baronesse de Vos van 

Steenwijksingel" in westelijke richting voor de spoorbaan afbuigend in noordelijke 

richting en daar doodlopend. 

Besluit naamgeving van 24 januari 1996. 

Er is aansluiting gezocht bij de huidige naamgeving in de buurt. 

Antillen is de verzamelnaam van de eilanden-groep in het Caraïbisch-gebied. 

ARUBASTRAAT 

Vormt de verbinding van het "Kempenaersplein" in zuidwestelijke richting met de 

"Surinamesingel" 

Aangelegd in 1958. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Genoemd naar één der eilanden van de Antillen in het Caraïbisch-gebied, (vroeger West- 

Indië). 

ATALANTASTRAAT 

Lopende van de zuidoosthoek van het "Burgemeester Kuperusplein" naar de 

"Stadionweg" (oostelijke structuurweg). 

Aangelegd in 1956. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958, 27 mei 1994 en 9 november 1999. 

Oorspronkelijk liep de weg van het “Burgemeester Kuperusplein” naar de “Karst de 

Jongweg”. 

Bij het besluit van 27 mei 1994 wordt aan het (nog aan te leggen) verlengde van deze 

straat vanaf de "Karst de Jongweg" tevens de naam "Atalantastraat" gegeven. 

Bij het laatstgenoemde besluit werd aan het genoemde verlengde deel weer de naam 

gegeven. 



Atalanta is een dagvlinder met prachtig gekleurde vleugels. 

 

BARONESSE DE VOS VAN STEENWIJKSINGEL 

De straat van het "Kempenaersplein" in ongeveer zuid-oostelijke richting naar de 

"Rottumerweg". 

Aangelegd in 1958. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Cornelia Anna Agatha Albertina Baronesse de Vos van Steenwijk werd op 26 februari 

1854 te Meppel geboren en overleed te Arnhem op 7 mei 1940. 

Uit eigen middelen stichtte zij in 1895 het eerste Heerenveense ziekenhuis en wel in een 

pand aan de Verlengde Dracht (nu "Burgemeester Falkenaweg"). Zij was zelf directrice, 

operatiezuster, verpleegster en administratrice. Zij had bij haar werk de hulp van twee 

verpleegsters, een waakster en twee dienstmeisjes. 

De meeste patiënten werden op kosten van de stichteres verpleegd. Ook na hun vertrek 

uit de inrichting liet de baronesse haar oud-patiënten niet aan hun lot over. 

In 1899 moest zij haar werk om gezondheidsredenen neerleggen en vertrok zij uit 

Heerenveen. Het ziekenhuisje te Heerenveen werd gesloten, mede omdat de gemeente 

het niet wilde overnemen. 

De Baronesse vestigde zich toen te Zandvoort, waar zij huize "Frisia" stichtte voor de 

verpleging van Friese kinderen. 

BINKESSTRAAT 

Haakse verbinding van de "Karst de Jongweg" met de "Engelenstraat". 

Aangelegd in 1959. Besluit naamgeving van 18 augustus 1958. 

Rudolf Binkes werd geboren te Bolsward op 18 januari 1815 en overleed te Haarlem op 1 

oktober 1890. Behaalde de titel van meester in de rechten en begon zijn loopbaan als 

secretaris van Hennaarderadeel. Van 1848 tot 1855 was hij gemeentesecretaris van 

Schoterland. Vervolgens was hij, tot 1872, griffier bij de arrondissementsrechtbank te 

Heerenveen, en daarna (tot 1885) vervulde hij dezelfde functie bij de 

arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. 

Hij woonde aan de "Lindegracht" (ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige kantoor 

van de verzekeringsmaatschappij Univé). 

BONAIRESTRAAT 

Van het "Kempenaersplein" (in zuidelijke richting) gerekend eerste verbindingsstraat 

tussen de "Baronesse de Vos van Steenwijksingel" en de "Surinamesingel". 

Aangelegd in 1958. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Genoemd naar één der eilanden van de Antillen in het Caraïbisch gebied (vroeger West 

Indië). 

BOUWE VAN ENSSTRAAT 

De straat in ongeveer zuid-westelijke richting van (ongeveer het midden) van de "Sieger 

van der Laanstraat" naar de "Kempenaerssingel". 

Aangelegd in 1953/54. Besluit naamgeving van 19 november 1953. 

Bouwe van Ens werd geboren te Kuinre op 23 maart 1893. Was veehouder te 

Nieuwehorne. Hij had in de tweede wereldoorlog een werkzaam aandeel in het verzet. In 

het boekwerk "Friesland Annis domini 1940-1945" van de hand van Drs. Y.N.Ypema, 

staat onder meer (blz. 143/4): "H.M. werd opgejaagd en ook zijn medewerker bij de 

Jodenhulp, Bouwe van Ens uit Nijehorne, liep groot gevaar, Maar van Ens was een man, 

die zich alleen verantwoordelijk voelde tegenover God, en deze houding heeft hij tot het 

zeer bittere einde volgehouden. Ondanks waarschuwingen om te verdwijnen, was hij niet 

van zins om ook maar één stap voor een Duitser opzij te gaan, en bleef hij waar hij was. 

Op 23 januari 1945 werd hij gegrepen, naar Crackstate gevoerd en daar op vreselijke 

wijze mishandeld. Maar geen naam werd door hem genoemd. In de nacht van 12 op 13 

april 1945, luttele uren vóór de bevrijding van Heerenveen, werd hij met Sijbren Sijtsma 

uit Hemelum onder Terband neergeschoten. 2) 



1) Het huis van bewaring achter Crackstate werd door de Duitsers als gevangenis 

gebruikt. 

2) In de overlijdensakte wordt als overlijdensdatum 12 april 1945 genoemd. 

BURGEMEESTER FALKENAWEG 

Van de "Koornbeursweg" in ongeveer zuid-oostelijke richting en bij de "Koningin 

Julianaweg" overgaand in de "Tolhuisweg". Is een gedeelte van de oude Rijksweg 

Leeuwarden - Zwolle. Werd vroeger "Verlengde Dracht" genoemd,en werd in 1828 voor 

het eerst bestraat. 

Besluit naamgeving van 24 juni 1935 en 1 mei 1973. 

Voor de aanleg van de "Koornbeursweg" liep de "Burgemeester Falkenaweg" vanaf de 

"Van Riesenstraat", dit werd bij laatstgenoemd besluit gewijzigd. 

Jochum Jacobus Gerardus Sijbrandus Falkena werd te Witmarsum geboren op 11 juni 

1881 en overleed te Heerenveen op 29 april l963. 

Bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1928, no. 9, werd hij benoemd tot burgemeester van 

Schoterland. Daarvoor was hij secretaris van Smallingerland en een tiental jaren 

burgemeester van Ooststellingwerf. In de raadsvergadering van30 april 1928 werd hij als 

burgemeester van Schoterland geïnstalleerd. 

Toen op 1 juli 1934 de gemeente Heerenveen werd gevormd uit de gemeenten 

Schoterland, Aengwirden en een gedeelte van Haskerland, werd de heer Falkena tot 

burgemeester van deze nieuwe gemeente benoemd. 

Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd werd hem ingaande 16 juli 1946 eervol 

ontslag verleend, met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem als 

burgemeester bewezen. Omdat er toen nog geen opvolger was benoemd,werd hij met 

ingang van genoemde datum belast met de waarneming van het burgemeesterschap. Dit 

duurde tot 16 november 1946, op die datum volgde de benoeming van de heer G.H. 

Kuperus tot zijn opvolger. 

Het burgemeesterschap was voor de heer Falkena niet geheel zonder onderbreking. De 

gevolmachtigde van de rijkscommissaris ontsloeg hem namelijk op 2 december 1944 

omdat: 

"da er nach abbruch seines Urlaubs seinen Dienst nicht wieder ausgetreten hat". 

De militaire commissaris in de provincie Friesland beval hem de uitoefening van zijn 

functie te staken ingaande 15 april 1945 (bevrijdingsdag). De minister van binnenlandse 

zaken trok dit bevel ingaande 22 oktober 1945 in, nadat gebleken was, dat er geen 

redenen aanwezig waren voor het nemen van maatregelen tegen hem. Dit bleek ook wel 

uit zijn herbenoeming ingaande 25 april 1946. 

De heer Falkena had zeer veel nevenfuncties. De belangrijkste daarvan was zeker de 

functie van rijksinspecteur voor de werkverschaffing, welke hij gedurende zeer lange tijd 

heeft vervuld. 

Onder zijn krachtige en bekwame leiding zijn in de gemeente tal van verbeteringen tot 

stand gebracht, te veel om op te noemen. Hier wordt slechts in het bijzonder vermeld het 

feit, dat hij in de tot standkoming van de wet "Heerenveen-Eén” -waardoor de 

driedeligheid van de plaats Heerenveen werd opgeheven- een zeer groot aandeel heeft 

gehad. Hij was Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

C. GERRITSMA-STRAAT 

De meest noordelijke verbindingsstraat tussen de "Europalaan" en de "Karst de 

Jongweg". Aangelegd in 1959. Besluit naamgeving van 18 augustus 1958. 

