
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Marsstraat verbindt de Oosterdstraat en de 
Joeri Gagarinstraat en omvat de postcode: 
5351GZ, er zijn 22 adressen gevestigd.  
De eerste huizen in de Marsstraat zijn in 1972-
1973 gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Marsstraat 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 Marsstraat  (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  
Marsstraat ontstaan, een straat met sociale huur-
koop- en vrije sector woningen welke vanaf 1972 
gebouwd werden.  
De Marsstraat is vernoemd naar de planeet Mars 
vanaf de zon geteld de vierde planeet van het zon-
nestelsel, om de zon draaiend in een baan tussen 
die van de Aarde en die van Jupiter. De planeet is 
kleiner dan de Aarde. Mars wordt ook wel de rode 
planeet genoemd maar is in werkelijkheid eerder 
okerkleurig. De planeet is vernoemd naar de  
Romeinse god van de oorlog. Mars is gemakkelijk 
met het blote oog te bespeuren. 's-Nachts is Mars 
te zien als een heldere roodachtige "ster" die even-
wel door haar relatieve nabijheid geen puntbron is 
maar een schijfje. Voor de tijd van de ruimtevaart 
werd vaak gedacht dat leven en vloeibaar water op 
Mars voorkwamen. Nadat in 1965 de ruimtesonde 
Mariner 4 langs Mars vloog, werd aangenomen dat 
geen van beide het geval kon zijn. Mars heeft twee 
manen n.l. Phobos en Deimos. Beiden zijn kleine, 
onregelmatig gevormde objecten. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Foto: Planeet Mars 

Bron: www.wikipedia.com 
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