
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Burgemeester van Erpstraat is noordelijk van 
de dorpskern gelegen, aansluitend aan de Juliana-
straat en overgaand in de Berghemseweg als  
regionale ontsluitingsroute. 
Met 121 woningen gelegen in postcodegebied 
5351AR t.m. 5351AZ. 
In de Bergse volksmond ’de stroat’ genoemd, waar 
’op stand’ gewoond wordt.  

Straatnaam tot 1948 
Tot een algehele her benaming van straten in 
1948 was dit de Laanderstraat in Berghem, met 
veel bedrijvigheid. De zuivelfabriek St. Joseph, 
kruideniers, ambachtslieden, smederijen, cafés en 
boerenbedrijven waren talrijk aanwezig. 

Voor de verdediging van Berghem tegenover  
Gelder bevond zich aan de Laanderstraat een  
toren en aan de noordzijde lag de defensiewal - 
kreupelhout, heggen, sloten e.d.. 

De Laanderstraat (= Landweerstraat of verdedi-
gingswal) liep van het Duurendseind tot aan de 
Spaanderstraat van Berghem.  

Straatnaam vanaf 1948 
Burgemeester van Erpstraat, vernoemd naar dhr. 
Johannes Jacobus van Erp, van 1904 tot 1912  
burgemeester van Berghem. 
Johannes Jacobus van Erp heeft veel voor Berghem 
betekend, was voor zijn burgemeesterschap  vanaf 
1878 raadslid en sedert 1887 wethouder van  
Berghem en tevens lid van de Provinciale Staten 
van Noord Brabant. 
Samen met Pastoor van Asten werd door hem op 
10 november 1884 het Liefdeshuis in Berghem  
opgericht, wat veel voor Berghem zou betekenen.  

Johannes Jacobus van Erp werd op 02 maart 1855 
geboren te Oss was gehuwd met Ida van Amstel en 
20 juni 1912 te Berghem overleden. 
De familie van Erp woonde in de Laanderstraat B91 
(nu Burgemeester van Erpstraat 26).  
Het indrukwekkende stamhuis -met name het  
achterhuis- werd in 1985 door brand verwoest.  
De gehele boerderij dateert uit het eind van de ne-
gentiende eeuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straatnamencommissie 
Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  
www.kadastralekaart.com 
www.openstreetmap 
Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Archief BHIC 
Laatste update: 10-2-2021 

Burgemeester van Erpstraat,  

Bron: www.openstreetmap (2021) 

Burgemeester van Erpstraat 

Johannes Jacobus van Erp 
Foto: archief Berchs-Heem 

Plattegrond: Laanderstraat Berchem anno 1832 

Kaart: archief  BHIC 


