Berghems straatnamen-abc
Veldstraat
Enkele feiten
Er staan 61 woningen in de straat. Dat is aanzienlijk meer
dan in de meeste andere straten. Het gemiddelde bouwjaar
van de woningen in de Veldstraat is 1967. De meest recent
gebouwde woning stamt uit 2020. De woningen hebben een
gemiddelde oppervlakte van 116 m2, de grootste woning
226 m2. De Veldstraat omvat de volgende postcodes:
5351BE, 5351BG en 5351BH.
De Veldstraat verbindt de Burg. van Erpstraat met resp. de
Parlevlietstraat/Schoolstraat, de Wilhelminasingel/Kap. Kitslaarstraat en de Sportstraat en als doodlopende straat met
de Molenweg, behoudens voor langzaam verkeer.

Straatnaam vanaf 1948
Bij de algehele gemeentelijke straatnaamherziening in 1948
kreeg de (toen nog) onverharde karweg de naam Veldstraat,
vernoemd naar het grotendeels landbouwgebied globaal
gelegen tussen de St. Willibordusstraat/Hoessenboslaan en
de Molenweg tot aan de spoorlijn, genaamd ‘t Veld.
Jarenlang waren de na-oorlogse noodwoningen die in de
volksmond ‘de witte woningen’ genoemd werden (zie afbeelding) kenmerkend voor de Veldstraat, mede omdat dit de
eerste sociale huurwoningen in Berghem waren.
Op de plaats van ‘de witte woningen’ werden in 1970 senioren huurwoningen in een carrévorm met binnentuin gebouwd.
Het woongebouw aan de Veldstraat 39-41 ook wel
‘t Kasteeltje’ genoemd bevat nog een geheim. In het
uivormige dak van het lift-trappenhuis bevindt zich een
geheime boodschap van burgemeester Ben Straatsma als
handeling bij de opening van het woongebouw in 1974.
Deze boodschap dient geheim te blijven tot de sloop van dit
woongebouw.

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

Straatnaam tot 1948

Afbeelding: ‘de witte woningen’ aan de Veldstraat. (1949)
Bron: Beeldbank Heemkundevereniging Berchs-Heem

Op de kadastrale kaart tot 1948 had de Veldstraat nog de
naam Molenstraatje, het was een onverharde karweg vanaf
de Laanderstraat (nu Burg. van Erpstraat) tot aan de molen
die op de hoek van de latere Veldstraat-Parlevlietstraat
stond, nabij het huidige molenhuis Parlevlietstraat 2.
Op het eind tussen de huidige Sportstraat/Molenweg heette
de Veldstraat toen Molenveld.
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Heemkundevereniging Berchs-Heem
Plattegrond: Berchem met het Molenstraatje als onverharde karweg
naar de molen (1945)
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