Berghems straatnamen-abc
Julianastraat
Enkele feiten
Er staan 66 woningen in de Julianastraat, welke
het jaar 1962 als gemiddelde bouwjaar hebben.
De meest recent gebouwde woning in de Julianastraat stamt uit 2019, de oudste woning is gebouwd in 1850. Het postcodegebied is 5351 ALAN. De Julianastraat verbindt de Burgemeester
van Erpstraat met de rotonde Zeepkanneke.

Straatnaam vanaf 1948
Na de straatnaamherziening van 1948 veranderde
de Rogstraat in Julianastraat, vernoemd naar de
toenmalige koningin Juliana (1909-2004).
Het karakter van de straat veranderde mee.
De meeste boerderijen, zaken en neringdoenden
verdwenen in de loop der tijd en maakten plaats
voor o.a. vernieuwbouw en riante woonhuizen.
De pastorie (1902) met grote tuin, en de villa huisnummer 5-7 (1914) zijn nog enkele herkenbare,
markante punten van weleer in de brede, doorgaande straat. En tegenwoordig is de pastorietuin
een semiopenbaar park, een extra doorloop vanaf
nieuwbouwwijk Het Reut naar het centrum, met
hier en daar een zithoek. Het geeft een mooi zicht
op de monumentale kerk en naastliggende woonboerderij.

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

Straatnaam tot 1948
De kadasterkaart van 1832 geeft de tegenwoordige Julianastraat aan als: ‘Weg van Berchem naar
Nistelrode’. En in de eerste wegenlegger van 1870
wordt deze straat aangeduid als ‘Rogstraat’, deze
begint bij het ‘Plekske’op de hoek van de tegenwoordige Spaanderstraat en Burg. van Erpstraat
en eindigde bij het ‘Zeepkanneke’, nu rotonde.
Aan de westkant ligt er, afgescheiden van de klinkerweg, een voetpad met een lengte van 570 meter. Aan de oostkant loopt het voetpad door tot
aan de Lange Nieuwe Heistraat (nu Piekenhoefstraat). Aan de Rogstraat stonden diverse boerderijen. Verder enkele cafés, smederijen, bakkerijen,
rijwielhandel, maalderij, klompenmaker, groentefruit, zuivel en grutterswinkels, kleermaker, garagebedrijf en slijterij, ook woonden er de pastoor,
burgemeester en veldwachters. Een straat op
stand dus.

Afbeelding: Prinses Juliana
Bron: www.wikipedia.org
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Plattegrond: Rogstraat (bovenin) te Berchem anno 1832
Bron: archief BHIC

