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Enkele feiten 
De Sportstraat omvat één postcode: 5351BZ.  Er zijn 8 adres-
sen gevestigd. De huizen in de Sportstraat hebben als gemid-
delde bouwjaar 1957.  
Het meest recent gebouwde huis in de straat stamt uit 2013.  
De oudste woning in de Sportstraat (nr. 10) is 134 jaar oud 
en heeft als bouwjaar 1888.  
De Sportstraat verbindt de St. Willibrordusstraat met de 
Veldstraat. Het dorpshuis De (nieuwe) Berchplaets is gele-
gen in de Sportstraat. 

 

Straatnaam tot 1948 
Op de kadastrale kaart tot 1948 was de Sport-
straat nog een (grotendeels) onverharde karweg 
met de naam Het Molenwegje die het toenmalige 
Mollenstraatje (nu St. Willibordusstraat) verbond 
tot aan de plek van de (toen al gesloopte) molen 
op de Molenweg. 

 

 

  

Straatnaam vanaf 1948 
Bij de algehele gemeentelijke straatnaamherzie-
ning in 1948 veranderde Het Molenwegje in de 
Sportstraat, vernoemd naar het in deze straat gele-
gen sportterrein, wat omsloten was door de Veld-
straat, Kap. Kitslaarstraat en de Sportstraat.  
Velen genoten op deze plaats o.a. van de voetbal-
(kampioens) wedstrijden van Berghem Sport. 
Maar ook andere evenementen vonden op het ter-
rein plaats, en in het geplaatste tijdelijke scouting-
gebouw. 
Na de verhuizing van het voetbalveld in 1963 naar 
het sportpark De Koppelsteeg aan de Osseweg 
werd het terrein in 1969 ingevuld met de bouw 
van het scoutinggebouw De Ruimte en in 1970 met 
de bouw van een sportzaal.  
De afgebroken sportzaal maakte in 1979 plaats 
voor het bouwen van het dorpshuis De 
Berchplaets, met aansluitend het evenementen-
plein vernoemd naar Meester Gielen, met daarop 
de Kiosk. 
Op de plaats van deze gebouwen werd in 2013  de 
(nieuwe) Berchplaets gebouwd.  
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Sportstraat 

Plattegrond: Berchem met Het Molenwegje (1832) 

Bron: www.bhic.nl 

Plattegrond:  Sportstraat e.o. (2021) 

Bron: www.openstreetmap.org 

Afbeelding: Voetbalveld aan de Sportstraat-Kap. Kitslaarstraat. (1949) 

Bron: Beeldbank Heemkundevereniging Berchs-Heem 


