
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Dr. Ariënsstraat verbindt de Mgr. Bekkersstraat 
en de Dr. Poelsstraat en omvat de postcodes: 
5351GB t.m. 5351GE, er zijn 57 adressen geves-
tigd.  
De eerste huizen in de Dr. Ariënsstraat zijn vanaf 
1963 gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plattegrond: Dr. Ariënsstraat  e.o. (2021),  
Bron: www.openstreetmap.org 

 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Dr. Ariënsstraat nog geheel onbe-
bouwde landbouwgrond. Langs de Molenweg en 
Hoessenboslaan bevindt zich dan lichte bebou-
wing, langs de Burgemeester van Erpstraat duide-
lijke lintbebouwing. Het gehele toekomstige 
woongebied van Berghem is op dat moment nog 
vrijwel onbebouwd. Op de kaart links de spoorlijn 
Den Bosch - Nijmegen. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Plattegrond: Locatie en omgeving latere Dr. Ariënsstraat  (1960) 

Bron: www.topotijdreis.nl 

 

Straatnaam na 1960 
Bij de realisering van de bebouwing op het woon-
gebied ten zuiden van de Molenweg is de  
Dr. Ariënsstraat ontstaan, een straat met sociale 
huur- koop- en vrije sector woningen welke van 
1963 tot 1988 gebouwd werden.  
De Dr. Ariënsstraat is vernoemd naar Alphonse 
Marie Auguste Joseph Ariëns (roepnaam: Alfons of 
Fons) geboren te Utrecht op 26 april 1860 en over-
leden te Amersfoort op 7 augustus 1928. Ariëns 
was een Nederlandse priester die een grote rol 
speelde in de rooms-katholieke arbeidersbeweging 
in Nederland en voor de ontwikkeling van een ka-
tholieke sociale leer. 
Toen hij tien jaar oud was werd hij naar het klein-
seminarie en internaat Rolduc gestuurd, waar hij 
tot 1878 werd opgeleid. Hij studeerde theologie en 
werd op 15 augustus 1882 tot priester gewijd. Ver-
volgens vertrok hij naar Rome, waar Ariëns in 1885 
promoveerde tot doctor in de theologie. Op 20 mei 
1901 werd Ariëns benoemd tot pastoor in Steen-
deren. In 1919 werd pastoor Ariëns benoemd tot 
Geheim Kamerheer van Paus Benedictus XV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening: Doctor Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns  
Bron: www.wikipedia.com 

 

Straatnamencommissie 
Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  
www.openstreetmap.org 
www.topotijdreis.nl 
www.wikipedia.com 
Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Laatste update: 30-12-2021 

Dr. Ariënsstraat 


