Berghems straatnamen-abc
Wolvepad
Enkele feiten
De Wolvepad verbindt de Wilhelminasingel en het
Secretarisstraatje en omvat de postcode: 5351CV
tot 5351CX, er zijn 57 adressen gevestigd.
Het eerste huis in de Wolvepad werd in 1978 gebouwd.

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

Straatnaam tot 1970
Op de topografische kaart van 1970 is de locatie
van het latere Wolvepad nog onbebouwde landbouwgrond. Langs de Burg. van Erpstraat en de
toen nog geheel doorlopende Molenweg bevindt
zich duidelijke lintbebouwing. Het gehele toekomstige woongebied van Berghem is op dat moment
nog vrijwel onbebouwd. Op de kaart linksonder de
spoorlijn Den Bosch - Nijmegen, en rechts onder
de St. Willibrorduskerk aangeduid als RK.

Straatnaam na 1970
Bij de realisering van de bebouwing aan de Wilhelminasingel is de Wolvepad ontstaan, een wijk met
huur- koop- en vrije sector woningen die vanaf
1978 tot 1981 gebouwd werden.
De Wolvepad is in 1978 op voorstel van het gemeentebestuur middels een prijsvraag door de gemeenteraad vernoemd naar het pad met gelijke
naam welke vroeger door het woongebied liep.
Op de Berghemse wegenlegger van 1879-1900 is
de pad vermeld als “Wolverspad” en liep toen in
het verlengde van het pad vanaf de molen op de
hoek van de Veldstraat/Toxopeusstraat achter
Bertus van Schaijk, langs de winkel Marie van Vugt
en de kippenboer van der Wielen uitkomend op
het (nu) Secretarisstraatje. Of wolven werkelijk gebruik maakten van het pad is niet bekend, het pad
was toen wel bekend bij de jagers.
In de winter van begin 1800 riepen de gemeentebesturen van Oss en omgeving de burgers op om
een algemene wolvenjacht te houden. In het koude seizoen kwamen wolven vaak dichter bij de
mensen om aan voedsel te komen, dat wil zeggen,
schapen of koeien te verslinden.

Foto: Grijze Wolf (Canis lupus)
Bron: www.wikipedia.com

Plattegrond: Locatie en omgeving latere Wolvepad (1970)
Bron: www.topotijdreis.nl
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