10 december 2009

ADVIES: Straatnamen voor de nieuwe verkaveling tussen de Schoonstraat en Ralingen.
Uw kenmerk: BEV/2009/Cd B153 van 15 juni 2009
Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van 7
december 2009 uw schriftelijk verzoek om advies inzake het toekennen van straatnamen in
de nieuwe verkaveling te Evergem tussen de Schoonstraat en Ralingen behandeld.
Overwegende dat:
De verkaveling die ons voorligt bevat twee haaksverbonden straten. De eerste en langste
verbindt de Schoonstraat in het noorden met Ralingen in het zuiden. De tweede vervolledigt
de verkaveling.
Opmerkelijk voor deze verkaveling is het feit dat belangrijke archeologische onderzoekingen
op de site zijn verricht. Dit was ook het geval op andere plaatsen tussen Evergem en Belzele
daar deze gronden op een zandrug liggen langs de Kalevallei en er sporen van Middeleeuwse
nederzettingen werden gevonden. Op de plaats van deze verkaveling werden echter
belangrijke sporen gevonden die zelfs de pers haalden. Het bestuur van de Cultuurraad nam
contact met de archeologen van de KLAD (Kale-Leie Archeologische Dienst) en van het EEC
(Ename Expertisecentrum

Deze nieuwe verkaveling ligt tussen de Belzeelse Kerkweg in het zuiden en de Schoonstraat
in het noorden. In deze verkaveling verbindt een lange nieuwe straat deze twee oude
verbindingswegen tussen de dorpen van Evergem en Belzele. Twee kleinere nieuwe zijstraten
vervolledigen het verkavelingsplan.
De drie nieuwe straten die ons voorliggen liggen enerzijds in de wijk Heyken. Anderzijds zien
we dat deze nieuwe straten vlakbij de Koolstraat liggen. Deze vaststellingen leiden ons naar
twee pistes die we kunnen volgen om nieuwe straatnamen te adviseren.
De eerste piste vertrekt van de wijk Heyken. In een vorig advies wezen we reeds op het feit
dat deze naam teruggaat tot in de 15de eeuw. De naam komt van ‘heide’ en duidt op een
schrale, hooggelegen zandgrond. Het was een oorspronkelijk heidegebied dat tot het begin
van de 20ste eeuw nog schaars werd bewoond in het bijzonder, volgens Achiel De Vos, door
“wevers en keuterboerkes, armoezaaiers bij uitstek”. Het feit dat wevers in deze omgeving
woonden, is een sociaal en economisch aspect dat belangrijk genoeg is om in een straatnaam
vast te leggen. We onthouden bijgevolg de naam ‘Weverstraat’. In verband met deze wevers
en hun beroepsactiviteiten, lagen er in de Kalevallei rootputten. Het woord ‘roten’ bestaat nog
steeds en betekent volgens van Dale het blootstellen van stengels (van vlas) aan de inwerking
van vocht, om de kleverige samenhang te doen verdwijnen en bijgevolg het gebruik van
vlasvezels mogelijk te maken. Rootputten brengen ons tot namen zoals ‘Rootstraat’ of beter
nog ‘Rootweg’. Als derde naam die met de wevers verband houdt kunnen we spijtig genoeg

de Vlasstraat niet gebruiken; deze straat bestaat namelijk reeds in Ertvelde. Maar het resultaat
van het weven van vlas is lijnwaad. Lijnwaad, of ook lijwaad, is de verouderde vorm van
linnen. Als mogelijke straatnaam onthouden we ‘Lijnwaadstraat’.
De tweede piste die gevolgd werd vertrekt van de Koolstraat. Deze naam heeft niets te maken
met steenkool of bloemkool. Zoals de meeste zeer oude straatnamen is de oorsprong te vinden
bij merkwaardigheden van die straat of weg, of gewoon bij een merkwaardige persoon die er
woonde. In verband met deze straat deed Achiel De Vos de nodige opzoekingen en hij stelde
vast dat de naam ‘Koolstraat’ komt van een zekere Nicolaas die er woonde. Door de eeuwen
heen verbasterde deze naam in “Colins’ (1402), ‘Coole’ (1601), en ‘Koole’ (1821). Vermits
de nabije Koolstraat evenwijdig loopt met de belangrijkste nieuwe straat, weerhouden we de
oudste naam van de Koolstraat, namelijk de ‘Nicolaasstraat’. Door Nicolaas verzeilen we bij
Niklaas en andere beschermheiligen van de kinderen. Dit kan eveneens in verband worden
gebracht met het speelplein dat centraal in deze verkaveling is voorzien. De ‘Maartenstraat’
ligt dan voor de hand. Minder bekend als beschermheiligen zijn Benedictus, Ignatius en
Clemens. Als derde straatnaam weerhouden we ‘Clemensweg’ eerder dan Clemensstraat.
Wat betreft de toekenning van de straatnamen, stelt de Cultuurraad in prioriteit de volgende
namen voor:
Straat 1, met beginpunt met huisnummers in de Schoonstraat, rond het plein gaande en die
aansluit op de Belzeelse Kerkweg: Weverstraat.
Straat 2, met beginpunt in de eerste nieuwe straat en doodlopend (met mogelijkheid tot
eventuele latere uitbreiding): Lijnwaadstraat.
Straat 3, met beginpunt in de tweede nieuwe straat en eveneens doodlopend: Rootweg.
Mochten deze voorgestelde namen door het gemeentebestuur niet geschikt worden bevonden,
dan stelt de Cultuurraad in tweede prioriteit de volgende samenhangende straatnamen voor:
Straat 1, met beginpunt met huisnummers in de Schoonstraat, rond het plein gaande en die
aansluit op de Belzeelse Kerkweg: Nicolaasstraat.
Straat 2, met beginpunt in de eerste nieuwe straat en doodlopend (met mogelijkheid tot
eventuele latere uitbreiding): Maartenstraat.
Straat 3, met beginpunt in de tweede nieuwe straat en eveneens doodlopend: Clemensweg.
Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, het verder verloop van
het onderhavig advies schriftelijk te mogen vernemen, verblijven we
Met de meeste hoogachting,
Namens het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem,

de secretaris,

de voorzitter,