Cornelis Gerritsma werd op 26 maart 1866 te Langezwaag geboren en overleed op 16 

mei 1951 te Oranjewoud. 

In 1895 werd hij voor de vrijzinnige Kiezersgroep verkozen tot lid van de raad van de 

voormalige gemeente Schoterland. Zes jaar later volgde zijn benoeming tot wethouder 

en hij bleef dit tot 1927, toen hij als raadslid aftrad. 

In de eerste drie decennia van deze eeuw was hij - onder het langdurig 

burgemeesterschap van de heer Hebbes - een belangrijk figuur in de gemeenteraad van 

Schoterland. Naast de heer Gerritsma was de heer K. de Jong wethouder en de levendige 

debatten tussen deze twee over verschillende gemeentelijke vraagstukken waren dikwijls 

zeer interessant. 



Naast zijn werk voor de gemeente heeft hij ook veel gedaan op landbouwgebied en op 

het terrein van waterschappen en veenpolders. Zo was hij voorzitter van de Grote 

Sintjohannesgaster Veenpolder, van het Waterschap "De Ontginning"in Weststellingwerf 

en van het Waterschap "De Schoterlandsche Compagnonsvaart"; voorts deskundig 

bijzitter in de kamer voor crisiszaken van het Kantongerecht Heerenveen en voorzitter 

van de afdeling Heerenveen van de Friese Maatschappij van Landbouw. 

Hij overleed op 85-jarige leeftijd op zijn buiten "Woudoord" te Oranjewoud (nu 

Heerenveen). 

COEHOORN VAN SCHELTINGAWEG 

Van het "Koornbeursplein" in zuid-oostelijke richting tot de "Jan Mankeslaan", tussen en 

evenwijdig aan de "Burgemeester Falkenaweg" en de "Europalaan". 

Aangelegd in 1949/50, verlengd in 1953. 

Besluit naamgeving van 26 januari 1950 en 19 november 1953. 

Het geslacht Coehoorn van Scheltinga heeft vele grietmannen opgeleverd. 

Onder anderen Menno Coehoorn van Scheltinga die grietman van Schoterland was van 

1715 - 1777. 

Onder zijn bestuur is Heerenveen hoofdplaats van de grietenij geworden, voordien was 

Oudeschoot de hoofdplaats. 

CURAÇAOSTRAAT 

De van het "Kempenaersplein" (in zuidelijke richting) gerekend tweede verbindingsstraat 

tussen de "Baronesse de Vos van Steenwijksingel" en de "Surinamesingel" 

Aangelegd in 1958. Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Genoemd naar één der eilanden van de Antillen in het Caraïbisch gebied (vroeger West- 

Indië). 

DE OMGANG 

Het fietspad tussen de “Oude Molenweg” en de “Zuiderstraat”. 

Besluit naamgeving van 25 februari 2003. 

DOCTOR WUMKESLAAN 

Lopende van de "Luitzen Wagenaarstraat" in zuid-oostelijke richting tot het zuid-west 

einde van de "Oude Molenweg" 

Aangelegd 1954. 

Besluit naamgeving van 14 april 1955. 

Geert Aeilco Wumkes is geboren te Joure op 4 september 1869 en overleden te Huizum 

op 7 mei 1954. 

Hij bezocht te Joure de lagere en de zogenaamd Franse school (later M.U.L.O.) en kwam 

daarna als kwekeling bij de voorlopige opleiding voor predikanten op een internaat te 

Doetinchem (gymnasium). Hij studeerde af aan deUniversiteit te Utrecht en slaagde voor 

het proponentsexamen in 1893. 

Achtereenvolgens diende hij de N.H. Gemeenten van Hoorn op Terschelling, Roden (Dr), 

Zeerijp(Gr) en Sneek tot 1924. In dat jaar werd Wumkes benoemd tot bibliothecaris van 

de provinciale bibliotheek te Leeuwarden. 

"De gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers 1595-1796" was de 

titel van zijn dissertatie, waarop hij in 1904 was gepromoveerd tot doctor in de theologie. 

Wumkes, in de wandeling steeds Doctor Wumkes genoemd, heeft van 1900 tot bijna aan 

zijn overlijden (op 84-jarige leeftijd) toe gepubliceerd, meestal theologische en 

historische bijdragen in tal van bladen. Het aantal artikelen vanzijn hand op historisch en 

Fries-cultureel gebied loopt in de honderden. Van hem zijn een zevental zware boekdelen 

met artikelen en geschiedkundige aantekeningen verschenen. 

In de Friese beweging heeft hij een groot aandeel gehad; hij was mede-oprichter van het 

Kristelijk Frysk Selskip (1908), deelnemer aan de Jongfriese Beweging van 1915, 

redacteur of medewerker van verschillende Friesetijdschriften. 

Een halve eeuw lang is Doctor Wumkes een vooraanstaande, zeer waardige en 

hooggeachte figuur in de Friese beweging geweest. Zijn grote levenswerk was wel de 

vertaling van de Bijbel in het Fries. 



Dr. Eeltje Halbertsma, Waling Dijkstra en Gijsbert Japiks, naar wie de nabijgelegen 

straten zijn genoemd, hebben alle drie voor het Friese cultuurleven grote betekenis 

gehad. Dit geldt in misschien nog sterkere mate voor Dr.Wumkes. De Raad achtte het 

dan ook passend in dezelfde buurt een aansluitende laan naar Doctor Wumkes te 

noemen. 

De Friese kunstschilder Cor Reitsma heeft in opdracht van de Fryske Akademie, een 

uitnemend portret van Wumkes geschilderd. 

EELTJE HALBERSTSMA-STRAAT 

De straat van het westelijk einde van de "Gijsbert Japixstraat" met een bocht naar het 

midden van de "Doctor Wumkeslaan". 

Aangelegd in 1940/41, gewijzigd in 1955. 

Besluit naamgeving van 28 mei 1941 (schrijfwijze "Eeltje Halbertsma-straat, dus met een 

streepje) en 14 april 1955 (geschreven als "Eeltje Halbertsmastraat - dus aan elkaar). 

Eelt(s)je Hiddes Halbertsma, Fries letterkundige, geboren op 8 oktober 1797 te Grouw en 

overleden aldaar op 22 maart 1858; studeerde medicijnen te Leiden en Heidelberg; 

promoveerde te Leiden tot doctor in de medicijnen in 1818 en was daarna arts, eerst te 

Purmerend, vervolgens te Grouw. 

Zijn laatste levensjaar bracht hij rustend door te Leeuwarden. Zijn zoon Hidde had hem 

als arts te Grouw opgevolgd. Als student te Heidelberg kwam hij in aanraking met de 

nationale opleving; ook leerde hij er de betekenis kennen van het Duitse volkslied. In 

Friesland teruggekeerd, was het zijn wens, aan het eigen volk een soortgelijk volkslied te 

schenken. Zijn poëzie is voor een belangrijk deel op het natuurleven geïnspireerd. Voor 

Friesland is zijn letterkundige werkzaamheid van groot belang geweest. Hij wist een 

literatuur te scheppen, die niet direkt populair genoemd kon worden, maar vond onder 

het Friese volk toch algemeen ingang. De uitgave geschiedde in samenwerking met de 

twee broers van Eeltje, Joost en Tjalling;vooral Joost heeft in de verzorging van de tekst 

een ruim aandeel gehad. In 1868 werden de werken van de broers verzameld in "Rimen 

en Teltsjes". Dit werk heeft 6 drukken beleefd. Hij heeft ook naam gemaakt als spreker 

voor "Het Nut". In 1875 werd een gedenksteen voor hem geplaatst in het huis te Grouw 

waarin hij woonde, in 1879 werd naast deze steen een gedenksteen voor Joost geplaatst. 

In 1904 werd te Grouw een borstbeeld van hem onthuld. Het Friese volkslied (eerder "de 

âlde Friezen" geheten) isvan de hand van Eeltje. 

ENGELENSTRAAT 

De vanaf de "Atalantastraat" gerekend tweede verbindingsstraat tussen de "Europalaan" 

en de "Karst de Jongweg". 

Aangelegd in 1959. Besluit naamgeving van 18 augustus 1958. 

Jhr. Daniël Engelen werd geboren te Nijmegen op 19 juni 1791; hij overleed te 

Oranjewoud, Huize Ontwijk, op 2 december 1857. 

Was eerst woonachtig te Sneek en werkte daar vermoedelijk op de gemeente-secretarie; 

werd gemeente-secretaris van Schoterland in 1827 en woonde toen op kamers in het 

perceel dat later (tot 1965) openbare leeszaal is geweest (hoek"Vleesmarkt" - "Achter de 

Kerk") en vervolgens Oudheidkamer werd. Bij de volkstelling in 1840 woonde hij te 

Oranjewoud in huize Ontwijk (stond aan de huidige "Prins Bernhardweg" ongeveer 

tegenover de "Emmalaan", welke wel wordt genoemd als oprijlaan voordit buiten). Tot 

1836 was hij gemeente-secretaris en daarna tot 1840 vrederechter en ingaande 1840 tot 

zijn overlijden in 1857 kantonrechter te Heerenveen. 

