
Platanenlaan 
 
Zijstraat van de Leenhoflaan. 
 
In 1941 wordt een aantal wegen in het park 
Molenwijk voorzien van straatnamen. Zo ook 
de Platanenlaan, een zijstraat van de Leen-
hoflaan.  
Op 6 december 1944  verzoekt de waarnemend 
burgemeester van Boxtel, mr. W.C.A. Francis-
sen, de Heemkundige studiekring de straatna-
men van Boxtel aan een onderzoek te onder-
werpen. 
In een in 1945 opgemaakt rapport schrijft de 
commissie, die bestaat uit: Dr. C. Hoek, E. Be-
vers, M. van Erp, J. Groos. J de Koning en P. Do-
renbosch, over een groot aantal straatnamen. 
Over de Platanenlaan schrijft de commissie het 
volgende: 
“Op Molenwijk werden enige jaren geleden een 
tweetal wegen van namen voorzien, hetwelk 
toen geschiedde op verzoek van de plaatselijke 
politie. De naam Platanenlaan correspondeert 
echter niet met de beplanting van die laan. 
De beplanting van de zogenaamde Platanen-
laan  bestaat uit: 

Een prachtige dubbel rij acaciabomen; 
Twee kleinere rijen platanen 
Eiken en voorts naaldhout en andere hout-

soorten. 
In elk geval domineert de plataan hier niet. De 
laan, welke van de Platanenlaan voert in noor-
delijke richting naar het bos, wordt omzoomd 
door platanen, eiken en linden en vooral jonge 
esdoorns. Het is een echt gemengde beplanting 
en het is dus zeer bezwaarlijk er één boom als 
naamgever uit te nemen en alles als het ware 
over één kam te scheren. De eikenlaan is inder-
daad met eiken beplant. 
Beter dan zich bij de te geven namen vast te 
leggen  op een bepaalde boomsoort, hetgeen 
ook nog moeilijkheden zou opleveren als men 
de beplanting in de toekomst zou willen wijzi 

 
 
 
 
gen, acht de commissie het hier het meest ge-
schikt, voor de lanen in het park namen te ne-
men, die met de boomsoorten geen verband 
houden. 
De commissie stelt voor , aan de lanen van het 
prachtige park Molenwijk, dat voor de Boxtelse 
mensen een niet genoeg te waarderen bezit 
vormt als unieke wandel/ en verpozingsgele-
genheid en dat bovendien gelegenheid biedt tot 
het beoefenen van verschillende takken van 
sport, de namen te geven van de drie  prinses-
jes en deze lanen dus te noemen: Beatrixlaan, 
Irenelaan en Margrietlaan. De Eikenlaan, welke 
loopt vanaf de hoofdingang in westelijke rich-
ting naar het paviljoen wordt dan genoemd: 
Beatrixlaan.  
De noord - zuid lopende laan, tussen voetbal-
veld en hockeyveld te noemen: Irenelaan en de 
laan, welke thans Platanenlaan heet en die  
loopt vanaf de ingang aan het einde van de 
Merheimstraat (huidige Ridder van Cuijkstraat) 
langs het zwembad, de Margrietlaan” 
De Boxtelse gemeenteraad heeft echter geen 
gehoor gegeven aan het advies van de Heem-
kundige studiekring (Heemkundekring Boxtel) 
en heeft de naamgeving bij het oude gelaten. 
Er is zelfs nooit een straatnaam naar onze vori-
ge koningin Beatrix genoemd. Wel naar haar 
ouders en grootouders. 
 
Bron: archief Heemkundekring en Piet Doren-
bosch 
 
Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel 


