
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Pater van den Elsenstraat verbindt de Troel-
strastraat en de Molenweg en omvat de postcode: 
5351GJ, er zijn 3 adressen gevestigd.  
Het eerste huis werd in 1968 in de Pater van den 
Elsenstraat gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plattegrond: Pater van den Elsenstraat e.o. (2021),  
Bron: www.openstreetmap.org 

 

Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Pater van den Elsenstraat nog geheel 
onbebouwde 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 Pater van den Elsenstraat (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  
Pater van den Elsenstraat ontstaan, een straat met 
vrije sector woningen die vanaf 1968 tot 1975 ge-
bouwd werden.  
De Pater van den Elsenstraat is vernoemd naar Go-
defridus (Gerlacus kloosternaam) van den Elsen, 
geboren te Gemert op 13 april 1853, overleden te 
Heeswijk op 20 april 1925.  Godefridus van den  
Elsen was een Nederlandse pater van de Abdij van 
Berne te Heeswijk en is de geschiedenis ingegaan 
als de 'Boerenapostel'. 
Als prior van de abdij van Berne in Heeswijk wist hij 
een grote bijdrage te leveren aan een nieuwe 
structuur voor zijn klooster (de Norbertijnen).  
De Boerenapostel Gerlacus van den Elsen heeft 
een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het 
Oost-Brabantse platteland in de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Van den Elsen startte in 
1886 in de abdij van Berne in Heeswijk het Gymna-
sium St. Norbertus, de voorloper van het Gymnasi-
um Bernrode. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Bustebeeld in Gemert van Godefridus (Gerlacus) van den Elsen  

Bron: www.wikipedia.com 

 

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

Pater van den Elsenstraat 