Hij liet in 1840 uit eigen middelen en grotendeels door zijn eigendommen de 

Engelenvaart graven van de Veenscheiding tot de Tjonger. Deze vaart werd later door de 

provincie overgenomen. 

In 1851/52 was hij raadslid van Schoterland. 

EUROPALAAN 

De brede laan lopende vanaf het "Burgemeester Kuperusplein" tot de "Jan Mankeslaan". 

Besluit naamgeving van 17 november 1958 en 23 december 1963. 

De laan is aangelegd in 1958/1959; in 1961/62 werd ze doorgetrokken tot ongeveer de 

"Binnenweg"; dit doorgetrokken gedeelte is bij raadsbesluit van 23 december 1963 



omgedoopt tot "President Kennedylaan". 

De minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie heeft bij een circulaire de volgende resolutie van de Raadgevende 

vergadering van de Raad van Europa (vergadering van 29 december 1957) ter kennis 

van de gemeentebesturen gebracht : "Resolutie 140" (1957). De vergadering, 

Overwegende, dat Europa oprechte en welbewuste Europeanen van node heeft teneinde 

in staat te zijn zich te verenigen; 

Overwegende, dat juist de gemeenten over goede mogelijkheden beschikken hun 

burgers voor te lichten en op te voeden; 

Overwegende dat de plaatselijke overheid de historische taak heeft en de praktische 

middelen bezit om een Europese openbare mening te scheppen; 

B e s l u i t : 

een beroep te doen op alle gemeenten, te tonen dat zij de idee van de Europese eenheid 

voorstaan; zij doet een beroep op hen om het gezag dat zij plaatselijk uitoefenen aan te 

wenden om de zaak van Europa op hun eigen gebied te bevorderen; aan elke Europese 

gemeente voor te stellen van haar bedoelingen blijk te geven door de naam "Europa" te 

verlenen aan een plein of straat, een flatgebouw of een openbaar gebouw, een school of 

een inrichting voor kleuteronderwijs; de bevolkingware uit te nodigen deel te nemen aan 

de plechtigheid waarbij de naam officieel verleend wordt en er ware een gedenkplaat aan 

te brengen om de plechtigheid in herinnering te houden; alle gemeenten worden 

uitgenodigd de Raad van Europa mededeling te doenvan het gevolg dat zij aan dit 

voorstel geven; 

alle Europese gemeenten uit te nodigen een krachtige openbare mening in het leven te 

roepen ten gunste van de Europese eenheid door deel te nemen aan deze belangrijke 

manifestatie van een gemeenschappelijk idee. 

De gemeenteraad heeft op 17 november 1958 zich akkoord verklaard met het voorstel 

van burgemeester en wethouders om de bovengenoemde - belangrijke - laan van het 

"Burgemeester Kuperusplein" ongeveer tot de "Binnenweg" "EUROPALAAN"te noemen. 

Zie betreffende gedeeltelijke naamwijziging hierboven. 

In het midden van deze vrij brede laan werd in de jaren zestig, op initiatief van de 

kunstenaar en filosoof Louis le Roy, een plantsoen aangelegd waar de natuur haar gang 

zou moeten gaan. Na enkele jaren vond de gemeente dat het tewild werd en begon weer 

flink te snoeien. Begin 1997 besloten B&W een nieuwe beheersvorm te kiezen, welke het 

midden houdt tussen beide denkwijzen. Er is alleen sprake van 'minimale ingrepen', het 

verkeer mag geen hinder ondervinden. 

FRANCIJNTJE DE BOERSINGEL 

Lopende van de "Van Dapperenstraat" langs de Kempenaerswijk tot het 

"Kempenaersplein". Aangelegd in 1958. Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Francijntje de Boer werd op 18 oktober 1784 te Harlingen geboren. Haar vader was 

Marten de Boer, muziekmeester en schrijver aan 's lands werf. Ze was het tweede kind 

van een gezin van 13. In 1800 verliet ze als dienstbode de ouderlijke woning. 

Onder het schrijven van vele gedichten (waaronder allerlei gelegenheidsgedichten) 

ontwikkelde zij haar dichterschap. Na de dood van haar moeder (1807) moest Francijntje 

haar plaats in het gezin innemen. De vader overleed in 1810. Hierna werd het gezin 

ontbonden. 

Francijntje vond een betrekking bij de heer Tynhout, secretaris van Baarderadeel, en 

volgde diens gezin toen hij in 1814 Sneek als woonplaats kreeg. 

De omgang met mensen van kennis en smaak droeg bij tot de ontwikkeling van haar 

talenten. Reeds in 1815 gaf ze haar eerste dichtbundel uit (bij A. Loosjes Pzn. te 

Haarlem). Twee jaar later volgde "Gedichtjes voor kinderen", welk werkje niet minder 

dan vijf drukken beleefde en in het Frans werd vertaald. 

In 1828 werd zij huishoudster bij de heer Tuymelaar te Heerenveen, die zijn vrouw door 

de dood had verloren. De Heerenveense tijd werd haar glorieuze tijd. Verschillende 

dichtbundels van haar hand verschenen. Zij overleed op 7 maart 1852 en werd op 10 

maart 1852 ter aarde besteld op de oude algemene begraafplaats te Heerenveen. Haar 

graf werd gedekt door een klein marmeren steentje waarop, geheel in overeenstemming 



met haar bescheidenheid en eenvoud, enkel haar naam werd vermeld : Francijntje de 

Boer. 

D.M. van der Woude wijdde in 1941 in het Doopsgezind Weekblad (7 en 17 september) 

twee artikelen aan haar gedichten. Zie ook zijn artikel in de Friese Koerier van 24 

december 1963. In 1973, bij ruiming van de begraafplaats kreeg met medewerking van 

het gemeentebestuur, het marmeren steentje een plaats in het museum. 

GIJSBERT JAPIX-STRAAT 

Korte verbinding tussen de "Burgemeester Falkenaweg" en de "Luitzen Wagenaarstraat" 

/"Eeltje Halbertsmastraat". 

Aangelegd in 1940/41. Besluit naamgeving van 28 mei 1941. 

Gijsbert Japix (1603 - 1666), Fries dichter; vertegenwoordiger van de renaissance in 

thema's, stijl en taal, in het Fries; zijn poëzie en proza is verzameld in de 'Friesche 

rymlerye' (1668); de Gijsbert Japixprijs is een literaireprijs van de provincie Friesland. 

HESSELSTRAAT 

Lopende van het noord-westelijk eindpunt van de "Surinamesingel" met een hoek naar 

de "Van Dapperenstraat". 

Aangelegd in 1958/59. Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Franciscus Hessel, werd geboren te Maastricht op 7 januari 1793 en overleed te 

Heerenveen op 2 maart 1862. In 1814 vestigde hij te Heerenveen een boek- en 

papierhandel. Spoedig werd hij drukker en uitgever. In 1829 verscheen het eerste 

nummer van het 'Nieuws- en advertentieblad voor het arrondissement Heerenveen', het 

eerste zodanige periodiek hier ter plaatse. Reeds in 1817 verscheen 'Geographische 

Beschrijving der 31 Friesche Grietenijen'. De zaak is aan de oostzijde van de"Dracht" 

begonnen, later naar de overkant verplaatst, waar nu de boekhandel Binnert Overdiep is 

gevestigd. De Erven Hessel hebben in 1897 de zaak verkocht. Franciscus Hessel is lid 

geweest van het Burgerlijk Armbestuur der voormalige gemeenteSchoterland. 

H.HEBBESSTRAAT 

Verbinding in noordoostelijke richting van de "Burgemeester Falkenaweg" met de 

"Coehoorn van Scheltingaweg" (langs de voorzijde van 'Marijke Hiem'). 

Aangelegd in 1949/50. Besluit naamgeving van 26 januari 1950. 

Hebbe Hebbes, geboren te Wierum (Westdongeradeel) op 15 augustus 1850, overleden 

te Wolvega op 15 september 1931, was burgemeester van de voormalige gemeente 

Schoterland van 1 maart 1906 tot eind april 1928. Hij volgde de heer Lambertus Foets 

Gzn. op, terwijl de heer J.J.G.S. Falkena zijn opvolger werd. Hij vestigde zich in 

Heerenveen, Aengwirden, op 11 mei 1906 komende van Delfzijl. Uit het 

bevolkingsregister van Schoterland werd hij op 30 april 1928 afgeschreven 

wegensvertrek naar Beetsterzwaag. Hij heeft daarna ook in Groningen gewoond. Voordat 

hij burgemeester van Schoterland werd was hij respectievelijk officier van het Oost- 

Indische leger, burgemeester van Zuidbroek en burgemeester van Delfzijl. Hij was ridder 

inde orde van Oranje Nassau. 

