Tusseler
Een voorbeeld van straatnaamverwarring in Lochem
Mirjam van Velzen- Barendsen

Tusseler, Tusselerdijk, Tusselersveenweg. De drie straatnamen leiden regelma!g tot verwarring. Niet
bij locals natuurlijk, zij weten wel hoe het zit, maar vooral bij nietsvermoedende toeristen en bezorgers
uit den vreemde. Deze verwarring over Lochemse straatnaamgeving is niet nieuw en ook niet voorbehouden aan het Tusseler. Het is eerder een rode draad in de geschiedenis van de gemeente, zo blijkt uit
de brief die het college van Burgemeester en Wethouders in 1961 aan de gemeenteraad stuurt. Hierin
geven ze aan dat de verouderde wijkindeling en niet bepaald systema!sche huisnummering tot gevolg
hee+ dat “onbekenden, die bij een bepaald pand moeten wezen, het vaak moeilijk kunnen vinden.”
Ook voor de bevordering van het toerisme, achten zij een systema!sche invoering van straatnamen gewenst. De raad stemt er mee in. Dat dit besluit noodzakelijk was, zullen we aan de hand van de straatnaam Tusseler illustreren.

Het kadaster
Er zijn maar weinig kaarten bewaard gebleven waar de huidige wijk Tusseler op staat die ouder zijn dan
1850. En de meeste kaarten die er wel zijn, benoemen geen straatnamen. Het is dankzij de Napoleon!sche invloed dat vanaf 1811 de kadastrale kaarten zijn opgemaakt, waarop zeer nauwkeurig percelen en
straatnamen zijn weergegeven. Deze kaarten, die oorspronkelijk vooral bedoeld waren als hulpmiddel bij
de belas!nginning, zijn vanaf 1811 in heel Nederland opgemaakt.

A/. 1: In 1899 komt de naam “Tusseler” op kaarten nog niet in onze wijk voor. Wat nu de Tusselerdijk is,
heet dan al wel Tusseler, en is waarschijnlijk vernoemd naar een Middeleeuwse boerderij die daar stond.
(RAZ SZU005000210)
De ene gemeente was iets eerder af dan de andere; voor Lochem hebben we van het Tusseler een kaart
uit 1823. Op deze kaart is de straatnaam Tusseler in de huidige wijk met die naam in geen velden of wegen te bekennen. Het rechte deel van het huidige Tusseler en de Tusselersveenweg hee+en gezamenlijk
de Weg naar het veen, wat natuurlijk te verklaren is door de ligging van de veengronden tussen de huidige Hessenweg en het Langen. Pas in 1899 vinden we Tusseler op een kaart terug (a/. 1); Wat nu de Tusselerdijk is, hee+e toen Tusseler. Het huidige Tusseler is op de kaart zelfs haar benaming als de Weg naar
het Veen kwijt en is naamloos ingetekend.
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A/. 2: Op deze kaart uit 1920
heet het hele gedeelte van het
langen tot aan de Zutphense weg
de “Tusselersveenweg”. Het is de
eerste vermelding van Tusseler
op een kaart. Het Onderlangs
wordt nog de “Weg langs de
Paasberg” genoemd. (RAZ
SZU006000483)

De jaren ‘20
In 1920 is het zover: eindelijk zien we het toponiem Tusseler in één van haar vormen terug op de plaats
van de huidige woonwijk. Op een kadastrale kaart staat de hele weg van het huidige Bousema tot aan
het Langen als Tusselers Veenweg opgetekend. (Zie a/. 2) Maar dat duurt niet lang; in 1923 is de straat
weer naamloos en mag het huidige Onderlangs de naam Tusseler dragen. Gemeente-architect Wessels
maakte deze kaart op. Tien jaar later maakt hij er nóg een, dan is het huidige Onderlangs ineens de Tusselerweg. De verwarring is compleet!

