
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De N. Armstrongstraat verbindt de Mgr. Bekkers-
straat met de M. Collinsstraat en omvat de  
postcode: 5351GN, er zijn 23 adressen gevestigd.  
De eerste huizen in de N. Armstrongstraat zijn in 
1968-1969 gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond: N. Armstrongstraat e.o. (2021),  

Bron: www.openstreetmap.org 

 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere N. Armstrongstraat nog geheel on-
bebouwde 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 N. Armstrongstraat (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  
N. Armstrongstraat ontstaan, een straat sociale 
huur-, koop– en vrije sector woningen welke vanaf 
1968 gebouwd werden.  
De straat is vernoemd naar Neil Alden Armstrong, 
geboren te Wapakoneta Ohio (VS) op 5 augustus 
1930 en overleden te Cincinnati (VS) op 25  
augustus 2012.  
In 1947 begon Neil Alden Armstrong luchtvaart- en 
ruimtetechniek te studeren aan de Purdue-
universiteit in West Lafayette (VS). Hij was de 
tweede in zijn familie die aan een hogere opleiding 
begon. Hij werd gevechts- en testpiloot, luchtvaart-
kundig ingenieur en hoogleraar.  Neil Alden  
Armstrong was een Amerikaanse astronaut die in 
1969 als eerste mens voet op de Maan zette. Neil 
Alden Armstrong bracht 2 uur en 31 minuten door 
buiten de Maanlander. Neil Alden Armstrong werd 
na de Maanvlucht aangesteld als onderdirecteur 
lucht- en ruimtevaart bij het Bureau voor Topon-
derzoek en Technologie van de Advanced Research 
Projects Agency (ARPA), een onderdeel van de 
NASA. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Portret van Neil Alden Armstrong  

Bron: www.wikipedia.com 
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