JAN GIJSE WEENINKSTRAAT (vervallen) 

Van de "Sieger van der Laanstraat" (noord-west einde) in ongeveer zuid-westelijke 

richting tot het ontmoetingspunt van de "Hiddingastraat" en de "Kempenaerssingel". 

Aangelegd in 1949. 

Besluit naamgeving van 26 januari 1950 en van 1 mei 1973 

Jan Gijse Weenink was een bekend houtkoper en houtzaagmolenaar. Hij had de zaak van 

de familie Hiddinga aan de "Dracht" gekocht en zijn naam wordt nog al vaak vermeld in 

de jaren 1850 en later. Hij was onder anderen lid van deKamer van Koophandel. Hij 

woonde in een pand aan de "Dracht" schuin tegenover de voormalige Koornbeurs, welk 

huis hij moet hebben laten bouwen. Later heeft hij zijn zaken overgedaan aan de heer A. 

van Riesen. Jan Gijse Weenink was geboren te Zutphen op14 juni 1828. In 1870 vertrok 

hij weer naar zijn geboorteplaats. 

Bij laatstgenoemd besluit is de naam gewijzigd in "Koornbeursweg", de hoofd 

verbindingsweg van het centrum naar De Greiden). 



 

JAN MANKESLAAN 

Van de "Burgemeester Falkenaweg" in noord-oostelijke richting (in het verlengde van de 

"Mr Halbe Binnertstraat) tot aan de samenkomst van de "Karst de Jongweg" en "Alma 

Tademaweg". Het laatste deel heeft een groenstrook in het midden. 

Aangelegd in 1953/54 en verlengd in 1958. 

Besluit naamgeving van 19 november 1953 en 18 augustus 1958. 

Jan Mankes (1889 -1920), Nederlands schilder en graficus; verwant aan Verster en 

Matthijs Maris en beïnvloed door de Japanse houtsneden; voorstellingen van dieren, 

stillevens en landschappen in lyrische stijl, zeer broos en verstild van atmosfeer. 

Hij werd geboren in Meppel en was na het verlaten van de school enige tijd werkzaam in 

een drogisterij en een paar schildersbedrijven in Delft. Vervolgens van zijn 15e tot 18e 

jaar in de glasschilderfabriek van Schouten ook in Delft. In 1909 verhuisde hij met zijn 

ouders naar Het Meer, waar zijn vader was geboren. Zijn grootvader dreef er een 

houthandel. Hier leerde hij zijn toekomstige vrouw kennen, de eerste vrouwelijke 

doopsgezinde dominee in Nederland Annie Zernike. Na hunhuwelijk vestigden zij zich in 

Den Haag. Uit dit huwelijk werd zoon Beint geboren, die later ook schilder werd. 

 

JAN SLUIJTERSPLANTSOEN (vervallen) 

Het plantsoen aan het zuid-oost einde van de "Europalaan". 

Aangelegd 1962/63. Besluit naamgeving 19 maart 1962 en 23 december 1963. 

Bij laatstgenoemd raadsbesluit is dit plantsoen en een gedeelte van de "Europalaan" 

omgedoopt tot "President Kennedylaan". De naam "Jan Sluytersplantsoen" is hiermee 

verdwenen. Jan Sluyters (1881 -1957), Nederlands schilder; verbleef in Italie, Spanje en 

Frankrijk; onder invloed van Cézanne, Gauguin en Van Gogh kwam hij tot een 

vereenvoudiging van de vorm; zinnelijk en hartstochtelijk koloriet, dat zich vooral in zijn 

bloemen en naakten openbaart; zijn portretten getuigen van een scherpe psychologische 

observatie; verder schilderde hij stillevens, figuurstukken, landschappen enz. en 

illustreerde hij talrijke kinderboeken. 

J.H. JURRESSTRAAT 

Haakse verbinding van de "President Kennedylaan" met de "Sjollemastraat". 

Aangelegd in 1962. 

Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

Johannes Hendrikus Jurres (1875 - 1946), was schilder, tekenaar en graficus; hij koos 

voor zijn vroege illustraties voor Gil Blas, Lazarillo de Tormes en Don Quichotte A.M. de 

Neuville en Gustave Doré tot voorbeelden, reisde naarItalië en Zwitserland en werkte in 

1901 in Spanje. Sinds 1921 was hij hoogleraar aan de Rijksakademie voor beeldende 

kunsten in Amsterdam. Zijn leerlingen bewonderden hem om zijn uitzonderlijk grote 

tekenvaardigheid en zijn fraaie kleurenkeuze. Jurres was een schilder van sterk bewogen 

taferelen uit de Bijbel - bij voorkeur van het Oude Testament - en uit romantische 

verhalen. 

J.P. ENGELMANSTRAAT 

Van de "Burgemeester Falkenaweg" in noord-oostelijke richting tot de "Europalaan". 

Aangelegd in 1949/50. Besluit naamgeving van 26 januari 1950 en 18 augustus 1958. 

Jan Pelletier Engelman was burgemeester van de voormalige gemeente Schoterland van 

22 januari 1891 tot 19 juli 1901 (toen hij lid van Gedeputeerde Staten van Friesland 

werd). Zijn voorganger was Jhr. de Blocq van Scheltinga, zijn opvolger was de heer L. 

Feits Gzn. Hij werd geboren te Weidum op 17 december 1843 en overleed te Heerenveen 

op 29 mei 1907. Hij heeft gewoond in huize 'Honk' aan de "Burgemeester Falkenaweg". 

Hij was president van de Algemene Nederlandse Politie Bond,welke bond een 

gedenkteken op zijn graf heeft geplaatst. De begraafplaats tussen de "Minckelersstraat" 

en het "Gashoudersplein".is inmiddels geruimd, maar enkele grafzerken, waaronder die 

van Engelman zijn als herinnering bewaart gebleven. 

KARST DE JONG-WEG 

Ongeveer evenwijdig aan de "Europalaan" van het noord-oostelijk punt van de 



"Atalantastraat" tot de "Jan Mankeslaan" en de "Alma Tademaweg". 

Aangelegd in 1959. Besluit naamgeving van 18 augustus 1958. 

Karst de Jong is op 30 mei 1866 te Nijehaske geboren. Al heel jong voelde hij zich 

aangetrokken tot de opkomende arbeidersbeweging. In de opeenvolgende stadia, welke 

deze beweging alhier heeft doorgemaakt, behoorde de Jong steedstot de leidende figuren 

en nam hij heel vaak de functie van voorzitter waar. Er ging een grote invloed van hem 

uit in de plaatselijke afdelingen van de Bond voor algemeen kies- en stemrecht, de 

Socialistische Bond en de Democratische Kiesvereniging 'Recht door Zee'. Toen in 1902 

te Heerenveen een afdeling van de S.D.A.P. werd opgericht was de Jong haar eerste 

voorzitter. Hij bleef haar voorzitter tot 1926 (behalve in enkele korte tussenpozen). 

In 1897 werd hij raadslid van de toenmalige gemeente Schoterland, in 1902 volgde zijn 

benoeming tot wethouder. Hij was de eerste sociaal-democratische wethouder in 

Nederland. Naast zijn besliste politieke overtuiging bezat de Jong een uitnemend 

praktisch inzicht. In 1907 werd hij verkozen tot lid van de Provinciale Staten van 

Friesland. In 1919 werd hij benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, 

waardoor een einde kwam aan zijn lidmaatschap van de raad en zijn wethouderschap. 

Als Gedeputeerde beheerde hij de portefeuille 'Toezicht op de gemeentebesturen' terwijl 

hij daarnaast zitting had in verschillende door het provinciaal bestuur ingestelde 

commissies. Wegens een slepende ziekte legde hij in 1930zijn functie van Gedeputeerde 

neer. Wel bleef hij voorlopig nog lid van Provinciale Staten, maar zijn lichamelijke 

toestand belette hem steeds meer, nog aan het provinciaal bestuur mee te werken. 

Na een langdurig lijden overleed deze verdienstelijke magistraat op 14 december 1945 in 

het verpleeghuis "Huize Johanna" aan de Herenwal te Heerenveen. 

KEESTRA-STRAAT 

Haakse verbinding tussen de "Karst de Jongweg" en de "Jan Mankeslaan". 

Aangelegd in 1959. Besluit naamgeving van 18 augustus 1958. 

Jan Keestra werd te Heerenveen op 9 juni 1825 geboren en overleed hier op 10 april 

1885. Hij was een zoon van Romke Keestra, D.G. predikant te Heerenveen. 

Hij begon zijn loopbaan als notarisklerk en werd in 1855 secretaris van Schoterland, 

welke functie hij tot zijn overlijden bekleedde. Hij was mede-oprichter van de Koninklijke 

IJsvereniging Thialf, waarvan hij van 1855 tot 1861 de eerste secretaris was. Met zijn 

zwager, de arts Groeneboom, stichtte hij een tuinderij met kassen in Het Meer (later fa. 

