
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Oosterdstraat verbindt de Martin Luther 
Kingstraat en de Hoessenboslaan en omvat de 
postcodes: 5351GS, 5351GT en 5351GV er zijn 39 
adressen gevestigd. Het eerste huis werd in 1929 
in de latere Oosterdstraat  gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

Straatnaam tot 1948 
Op de topografische kaart van de kom van Berg-
hem van 1948 is de locatie van Molenveld (de la-
tere Oosterdstraat) nog een onverharde straat 
met wat bebouwing en landbouwgrond, op de 
kaart gestippeld aangegeven boven de rechtson-
der schuin oplopend de spoorlijn Den Bosch - Nij-
megen. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Plattegrond: Locatie en omgeving ‘t Molenveld de latere Oosterdstraat (1948) 
Bron: www.topotijdreis.nl 

 

Straatnaam na 1948 
De Oosterdstraat is bij de in 1948 algemeen door-
gevoerde straatnamenwijziging in Berghem ont-
staan uit het eerdere Molenveld waarin toe 7 wo-
ningen stonden. 
De Oosterdstraat is een straat met vrije sector- en 
verkoopwoningen grotendeels vanaf 1980 ge-
bouwd werden.  
Het gebied tussen Dr. Ariënsstraat, Molenweg, 
Baptiststraat, Wilhelminasingel en Hoessenboslaan 
heette heel vroeger 'De Oosterd': het lag aan de 
'oost' zijde van Berghem. 
De Oosterdstraat liep voor de nieuwbouw van de 
Astronautenwijk van de Molenweg (Mgr. Bekkers-
straat), achter langs bij Janus van Deutekom naar 
de (toen nog) spoorwegovergang (links op de foto) 
bij Grad van Hintum.  
En er lag een pad naar de overweg in de Hoessen-
boslaan. 
In oude akten komt de naam Oostersteeg ook 
voor.  
Op de Groote Tiendkaart van Berchem sectie B van 
1885 komen buiten De Oosterd o.a. ook de Laan-
derstraat, Het Molenveld, Het Bergereind, Pieken-
hoef, De Heiligen Bosch, De Pachthoeven, De Hei-
hoek, Het Willand, Duurendseind gehucht, De Do-
menees Hof en De Halve Morgen voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: (oude) Woningen aan de Oosterdstraat (1935),  

Bron: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 

 

Straatnamencommissie 
Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  
www.openstreetmap.org 
www.topotijdreis.nl 
www.BHIC.nl 
Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Laatste update: 30-12-2021 

Oosterdstraat  


