
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De straat Hoogkar ligt in de Berghemse wijk Berg-
hem-Zuid. De Hoogkar omvat één postcode: 
5351SV. Er zijn 14 adressen gevestigd. De huizen  
in de Hoogkar zijn van het bouwjaar 1996-1997. 
De huizen hebben een gemiddelde oppervlakte 
van 138 vierkante meter. De Hoogkar sluit aan op 
de straten Heiligenbos, Leidsel en Laagkar. 

 Plattegrond: Hoogkar e.o. (2021)  
Bron: www.openstreetmap.org  

Straatnaam tot 1996 
Tot 1996 bevonden zich op de plaats van de Hoog-
kar in Berghem-Zuid land- en tuinbouwakkers be-
horende tot de voormalige Heihoek.  
Ten noorden van het gebied bevindt zich de 
spoorlijn Den Bosch-Nijmegen. 
De huidige Hoessenboslaan (rechts) begrenst het 
gebied in het Oosten, de Willandstraat in het zui-
den. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond: Berghem-Zuid (1995) 

Bron: www.topotijdreis.nl 

Straatnaam na 1996 
De straatnaam Hoogkar is ontleend aan een hoog-
kar die in vroeger tijden op boerderijen gebruikt 
werd voor transport van lichte materialen zoals 
hooi, stro en pas gemaaid graan. De hoogkar werd 
ook gebruikt om mensen te vervoeren, bijvoor-
beeld bij kerkgang, bedevaarten, bruiloften, bij het 
op visite gaan en bij begrafenissen. De hoogkar be-
stond uit een askast, twee wielen en een laadbak. 
De laadbak rustte op twee draagbalken die aan de 
voorzijde van de kar de burries vormden. Om een 
maximaal volume te kunnen laden waren voorzie-
ningen aangebracht om hekken of bomen op de 
kar te kunnen plaatsen, bijvoorbeeld voor het ver-
voer van hooi. Voor het vervoer van personen was 
het in sommige karren mogelijk houten hoepels te 
plaatsen waarover een huif kon worden gespan-
nen. De hoogkar was ongeveerd. Onder de kar zat 
meestal een wegklapbare balk waarop de kar 
rechtop gehouden kon worden wanneer het paard 
uitgespannen werd. Een hoogkar werd door de wa-
genmaker op bestelling gemaakt. De afmetingen 
varieerden daardoor enigszins. Typische afmetin-
gen van een hoogkar zijn: lengte 5,00 m, breedte 
2,10 m, hoogte 1,75 m, spoorbreedte 1,55 en wiel-
diameter 1,50 m. Het laadvermogen van een hoog-
kar is 1500 tot 2000 kg. 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Hoogkar 

Bron: https://cagnet.be 

 
Straatnamencommissie 
Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  
https://kadastralekaart.com 
www.openstreetmap.org 
www.topotijdreis.nl 
https://cagnet.be/item/00003205 
Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 

Hoogkar 