Visser en nu bloemist Volbeda). Hij woonde op de "Dracht" (pand van kruidenier Popma, 

nu reisbureau). 

KEMPENAERSPLEIN 

Liggende ter hoogte van de "Mr. Halbe Binnertsstraat", door een brede dam in de 

Kempenaerswijk verbonden met de "Kempenaerssingel". Aangelegd in 1958. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958. Zie bij "Kempenaerssingel". 

KEMPENAERSSINGEL 

Lopende van de "Koornbeursweg" (zonder aansluiting voor autoverkeer) in zuidoostelijke 

richting tot aan de "Luitzen Wagenaarstraat", langs de oostkant van de 

Kempenaerswijk. Aangelegd in 1953 en verlengd in 1954. Besluit naamgeving van 6 aug 

1953. 

Het gedeelte van deze singel tussen de "Koornbeursweg" en de "Mr. Halbe Binnertstraat" 

droeg ingevolge raadsbesluit van 26 januari 1950 ook de naam "Hiddingastraat", voor de 

aanleg van de "Koornbeursweg" als ontsluiting van de wijk De Greiden, één geheel 

vormend met de straat nu nog lopend vanaf de "Koornbeursweg" tot de 

"Tuymelaarstraat". Jhr. Onno Reint van Andringa de Kempenaer (1801 - 1868) woonde 

omstreeks het midden van de vorige eeuw op het door hem in 1845 van J.B. Wouters 

aangekochte buitengoed 'Jagtlust' onder Oudeschoot (ongeveer tegenover de voormalige 

zuivelfabriek), hetwelk later (in 1875) is afgebroken. Hij is grietman geweest van 

Lemsterland en van Rauwerderhem alsmede lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. 

Hij was een landbouwkundige en ontginner van naam. Zo heeft hij de heide tussen de 

"Rotstergaastweg" en de "Rottumerweg" laten ontginnen, in verband waarmede hij ook 

de Kempenaerswijk heeft laten graven. 



Hij stichtte een modelboerderij (met Deense melkkelder), welke boerderij hij zelf 

beheerde. Volgens overlevering moet hij veel invloed hebben uitgeoefend op de aanleg 

van de spoorweg naar Leeuwarden. 

KOOL VAN HEERENSSTRAAT 

De haakse verbindingsstraat tussen de "Karst de Jongweg" en de "C. Gerritsmastraat". 

Aangelegd in 1959. Besluit naamgeving van 18 augustus 1958. 

Wesselius Balster Kool van Heerens (1785 - 1827) kwam reeds jong als notarisklerk naar 

Heerenveen. Hij vestigde zich omstreek 1808 als notaris in het hoekpand aan de 

"Nieuwburen"/"Van Kleffenslaan". van januari 1812 tot zijnoverlijden in 1827 was hij 

secretaris van Schoterland maar had daarbij tevens een drukke notarispraktijk. Zijn 

achternaam was aanvankelijk Kool; later wijzigde hij deze in 'Kool van Heerens'. Een 

dergelijke wijziging ging in die tijd blijkbaar gemakkelijk. Zie ook bij "Coolsingel". 

KOORNBEURSWEG 

De hoofdverbindingsweg van het centrum met de woonwijk De Greiden. Vanaf het de 

rotonde bij "Van Kleffenslaan"/"Atalantastraat"/"Europalaan" tot aan de tunnel onder de 

spoorbaan. Gedeeltelijk aangelegd in 1952. Besluit naamgeving van 19 november 1953 

en 1 mei 1973. Oorspronkelijk kreeg het stuk "Burgemeester Kuperusplein" tot 

"Burgemeester Falkenaweg" deze naam. Bij laatstgenoemd besluit kreeg het verlengde 

van deze weg tot aan de spoortunnel ook deze naam en verviel de "Jan Gijse 

Weeninkstraat". Genoemd naar het logement en koffiehuis “De Koornbeurs” het welk 

vroeger (van 1877 tot 1982) stond op de plaats van de flat welke gebouwd werd op de 

huidige hoek “Dracht” / “Koornbeursweg”. 

KORFLAAN (vervallen) 

Lopende van de "Molenstraat" in ongeveer zuid-oostelijke richting tot de Gereformeerde 

Kerk. In 1922/23 werd in de "Korflaan" riolering aangelegd en bestraat bovendien 

werden er trottoirs aangebracht; dit geschiedde voor een deelook in 1937 (vernieuwing). 

Het meest zuidelijke deel vanaf de "Van Riesenstraat" was vroeger onofficieel wel bekend 

als "Verlengde Korflaan". 

Ongeveer in 1903 verkocht Herman Korf de Jong, een perceel land voor bouwterreintjes 

aan verschillende burgers van Heerenveen. De straat die er ontstond werd "Korflaan" 

genoemd. Deze Korf de Jong woonde zelf aan de "Stationsstraat"en was geboren te 

Sloten in 1870 en overleed te Den Haag in 1956. 

Een voorheen in het oostelijk deel van Heerenveen liggende landweg met populieren 

werd in de volksmond ook wel "Korflaan" genoemd (van "Nieuwburen" tot "Binnenweg" ). 

Naam is vervallen bij besluit B&W van 22 november 1978, als gevolg van de wijziging 

van de straatnaamgeving van de omgeving van het "Molenplein". 

KORTE WEG (vervallen) 

Besluit naamgeving van 13 november 1929 en 19 november 1953. 

Werd bij laatstgenoemd besluit omgedoopt tot "Zuiderstraat". 

In 1929 werd eerst voorgesteld deze weg “tussen Rijksstraatweg bij het pand van de 

heer van Everdingen en den Rottummergrintweg ‘Rottummerstraat’te noemen”. 

LEGE MIDDEN 

Het uitbreidingsplan aan "Rottumerweg", tussen RK begraafplaats en spoorbaan. 

LUITZEN WAGENAARSTRAAT 

Lopende van het noord-westelijke eind van de "Gijsbert Japixstraat" met een bocht naar 

het zuid-westen tot de "Kempenaerssingel". Een deel van deze straat behoorde voorheen 

tot de "Eeltje Halbertsmastraat. 

Aangelegd 1940/41.Besluit naamgeving van 14 april 1955. 

Doctor Luitzen Wagenaar werd geboren te Heerenveen in 1854 en overleed te Middelburg 

in 1910. Hij was predikant te Wons (1881), te Heeg (1883), waar hij in 1887 de 

doleantie (afscheiding van de N.H. Kerk) heel Friesland door heeft bevorderd. In 1888 

werd hij Gereformeerd predikant te Leeuwarden, in 1893 te Arnhem en in 1897 te 

Middelburg. Hij was ook een beoefenaar der Friese taal, waarin hij een toneelstuk heeft 



uitgegeven (Tjerk Ages). Hij schreef o.a. Het réveil en de Afscheiding (1880), De 

Hervormer van Gelderland Joh. Fontanus (1898), Us Heit (1903), Van Strijd en 

Overwinning enz. 

MEINESZ-STRAAT 

Vanaf de "J.P. Engelmanstraat" naar de "H.Hebbesstraat". Aangelegd in 1960. Besluit 

naamgeving van 18 augustus 1958. 

Mr. Anne Meinesz was de eerste burgemeester van Schoterland. Hij was de opvolger van 

grietman mr Hans Willem de Blocq van Scheltinga. In oktober 1851 aanvaardde hij deze 

functie, in 1878 nam hij ontslag. Hij werd geboren te Balk op18 april 1814 en overleed te 

Oudeschoot (Heremastate) op 13 december 1884. Vóór zijn benoeming tot burgemeester 

van Schoterland was hij burgemeester van Sloten (de stedelijke gemeenten hadden 

vanouds reeds een burgemeester; voor de plattelandsgemeenten in Friesland noemde 

men vóór de inwerkingtreding van de gemeentewet in 1851 deze magistraat 

"Grietman"). 

Tijdens het burgemeesterschap van de heer Meinesz zijn vele wegen in Schoterland 

verhard, onder anderen de weg van Oudeschoot naar Hoornsterzwaag en de 

Rottumerweg (voorheen Rotstervoetpad). Hij behoorde tot degenen, die - metsucces - 

actie hebben gevoerd voor de aanleg van de spoorlijn Meppel - Leeuwarden. In 1853 

maakte hij met Mr. A. Jongstra en Mr. C.L. van Beijma thoe Kingma plannen voor het 

droogleggen van het Tjeukemeer (dat voor een deel in Schoterland was 

gelegen).Dekosten werden geschat op f. 460.000,--, waarvoor men plm. 2000 ha 

tamelijk goede grond hoopte te verkrijgen. Wegens gebrek aan deelname is het plan niet 

tot uitvoering gekomen. 

MR HALBE BINNERTSSTRAAT 

Van "Burgemeester Falkenaweg" in zuid-westelijke richting tot de "Kempenaerssingel". 

