Berghems straatnamen-abc
Saturnusstraat
Enkele feiten
De Saturnusstraat verbindt de Oosterdstraat en de
Joeri Gagarinstraat en omvat de postcode:
5351GW, er zijn 21 adressen gevestigd. De eerste
huizen in de Saturnusstraat zijn in 1973-1974 gebouwd.

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

Straatnaam tot 1960
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie
van de latere Saturnusstraat nog geheel onbebouwde landbouwgrond. Langs de Molenweg en
Hoessenboslaan bevindt zich dan lichte bebouwing, langs de Burgemeester van Erpstraat duidelijke lintbebouwing. Het gehele toekomstige
woongebied van Berghem is op dat moment nog
vrijwel onbebouwd. Op de kaart links de spoorlijn
Den Bosch - Nijmegen.

Straatnaam na 1960
Bij de realisering van de bebouwing op het woongebied ten zuiden van de Molenweg is de
Saturnusstraat ontstaan, een straat met sociale
huur- en koopwoningen welke vanaf 1973
gebouwd werden.
De Saturnusstraat is vernoemd naar de planeet
Saturnus welke van de zon af gerekend de zesde
planeet in het zonnestelsel is en op Jupiter na de
grootste. Beide zijn gasreuzen en zogenaamde
'buitenplaneten'.
Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van
de landbouw, Saturnus. Saturnus is vanaf de aarde
met het blote oog zichtbaar en al sinds de prehistorie bekend.
De samenstelling van Saturnus lijkt veel op die van
Jupiter. In het centrum bevindt zich een rotsachtige kern, daaromheen een mantel van vloeibare
metallische waterstof, gevolgd door een laag van
moleculaire waterstof.
Een ander opmerkelijk feit over Saturnus is, dat hij
lichter is dan water. De ringen van Saturnus in het
zichtbare licht- en radiospectrum. De laatste inzichten zijn dat het een stelsel is van talloze minieme,
afzonderlijke ringen met smalle, lege afscheidingen
tussen deze ringen. De ringen zijn gemiddeld
slechts zo'n 20 meter dik en bestaan uit ijs en meteorietstofdeeltjes.

Foto: Planeet Saturnus
Bron: www.wikipedia.com
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Plattegrond: Locatie en omgeving latere Saturnusstraat (1960)
Bron: www.topotijdreis.nl
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