
 
 
 
 
 
BARON RENGERSWEG 
Theo Marius Theresius van Welderen baron Rengers (1867-1945) was van 1914 tot 
1917 voorzitter (dijkgraaf) van waterschap "De Grieën" (Hollum/Ballum). Hij heeft veel 
werk gedaan voor de 1e vrijwillige ruilverkaveling van Nederland te Ballum in 1916. Hij 
is ook lid van de 2e kamer en gedeputeerde van Friesland geweest. Vroeger noemde 
men dit "Tussen dieken".  
 
CAMMINGHASTRAAT 
De familie van Cammingha was tot 1681 eigenaar van de Vrije Erfheerlijkheid Ameland. 
De eerste was hun voorvader, de hoofdeling, Ritske Jelmera, die in de 1e helft van de 15e 
eeuw de Jelmerastate liet bouwen aan de zuidkant van Ballum. In 1829 is het slot voor 
afbraak verkocht voor ƒ 1250,-.  
 
DE STRINGEN 
De Stringen is het gebied aan de oostkant van het dorp tussen de G. Kosterweg en de 
Smitteweg.  
 
DOUWE KLIPWEG 
Douwe Klip (1874 – 1957) was Raadslid/Wethouder van de gemeente Ameland. Hij 
woonde in de boerderij die staat op de hoek Baron Rengersweg / Gerrit Kosterweg. 
 
GERRIT KOSTERWEG 
Gerrit Koster (1871 – 1946) was Raadslid/Wethouder van de gemeente Ameland. 
Tijdens de bezetting (1940-1945) heeft hij zich ingezet, soms met gevaar voor zijn eigen 
leven, voor de eilanders die problemen hadden met de Duitsers. Vooral vanwege de 
tewerkstelling van eilanders in de Noordoost Polder. Hij woonde in de boerderij Gerrit 
Kosterweg nr 2.  
 
HOLLUMERWEG 
De weg naar Hollum.  
 
LOOWEG 
Loo en Klèèn Loo is het gebied ten zuiden van de Verbindingsweg tussen Ballum en 
Halfweg. Vroeger was er in het Loo bebouwing. Dit bestond uit een korenmolen en een 
paar boerderijen. In één van deze boerderijen woonde in de 1e helft van de 19e eeuw 
een familie met de achternaam "Koning". De naam "'t Loo" is, volgens overlevering, als 
volgt tot stand gekomen: Koning Willem I bezat in die tijd paleis het Loo en hier woonde 
een familie "Koning", daarom heeft dit gebied deze naam gekregen.  
 
NESSERWEG 
De weg naar Nes.  
 
 
 

Straatnamen Ballum 



PAASDUINWEG 
Dit pad is genoemd naar de Paasduinen van Ballum, waar men met de paas ging eirollen, 
eigooien, eislaan, e.d.  
 
REEWEG  
Via deze straat ging vroeger het vervoer van en naar de rede van Ballum. In het 
Amelands "De Ree".  
 
SKUTEWEG 
Deze weg is genoemd naar schepen (schuiten). Hier is ook de "De Skutehó'n" en op het 
wad "Ut Skutegat".  
 
SMITTEWEG 
De Smitte is het gebied ten noorden van de Smitteweg. 
 
SNIKKEPAD 
Vermoedelijk is dit pad genoemd is naar het type schip waar de Amelander vissers vanaf 
de 17e eeuw tot in het begin van de 19e eeuw mee gevist hebben. De "SNIK".  
 
STRANDWEG 
Dit was vroeger de "BADWEG".  
 