Aangelegd plm. 1929. Besluit naamgeving van 13 november 1929, 15 januari 1946 en 

26 januari 1950. Bij het besluit van 1946 werd het noordwest-zuidoost lopende deel van 

deze straat hernoemd in "Sieger van der Laanstraat", terwijl bij laatstgenoemd besluit 

het laatste deel tot de “Kempenaersingel” ook de naam “Mr. Halbe Binnertsstraat” kreeg. 

De ‘Directeur der Gemeentewerken’ stelde bij brief van 29 oktober 1929 voor de straat 

“vanaf de A. Van Riesenstraat aan den Rijksweg aansluitend bij het pand van de heer W. 

Van Dijk, den naam” ‘Foijtsstraat’ te geven. Het voorstel van B&W aan de raad van 4 

november 1929 maakte hiervan “Mr Halbe Binnerts-straat” (SCO-726). 

De raad besloot aldus (SCO-349). Mr. Halbe Binnerts geboren te Heerenveen op 26 

oktober 1842 en op 18 november 1920 vertrokken naar Voorburg. Hij is jarenlang 

advocaat te Heerenveen geweest. Daarnaast heeft hij vele functies in het openbare leven 

gehad n.l. lid van Provinciale Staten, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, lid 

van de militieraad, secretaris van de Kamer van Koophandel enz. Voor de eenwording 

van de plaats Heerenveen heeft hij veel gedaan. Zijn plan was van elk der drie 

gemeenten Schoterland, Aengwirden en Haskerland een stuk af te nemen. Hij had 

hiervoor al een ontwerp van wet opgesteld. Hij woonde aan de Heideburen te 

Heerenveen. 

ORANJE NASSAULAAN 

De weg vanaf de mini-rotonde “Burgemeester Falkenaweg”/”Rottumerweg” in oostelijke 

richting onder A-32 door via mini-rotonde in de “Cissy van Marxveldtlaan” en vervolgens 

als hoofd-weg in het uitbreidingsplan ‘Skoatterwâld’ 

Besluit naamgeving van 8 februari 2000. 

OUDE MOLENWEG 

Lopende van de "Doctor Wumkeslaan"/"Van Lidtstraat" in ongeveer noord-oostelijke 

richting tot de "Burgemeester Falkenaweg". 

Besluit naamgeving (wijziging) van 17 maart 1958. 

Bij genoemd besluit kreeg de verlenging tot de "Doctor Wumkeslaan"/"Van Lidtstraat" 

ook de naam "Oude Molenweg". 

Aan de weg heeft een molen gestaan (eigenaren o.a. Vosman en Voetberg). De molen is 



omstreeks 1918 afgebroken. 

PIER PANDER-STRAAT 

Verbinding tussen ongeveer het midden van de "Eeltje Halbertsmastraat" en het midden 

van de "Oude Molenweg". Aangelegd in 1940/41. Besluit naamgeving van 28 mei 1941. 

Pier Pander (1864 - 1919), Nederlands beeldhouwer; was geboren in Drachten en 

woonde sinds 1890 in Rome; classistisch beïnvloed; maakte onder meer de Pier Pander 

tempel in Leeuwarden en het Van Maasdijk-monument teHeerenveen. 

PIET VAN DER HEMSTRAAT 

De van het noorden gezien laatste verbinding van de "President Kennedylaan" met de 

"Alma Tademaweg". Aangelegd in 1962. Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

Pieter van der Hem (1885 - 1961), Nederlands (Fries geboren te Wirdum) schilder; was 

leerling van de kunstnijverheidsschool en de rijksacademie te Amsterdam; omstreeks 

1910 debuteerde hij met verrassende taferelen uit het mondain een Bohemien-leven, 

nachtkroegen, bars, cabarets, e.d. en met schilderijen van stierengevechten, illustratief 

naar opvatting, smaakvol en modern in de lichte kleur, realistisch en vaak fel sarcastisch; 

was toen met Jan Sluyters, Leo Gestel en George Hogerwaard een der meest 

veelbelovende jongeren; onderging de invloed van Parijse kunstenaars, maar gaf een 

persoonlijke vorm, in wezen meer schilderachtig; de beloften van zijn uitermate knap 

jeugdwerk heeft hij niet vervuld, maar hij werd wel een bijna weergaloos kundig mondain 

portretschilder [minister Cort van der Linden (1913), koningin Wilhelmina; prins Hendrik; 

Baron P.A.V. van Harinxma thoe Slooten]; zijn politieke prenten tijdens de eerste 

wereldoorlog, verrassen door een brede, vlotte en stijlvolle tekenwijze. 

PRESIDENT KENNEDYLAAN 

De brede laan van de "Jan Mankeslaan" tot de "Rembrandtlaan", met inbegrip van het 

aan het eind ervan gelegen plantsoen. Aangelegd in 1961/62. Besluit naamgeving van 23 

december 1963. 

Dit gedeelte van de laan behoorde eerder tot de "Europalaan", terwijl aan het plantsoen 

de naam "Jan Sluytersplantsoen" was gegeven; deze laatste naam is dus verdwenen, 

terwijl de naam "Europalaan" is blijven bestaan voor het gedeelte van de brede laan van 

de "Jan Mankeslaan" naar het "Burgemeester Kuperusplein". 

Op vrijdag, 22 november 1963, werd de wereld diep geschokt door het plotseling 

overlijden, (als gevolg van een moordaanslag, gepleegd te Dallas in de V.S.) van de 46- 

jarige president der Verenigde Staten van Amerika, John F.Kennedy, die als de 

machtigste leider van de 'westelijke' wereld mocht worden beschouwd 

In het midden van deze vrij brede laan werd in de jaren zestig, op initiatief van de 

kunstenaar en filosoof Louis le Roy, een plantsoen aangelegd waar de natuur haar gang 

zou moeten gaan. Na enkele jaren vond de gemeente dat het te wild werd en begon weer 

flink te snoeien. Begin 1997 besloten B&W een nieuwe beheersvorm te kiezen, welke het 

midden houdt tussen beide denkwijzen. Er is alleen sprake van 'minimale ingrepen', het 

verkeer mag geen hinder ondervinden. 

PROF. DR. CLEVERINGASTRAAT 

Dubbele verbinding vanaf de Burgemeester Falkenaweg naast Huize Honk en Nieuw 

Friesburg. Aangelegd in 2016. 

Besluit naamgeving van 2016. 

Cleveringa werd geboren in Appingedam als telg uit het geslacht Cleveringa en zoon van 

de rechter mr. Jacobus Pieters (Piet) Cleveringa. Toen hij vier was, verhuisde het gezin 

naar Heerenveen. Hier leerde hij de latere minister van Buitenlandse Zaken Eelco van 

Kleffens kennen, met wie hij levenslang bevriend bleef. Cleveringa doorliep de 3-jarige 

Rijks Hoogere Burgerschool in Heerenveen, waarvoor hij in 1909 slaagde,[1] en kreeg in 

1911 het einddiploma van de 5-jarige opleiding van de Rijks HBS te Leeuwarden.[2] Hij 

deed daarna staatsexamen gymnasium, vereist voor een academische studie. Vanaf 

1913 studeerde hij, tegelijkertijd met Van Kleffens, rechtsgeleerdheid aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. Hij deed in juni 1917 zijn doctoraalexamen en promoveerde in 



1919 cum laude. Zijn proefschrift, dat een sterk rechtshistorisch karakter had, was 

getiteld De zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde. 

 

REMBRANDTLAAN 

Verbinding van de "Burgemeester Falkenaweg" (schuin tegenover de "Rottumerweg") 

met de zuid-westelijke rijbaan van de "President Kennedylaan". Aangelegd in 1961/62. 

Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

Rembrandt van Rijn werd geboren te Leiden op 15 juli 1606 en overleed te Amsterdam 

op 4 oktober 1669. Rembrandt is de grootste Nederlandse kunstenaar en kan in één 

adem genoemd worden met wereldgenieën als Michel Angelo, Leonardoda Vinci, Titiaan, 

Rafaël en Rubens, die hij in bepaalde opzichten nog overtrof, in het bijzonder in de 

werken die na 1640 tot stand kwamen en waarin hij de diepste en tederste roerselen van 

de menselijke ziel zichtbaar maakte. Zijn artistieke nalatenschap bestaat uit omstreek 

630 schilderijen, tussen de 1600 en 2000 tekeningen en ruim 260 etsen. Er bestaat over 

dit machtige oeuvre en over Rembrandt's leven een enorm uitgebreide literatuur. 

Hij werd als achtste kind geboren uit het huwelijk van Harmen Gerritsz. van Rijn en 

Neeltgen Willemsdr. van Zuytbroek. Hij was leerling van Jacob van Swanenburgh te 

Leiden en van Pieter Lastman te Amsterdam. Trouwde in 1634 met Saskia van 

Uylenborgh. Het eerste kind uit dit huwelijk wordt in 1635 gedoopt, maar heeft net als 

enkele daarna geboren kinderen maar zeer kort geleefd. In 1641 wordt zoon Titus 

geboren en in 1642 overlijd zijn vrouw Saskia. In 1645 komt Hendrickje Stoffels bij hem 

in dienst, ze krijgen een dochter in 1654. In ongeveer 1663 overlijd Hendrickje. Zijn zoon 

Titus huwt in 1668 met Magdalena van Loo maar sterft in het zelfde jaar. Rembrandt zelf 

sterft in het jaar daarna in grote armoede. 

