
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Mgr. Bekkersstraat verbindt de Molenweg met 
de J. Gagarinstraat en omvat de postcodes: 
5351GK en 5351GM, er zijn 39 adressen gevestigd. 
Het eerste huis werd in 1932 gebouwd. De huizen 
in de Mgr. Bekkersstraat hebben als gemiddeld 
bouwjaar 1969. Het jongste huis in deze straat is 
gebouwd in 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond: Mgr. Bekkersstraat e.o. (2021),  

Bron: www.openstreetmap.org 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Mgr. Bekkersstraat 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 op dat moment nog vrijwel onbebouwd. 
Op de kaart links de spoorlijn Den Bosch - Nijme-
gen. 

 
 
 

 
 

 

 

 
Plattegrond: Locatie en omgeving latere Mgr. Bekkersstraat  (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 Mgr. 
Bekkersstraat ontstaan, een straat met sociale 
huur-, koop- en vrije sector woningen welke vanaf 
1967 gebouwd werden behorende bij de Astronau-
tenwijk.  
De straat is vernoemd naar Wilhelmus Marinus  
Bekkers, bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, 
geboren 20 april 1908 te Sint-Oedenrode,  
overleden 9 mei 1966. 
Wijding tot priester 10 juni 1933 en tot bisschop  
12 februari 1957. 
Wilhelmus Marinus  Bekkers begon zijn loopbaan 
in 1933 als kapelaan in een arbeidersparochie te  
's-Hertogenbosch. Vanaf 1939 was hij rector van 
verschillende instituten. In 1956 was hij korte tijd 
pastoor te Tilburg voordat hij in 1957 benoemd 
werd tot coadjutor van Mgr. Wilhelmus Mutsaerts, 
zijn voorganger als bisschop van 's-Hertogenbosch. 
Monseigneur Bekkers koos een wapenspreuk die 
hem kenmerkte: ‘Caritas pro armis, de liefde als 
wapen’. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Portret van Mgr. Wilhelmus Marinus Bekkers 

Bron: www.wikipedia.com 
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