
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Maanstraat verbindt de Oosterdstraat en de 
Joeri Gagarinstraat en omvat de postcode: 
5351GW, er zijn 22 adressen gevestigd. De eerste 
huizen in de Maanstraat zijn in 1972-1973 ge-
bouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond: Maanstraat  e.o. (2021),  

Bron: www.openstreetmap.org 

 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Maanstraat nog geheel onbebouwde 
landbouwgrond. Langs de Molenweg en Hoessen-
boslaan bevindt zich dan lichte bebouwing, langs 
de Burgemeester van Erpstraat duidelijke lintbe-
bouwing. Het gehele toekomstige woongebied van 
Berghem is op dat moment nog vrijwel onbe-
bouwd. Op de kaart links de spoorlijn Den Bosch - 
Nijmegen. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Plattegrond: Locatie en omgeving latere Maanstraat  (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  
Maanstraat ontstaan, een straat met sociale huur-
en koopwoningen welke vanaf 1972 gebouwd wer-
den.  
De Maanstraat is vernoemd naar De Maan de eni-
ge natuurlijke satelliet van de Aarde en is een van 
de vijf grootste manen van het zonnestelsel. De 
Maan wordt soms aangeduid met haar Latijnse 
naam Luna. De meeste manen in het zonnestelsel 
zijn erg klein, maar er zijn enkele grote, planeet-
achtige manen. Onze maan hoort daar ook bij. 
Hoewel er manen in het zonnestelsel zijn die nog 
groter zijn dan onze maan (te weten Ganymedes, 
Titan, Callisto en Io), worden de Aarde en de Maan 
wel als dubbelplaneet aangeduid, omdat de Maan 
in vergelijking met de Aarde niet zeer klein is: de 
massa van de Maan is 1/81 van die van de Aarde. 
Het gemeenschappelijk zwaartepunt waar Aarde 
en Maan omheen draaien, ligt echter nog binnen 
de Aarde. Alleen bij de dwergplaneet Pluto en zijn 
maan Charon is de maan naar verhouding nóg gro-
ter, namelijk 1/8 van de planeetmassa, en ligt het 
gemeenschappelijk zwaartepunt buiten Pluto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Planeet De Maan 

Bron: www.wikipedia.com 

 

Straatnamencommissie 

Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  

www.kadastralekaart.com 

www.openstreetmap.org 

www.topotijdreis.nl 

www.wikipedia.com 

Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 

Laatste update: 30-12-2021 

Maanstraat 