ROTTUMERWEG 

Van de mini-rotonde in de "Burgemeester Falkenaweg" in ongeveer zuid-westelijke 

richting tot de Engelenvaart (grens met de gemeente Skarsterlân). 

Oorspronkelijk het Rotstervoetpad, dat in 1859 tot weg is verbreed en verbeterd. 

In 1963 is de weg aanzienlijk verbeterd en verbreed en tevens een beetje naar het 

zuiden verlegd. De oude weg doet daarna gedeeltelijk dienst als rijwielpad. In verband 

met deze verbreding werd ook de spoorwegovergang verbreed. 

SABASTRAAT 

De van het noord-westen gerekend, vierde verbindingsstraat tussen de "Baronesse de 

Vos van Steenwijksingel" en de "Surinamesingel". 

Aangelegd in 1958. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Genoemd naar één der eilanden van de Antillen in het Caraïbisch Gebied. Vroeger West 

Indië. 

SASKIAFLAT 

Het flatgebouw, staande aan de "Rembrandtlaan", hoek "Burgemeester Falkenaweg". 

Besluit naamgeving van 25 april 1977. 

De naam past goed bij de "Rembrandtlaan", Saskia van Uylenburgh was Rembrandt’s 

eerste vrouw en de moeder van zijn zoon Titus. 

SIEGER VAN DER LAANSTRAAT 

Verlengde van de "Van Dekemalaan" in zuid-oostelijke richting tot de "Mr. Halbe 

Binnertsstraat". 

Aangelegd in 1927/28 .Besluit naamgeving van 15 januari 1946. 

Dit gedeelte straat was vroeger het noordwest - zuidoost lopende deel uit van de "Mr. 

Halbe Binnertsstraat". Eerder - vanaf het begin van de aanleg in 1927 - werd zij 

"Verlengde Dekemalaan" genoemd. De sloot langs deze weg werd inde dertiger jaren 

gedempt. En in 1949 werd de straat verbreed. 

Sieger van der Laan, werd geboren op 15 januari 1907 te Heerenveen (Aengwirden), en 

was onderwijzer aan de bijzondere u.l.o.-school te Heerenveen. In de tweede 

wereldoorlog, tijdens de Duitse bezetting, werd hij lid van de Nederlandse Binnenlandse 



Strijdkrachten (N.B.S.). Op 14 april 1945, de dag waarop het zuidelijke deel van de 

plaats Heerenveen reeds was bevrijd. werd hij verraderlijk neergeschoten. 

Op bladzijde 303/304 van 'Friesland annis domini 1940 - 1945' staat onder meer 

vermeld: "In district III vielen drie man uit de N.B.S., Sieger van der Laan werd bij Tijnje 

neergeschoten door de commandant van een groep Duitsers,die door het zwaaien met 

witte vlaggen te kennen gaven zich te willen overgeven. Op verzoek van de Canadezen 

zou Van der Laan even als tolk optreden. Bij de Hooibrug sneuvelde Jan Kruis en bij 

Scharsterbrug Richard Jung, een ondergedoken Tsjech, die als verkenner meeging". 

SJOLLEMASTRAAT 

Haakse verbinding van de "President Kennedylaan" met de "J.H.Jurresstraat". 

Aangelegd in 1962. Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

Dirk Piebes Sjollema werd geboren te Nijehaske op 6 juli 1760 en overleed aldaar op 23 

december 1840. Hij woonde op de "Herenwal" no. 2. Als schilder was hij autodidact, hij 

schilderde hoofdzakelijk schepen en stadsgezichten. Werk van zijn hand bevindt zich 

onder meer in het Fries museum, het Scheepvaartmuseum te Sneek, het museum te 

Heerenveen en het raadhuis te Joure. 

Op de tentoonstelling 'Honderd jaar Friese schilderkunst', welke in 1947 werd gehouden 

in het Fries museum, waren van hem te zien 'De watervloed van februari 1825', 'Het 

binnenvallen van een haven door twee Friese vaartuigen', 'EenFriese beurtman bij stilte 

op de Zuiderzee en andere schepen', 'Zeilende schepen op zee' en 'Zeilschip op zee', alle 

eigendom van het Fries museum. Deze schilderijen zijn naar de trant van die tijd wat 

zwaar-romantisch en plaatjesachtig. Ze zijn belangrijker als tijdsbeelden dan uit artistiek 

oogpunt. Als kunstenaar was Sjollema niet van groot formaat, maar hij genoot in de 

provincie veel bekendheid. 

ST. EUSTATIUSSTRAAT 

De van het noord-westen gerekend derde verbindingsstraat tussen de "Baronesse de Vos 

van Steenwijksingel" en de "Surinamesingel". Aangelegd in 1958. Besluit naamgeving 

van 17 maart 1958. Genoemd naar één van de eilanden van de Antillen in het Caraïbisch 

Gebied. Vroeger West Indië. 

ST. MAARTENSTRAAT 

De van het noord-westen gerekend vijfde verbindingsstraat tussen de "Baronesse de Vos 

van Steenwijksingel" en de "Surinamesingel". Aangelegd in 1958. Besluit naamgeving 

van 17 maart 1958. Genoemd naar één van de eilanden van de Antillen in het Caraïbisch 

Gebied. Vroeger West Indië. 

SURINAMESINGEL 

Lopende nagenoeg tegen en evenwijdig met de sloot langs de spoorbaan van het 

zuidwestelijk 

eindpunt van de "Hesselstraat" tot de "St. Maartenstraat". Aangelegd in 1958. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Suriname is een autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden in het noorden van 

Zuid-Amerika; vroeger een deel van West Indië. 

TACONISHOF 

Het woongebied tussen de "Kempenaerssingel", "Bouwe van Ensstraat", "Sieger van der 

Laanstraat" en de "Mr. Halbe Binnertsstraat". 

Aangelegd 1953/54. Besluit naamgeving van 17 november 1969. 

Deze straten kregen bij raadsbesluit van 19 november 1953 allen een naam van een 

zangvogel, te weten Lijster, Merel, Rietvink, Leeuwerik, Wielewaal, Karekiet, Koolmees 

en Nagtegaal -straat. Omdat men deze namen niet goed kon onderscheiden van de 

weidevogelstraatnamen in 'De Greiden' en om mogelijke verwarring in de toekomst te 

voorkomen werd bij genoemd besluit aan al deze straten één naam gegeven. 

De heer Albert IJnze Marie Taconis werd te Heerenveen geboren op 11 juli 1900 en 

overleed hier op 15 juli 1964. Hij had een intense belangstelling voor en kennis van de 

geschiedenis van de gemeente Heerenveen en heeft in plaatselijke bladen over een lange 



reeks van jaren talrijke artikelen over de locale historie geschreven en daardoor velen 

aan zich verplicht. Jarenlang heeft hij zitting gehad in de commissie van advies voor de 

straatnaamgeving. Daarnaast was hij incidenteel in commissies actief, o.a. in de carrillon 

commissie. 

TJERK BOTTEMASTRAAT 

De haakse verbinding tussen de "President Kennedylaan" en de "Piet van der Hemstraat". 

Aangelegd in 1962. Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

De schilder en graficus Tjerk Bottema - een broer van de schilder Tjeerd - werd op 4 

maart 1882 te Bovenknijpe geboren, hij vond de dood op 21 juni 1940, toen zijn schip op 

weg van Bordeaux naar Engeland werd getorpedeerd. Aanvankelijk was hij bestemd voor 

het onderwijs, volgde later een opleiding aan de School voor Kunstnijverheid en daarna 

aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, nadien nog aan de 

Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij heeft in Duitsland gewerkt als 

decoratief figuurschilder en lithograaf van affiches (Berlijn). Hij was ook etser. Te Schoorl 

(NH) gevestigd, schilderde hij er landschap en portret. Bekend is hij ook als politiek 

tekenaar door zijn agressieve tekeningen in zeerpersoonlijke stijl in 'De Notenkraker'. 

Later ging hij naar Parijs en bouwde zich een huis in het voorstadje Cachan; hij 

schilderde en tekende daar stadsgezichten en landschappen. Hij exposeerde te Parijs 

reisschetsen en schilderijen uit Griekenland,Spanje, Noorwegen en Lapland. 

Representatieve werken van zijn hand zijn omstreeks 1959 aan het Fries Museum 

geschonken. 

VAN DAPPERENSTRAAT 

In het verlengde van de "Bouwe van Ensstraat", van de "Kempenaerssingel" in zuid- 

westelijke richting lopende tot de "Surinamesingel". 

Aangelegd in 1958. Besluit naamgeving van 17 maart 1958. 

