3. Wijchen Noord
Route Park Noord
± 3,7 km
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De Weegbree

6 Hof van de Elst / De Kleine Elst
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Park Noord (smultuin)

7 Buurt De Pas / Tunnelweg
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Kunst “De Tafel”

8 Station Wijchen
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Hospice

9 Wijkcentrum Noorderlicht
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Buizerd Jenaplanschool
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Verbinding andere route

i

Informatiebord

Waar komen de straatnamen van Wijchen Noord vandaan?
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De Kleine Elst

De Kleine Elst is een
afwateringsgeul die
waarschijnlijk al is
gegraven in de
prehistorie.
De geul is nog steeds
actief, maar stroomt
tegenwoordig voor een
gedeelte ondergronds.
Nog altijd voert de
Kleine Elst water naar
de grachten van
Kasteel Wijchen en
Hernen.

De Kleine Elst

Ten noordwesten van
Wijchen draagt de
geul tegenwoordig de
naam “Leurse
Leigraaf”.

De Kleine Elst ondergronds
bij Hof van de Elst
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Buurt De Pas

In Noord verschenen
er in het begin van
de jaren '60 op vrij
grote schaal nieuwe
woningen. Daarvóór,
in 1956, waren er voor
die tijd, ook al heel
wat huizen in de buurt
van De Pas neergezet. En dat leidde
dan tot namen als
Passeweg, Passedwarsstraat, Plantsoen
de Pas en Korte Pas.

De Passerot zochten al
heel veel mensen
tevergeefs in deze
buurt, die ligt ergens
anders. Overigens is
de naam 'Pas' makkelijk te verklaren:
1. een plaats waar
vroeger tol werd geheven
2. een weg tussen wat
heuvels door.
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De Tunnelweg

Het was de bedoeling
om via een tunnel
onder het spoor naar
o.a. het centrum te
kunnen komen. Deze
tunnel kwam er niet
maar de naam wel en
werd uiteindelijk de
scheiding tussen de
watervogel- en
zangvogelbuurt.

Park Noord
Op deze manier is
een herkenbare
straatnaamgeving
ontstaan. Hoorde men
een vogelnaam, dan
wist men waar dat
was. Eén vogel heeft
de straatnaambordjes
niet gehaald. Veel
bewoners zullen het
waarschijnlijk niet erg
vinden dat zij niet in
de Wulp(se) straat
wonen.