Tusseler of toch Onderlangs?
In 1942 dient G.J. Beltman een verzoek in bij de gemeente; hij wilde graag een stuk land pachten aan de
Tusselerweg, “tegenover het pompsta!on van de gemeentelijke waterleiding”. Hij was zelf -volgens de
administra!e van de gemeente- woonach!g aan Tusseler 4; maar tegenwoordig kennen we deze loca!e
als Onderlangs 7, waar recent de oude boerderij is gesloopt en een nieuw woonhuis is gebouwd. Dit
adres komen we voor het eerst tegen in het besluit van de gemeente Lochem, dat in 1952 genomen
wordt. Hierin staat: “Onderlangs 7, alwaar de weduwe G.J. Beltman woont.” Op een kaart van drie jaar
later, opgemaakt door de VVV, staat echter doodleuk “Tusseler” vermeld bij deze straat. Om het gemakkelijk te maken voor toeristen… (A/. 3)
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A/. 3: In 1955 is de huidige highway naamloos en het Onderlangs heet Tusseler. De Tusselersveenweg
staat inmiddels wel op de kaart. In de legenda staat Onder Langs vermeld, met een verwijzing naar de
vakjes waarop Tusseler staat geschreven. (RAZ SZU005000203)
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Verwarrende kaartjes
Eind jaren zes!g worden de voorbereidingen getroﬀen om het gebied tussen de Zutpenseweg en de Paasberg te bebouwen. Er worden kaartjes gemaakt van de percelen die in de verkoop gaan. In het dossier
over deze aan- en verkoop van gronden voor de komst van de nieuwe wijk staat op de ene kaart het Tusseler voor de gehele huidige ‘highway’, maar op de volgende heet alleen het stukje ter hoogte van Bousema Tusseler en de ‘highway’ nog de Tusselerveenweg. (a/. 4 en 5)

A/. 4: Kaartje uit het gemeentearchief voor de verkoop van
de grond voor de bouw van de wijk Tusseler. Op deze kaart
heet de hoofdweg door de toekoms!ge wijk, het Tusseler.
(RAZ 1003-390)
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A/ 5: Hier heet alleen het
stukje ter hoogte van Bousema Tusseler en de rest
Tusselerveenweg. (RAZ
1003-390)

Copernicuslaan?
Met de komst van de nieuwe wijk, moeten de straten ook van straatnamen worden voorzien. Gezien de
verwarrende geschiedenis in het gebied geen overbodige luxe. De directeur van de Technische Diensten
Lochem, de heer Woelders, doet daarvoor in 1973 de volgende aanbeveling:

“In verband met de realisering van het bestemmingsplan “Tusseler”zie ik gaarne de vaststelling van de
straatnamen tegemoet. Op de in 4-voud hierbij gaande situa!etekening heb ik de volgende namen bijgeschreven: Copernicuslaan, Paaschlaan, Luchterlaan en Zandkoele. De meeste namen spreken voor zichzelf. De naam “Copernicuslaan” is i.v.m. het Copernicusjaar 1973 (Copernicus, Pools astronoom 14731543, zon middelpunt planetenstelsel) gekozen.”

Helaas is van de in viervoud aangeleverde kaart geen exemplaar in de archieven teruggevonden. Dit voorstel werd verworpen door de burgemeesters en wethouders en haalde hierdoor de Lochemse raad niet.
In plaats daarvan wilde het college aansluiten bij de “historische aanduiding van dit gedeelte van het bestemmingsplan en het gehele gebied, begrensd door de Zutphenseweg, Onderlangs en de Hessenweg,
derhalve aan te duiden als “Tusseler”.”

Met dit besluit werd lange periode van verwarring afgesloten!
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Geraadpleegde bronnen uit het Regionaal Archief Zutphen:

1003 Archief van de Gemeente Lochem (1935-1971), inv.nr. 390, aankoopdossier Tusseler 1968-1973.
1004 Archief van de Gemeente Lochem (1971-1982), inv.nr. 13.
1021 Archieven van het Gasbedrijf en Waterleidingbedrijf te Lochem (1862-1963), inv.nr. 216.
Kadastrale Atlas Gelderland 1832
Diverse kaarten uit: 1067 Kaartencollec!e Gemeente Lochem (1866-2004), te raadplegen in de collec!e
Beeld en Geluid op www.erfgoedcentrumzutphen.nl.

6

