
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Joeri Gagarinstraat verbindt de Molenweg met 

de Hoessenboslaan en omvat de postcodes: 
5351HA, 5351HB en 5351HC, er zijn 50 adressen 

gevestigd. De huizen in de Joeri Gagarinstraat heb-
ben als gemiddeld bouwjaar 1974. Het jongste 

huis in deze straat is gebouwd in 2000.  
 

Plattegrond: Joeri Gagarinstraat e.o. (2021),  
Bron: www.openstreetmap.org 

 
Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Joeri Gagarinstraat aansluitend aan 
de Molenweg nog geheel onbebouwde landbouw-
grond. Langs de Molenweg en Hoessenboslaan 
bevindt zich dan lichte bebouwing, langs de Burge-
meester van Erpstraat duidelijke lintbebouwing.  
Verder is het gehele toekomstige woongebied van 
Berghem met de latere naam Astronautenwijk op 
dat moment nog vrijwel onbebouwd. 
Op de kaart links de spoorlijn Den Bosch - Nijme-
gen. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Plattegrond: Locatie en omgeving latere Joeri Gagarinstraat (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 Joeri  
Gagarinstraat ontstaan, een straat met sociale 
huur- en koopwoningen welke vanaf 1970  
gebouwd werden. In deze straat bevinden zich ook 
twee hofjes, een stedenbouwkundige trend in die 
tijd. 
De straat is vernoemd naar Joeri Aleksejevitsj  
Gagarin was een Russisch/Sovjetpiloot en kosmo-
naut. Op 12 april 1961 was hij de eerste mens in de 
ruimte aan boord van Vostok 1. Joeri Gagarin werd 
op 9 maart 1934 geboren in Kloesjino. Op 16-jarige 
leeftijd ging Joeri Gagarin stage lopen bij een staal-
fabriek in Ljoebertsy en schreef hij zich in bij een 
avondschool. Na te zijn afgestudeerd werd hij uit-
gekozen om verder te studeren aan de industriële 
technische school van Saratov. Daar gaf hij zich op 
voor training Sovjet luchtcadet waar hij leerde vlie-
gen. Na te zijn afgestudeerd aan de technische 
school in 1955 trad Joeri Gagarin in dienst bij de 
luchtmacht van de Sovjet-Unie. Joeri Gagarin werd 
doorgestuurd naar een vliegschool in Orenburg, 
waar hij solovluchten in een MiG-15 maakte.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto: Portret van Joeri Aleksejevitsj Gagarin 

Bron: www.wikipedia.com 
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