Jan Hendrik van Dapperen (1821 - 1897), werd in 1842 aangesteld tot 

muziekonderwijzer te Heerenveen, waarvoor hij uit de grietenijkas een toelage van f. 

150,-- per jaar ontving. Hij werd tevens kerkorganist en leider van een toen bestaande 

orkestvereniging. Meer dan een halve eeuw lang was hij een der voornaamste figuren uit 

het Heerenveense muziekleven en gaf door zijn optreden glans aan het cultuurleven uit 

die tijd. Het muziekleven van die dagen draagt zijn stempel. Van 1870tot 1897 had hij de 

leiding van het Gemengd Koor. 

VAN GOGHLAAN 

Verbinding van de "Jan Mankeslaan" met de "Rembrandtlaan" (juist achter en evenwijdig 

aan de bebouwing aan de oostzijde van de "Burgemeester Falkenaweg". 

Aangelegd in 1962. Besluit naamgeving van 19 maart 1962. 

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Nederlands schilder, tekenaar en graficus; voorloper 

van het expressionisme; hij werkte in Brabant, de Belgische mijnstreek, Parijs en Zuid- 

Frankrijk; aanvankelijk schilderde hij sombere,realistische werken, o.a. de 

'Aardappeleters; later in zijn franse tijd, landschappen, stillevens en portretten in heldere 

kleuren en een lyrisch-dramatische stijl; zijn oeuvre kwam in ca. tien jaar tijd tot stand 

en omvat ca. 850 schilderijen, en evenveel tekeningen; zijn brieven aan zijn broer Theo, 

verschenen in drie delen (1914), werden herhaaldelijk herdrukt. 

VAN LIDTSTRAAT 

De straat van de "Rottumerweg" in ongeveer noordelijke richting, daarna afbuigend naar 

het westen,- met de verbinding naar de "Oude Molenweg"/"Doctor Wumkeslaan" - 

vervolgens even voor en evenwijdig aan de "Baronesse de Vos van Steenwijksingel 

afbuigend naar het zuiden en later nogmaals naar het westen, tenslotte uitkomend op de 

"Baronesse de Vos van Steenwijksingel" tegen over de "Antillenweg" met de zijtakken. 

Aangelegd in 1959 en verlengd in 1996. 

Besluit naamgeving van 17 maart 1958 en 24 januari 1996. 

Abraham Josephus van Lidt was pastoor in Heerenveen van 1782 tot zijn overlijden in 

juni 1832. In de overlijdensadvertentie werd hij door zijn executeur-testamentair (A. 

Crasburg, pastoor te Joure) genoemd de geliefde Herder zijner gemeente en wordt hij 



nog in het bijzonder genoemd als kinder- en mensenvriend. Hij was een man van veel 

invloed, ook op andersdenkenden. Er gaat een verhaal van hem, dat hij bij een oproer 

van de veenarbeiders der Compagnie, die op een zondag teveel zouden hebben 

gedronken en de 'executeur' hadden ontwapend, zich alleen tussen hen begaf en hen 

wist te bewegen rustig naar huis te gaan. Op 8 april 1795 werd in Heerenveen - in 

navolging van het in andere plaatsen gegeven voorbeeld – een Burgersociëteit opgericht, 

welke de naam werd gegeven: 'doorzoekt de schuld, geen onrecht duld'. 'Goede 

Vaderlanders', ouder dan 18 jaar, konden lid worden tegen een 'entree' van 2 carolus 

guldens en een contributie van 10 stuiverts per kwartaal, terwijl behoeftigen waren 

vrijgesteld. Er waren 160 leden. Voorzitter was Pastoor van Lidt, die op de eerste 

vergadering (16 april 1795) in verheven bewoordingen een rede hield ter ere van de 

'afwerping van de ketens der dwinglandij'. Een van de eerste daden was een adres aan 

de nieuwe raad van Schoterland om de 'Wapenschilden der groten' uit de kerken te doen 

verwijderen. Later kwamen nog meer van dergelijke maatregelen, welke de pastoor 

vermoedelijk te ver gingen, want in 1797 bedankte hij als lid en als voorzitter. De 

sociëteit verliep al vrij spoedig en op 14 maart 1801 werd ze opgeheven, terwijl de 

eigendommen - hoofdzaak boeken en kranten - onderling bij opbod werden verkocht. De 

R.K. kerk van Heerenveen, zo zij hier nog vermeld, bevond zich tot 1842te Het Meer, 

tegenover de voormalige Asbrug (nu "Jiskelânpaed"). De voormalige R.K. begraafplaats 

lag aan de zuidzijde van de vaart. 

VAN OENEMASTRAAT 

Een haakse verbinding, achter de bebouwing van de "Burgemeester Falkenaweg", van de 

van het "Burgemeester Kuperusplein" met de "Coehoorn van Scheltingaweg", met een 

paar doodlopende dwarsstraatjes. Aangelegd in 1958. Besluit naamgeving van 18 

augustus 1958. Amelius van Oenema was grietman van Schoterland van 1627 tot 1647. 

Hij werd geboren in 1602 als zoon van de toenmalige grietman van Schoterland, Tinco 

van Oenema (1591 - 1627). Amelius was in 1641 lid van Provinciale Staten van 

Friesland, in 1644 lid van Gedeputeerde Staten. Hij liet in 1637 uit eigen middelen de 

N.H. Kerk te Heerenveen (Schoterland) bouwen op een perceel grond, geschonken door 

de Ridders van Ballye van Utrecht (de Duitse orde, waaronder het klooster van 

Oudeschoot behoorde). In 1640 stichtte hij het oude gemeentehuis van Schoterland 

(later belastingkantoor en nu stadscafé). Behoorde tot de bestuurders van de Van 

Dekema, Cuyck en Foeyts Veencompagnie. Overleed kinderloos in 1647. 

VERLENGDE DRACHT (vervallen) 

Oude officiële benaming, welke bij besluit van 24 juni 1935 is gewijzigd in "Burgemeester 

Falkenaweg". 

WALING DIJKSTRA-STRAAT 

Van de "Mr. Halbe Binnertsstraat" naar de "Luitzen Wagenaarstraat". 

Aangelegd in 1940/41. Besluit naamgeving 28 mei 1941. 

Waling Gerrits Dijkstra (1821 - 1914), stamde uit een bakkersfamilie; was zelf ook enige 

tijd bakker, doch werd al spoedig bediende in een boekhandel te Franeker; in 1861 

verhuisde hij naar Holwerd, waar hij een eigen boekwinkel opende; het meest verdiende 

hij echter met zijn pen; hij was redacteur van een reeks periodieken, die hij voor het 

grootste deel zelf vulde o.a. De Bijekoer, de Fryske hûsfreon, de Fryske Nijsboade, Friso, 

Friesch Volksblad, Sljucht en Rjucht, en As jimme it lije meije; op zijn best was hij in 

populaire versjes en vertellingen; voor grotere verhalen was zijn compositiekracht en zijn 

psychologisch indringingsvermogen niet sterk genoeg; zijn werk gaat niet diep, maar het 

bezit wel typerend vermogen;het werd druk gelezen; daardoor is zijn nationale betekenis 

groter dan zijn letterkundige; hoe populair Dijkstra was bleek wel uit de naam, waarmee 

men hem noemde; meestal heette hij Waling-om (=oom); behalve met wat hij schreef, 

heeft Dijkstra hetFriese volksbewustzijn ook versterkt door zijn 'winterjûnen', 

voordrachtavonden, tezamen met T.G. van der Meulen, G. Colmjon, A. Boonemmer, of 

ook wel alleen (sinds 1860). Waling Dijkstra komt voort uit een orthodox-protestants 

milieu; hij zelf wasechter van een meer liberale gezindheid; zijn werk heeft zeer vaak 

een moralistische tint; behalve een ontelbaar aantal versjes en vertellingen publiceerde 



hij ook nog een belangrijk folkloristisch werk - Uit Frieslands volksleven (2 delen, 

Leeuwarden1896); verder verzorgde hij een populair wetenschappelijke uitgave van de 

Friesche Rymlerije van Gysbert Japicx (Franeker 1853) en was het vooral aan zijn ijver 

en doorzettingsvermogen te danken dat het Friesch Woordenboek (Leeuwarden 1911) tot 

stand kwam. 

ZUIDERSTRAAT 

Lopende van de "Burgemeester Falkenaweg" eerst in ongeveer zuid-westelijke richting, 

tot de "Van Lidtstraat" en het haaks hierop staande deel tot de "Rottumerweg". 

Aangelegd in 1929/30. Besluit naamgeving van 19 november 1953. 

De straat heette tot 19 november 1953 "Korteweg". 

Bij raadsbesluit van 31 mei 1928 werd aan de bouwvereniging 'Heerenveen' een 

voorschot toegekend voor de bouw van 8 dubbele woningen, ter plaatse. In 1930 kocht 

genoemde vereniging weer bouwterrein aan de "Korteweg" - raadsbesluitvan 29 

september 1930. In 1937 werd de bestrating verbreed en werden trottoirs aangelegd. 


