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ADVIES: Straatnamen voor het bedrijventerrein ‘Grote Nest’. 
Uw kenmerk: BZ/2012/CD B099 van 04 mei 2012 
 
 
Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouw en Heren Schepenen,  
                               

 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in zijn bijeenkomst van 14 mei 
2012 uw schriftelijk verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van twee straatnamen 
voor de industriegronden ‘Grote Nest’ langs het kanaal Gent-Terneuzen.  
 
Overwegende dat: 
Het nieuwe bedrijventerrein, 160 ha groot, ligt tussen Langerbrugge en Doornzele en is van 
oudsher landbouwgrond die door het bestaan van het vlakbij gelegen kanaal en de 
opeenvolgende rechttrekkingen en verbredingen ervan, een bewogen geschiedenis achter zich 
heeft. De industriële ontwikkeling van de omgeving heeft de verminking nog meer in de hand 
gewerkt. Vele eeuwenoude plaatsnamen zijn daardoor samen met de landbouwgronden 
verdwenen. Toponiemen zijn de enige strohalmen die ons nog aan het verleden kunnen doen 
herinneren. Daarom tracht de Cultuurraad door de heropleving van toponiemen ons verleden 
in ons sterk verstedelijkende gemeente bewust te verankeren. 
In de alluviale vlakte tussen Langerbrugge en Doornzele zijn heel wat waardevolle 
plaatsnamen terug te vinden. Uit deze reeks heeft de Cultuurraad in eerste prioriteit twee 
straatnamen weerhouden. Malsrode is de naam van een van de heerlijkheden die Evergem rijk 
was. Deze heerlijkheid die slechts 13 ha groot was, lag niet ver van Doornzele Dries en ten 
zuiden  van de huidige Doornzeelsestraat en dus aan de noordzijde van de verkaveling die ons 
vandaag voorligt. Meintjesgoed is de jongere benaming voor De Nest. Het was een hofstede 
die reeds in de 14de eeuw bestond als Goed ten Overloop. Het werd na de godsdienstoorlogen 
genoemd naar de toenmalige eigenaar Jan Meyntkins, naam die later verbasterd werd tot 
Meintjes en Meintjesgoed. Pas in de 18de eeuw sprak men van De Nest. 
 
Wat betreft de toekenning van de twee straatnamen, stelt de Cultuurraad de volgende namen 
voor: 
Straat 1, de eigenlijke toegangsweg met beginpunt op Gents grondgebied: Malsrode 
(eventueel Malsrodelaan, Malsrodestraat)  
Straat 2, die in de toegangsweg start: Meintjesgoed (eventueel Meintjesgoedlaan, 
Meintjesgoedstraat) 
 



Met de naam ‘Malsrode’ herwaarderen we de naam van een heerlijkheid bij Doornzele die na 
het Ancien Regime verdwenen is en in onze huidige plaatsnamen niet meer terug te vinden is. 
Dat deze naam bovendien fonetisch goed in de oren klinkt, maakt het bijzonder goed geschikt 
voor deze straat. 
Met een straat als ‘Meintjesgoed’ hernemen we de vroegere benaming van De Nest, meteen 
een bijzonder goed geschikte verwijzing naar de grote hofsteden die in de regio lagen. 
 
De Cultuurraad heeft eveneens met aandacht het voorstel van Ghent Industrial Investment 
gelezen en besproken om de naam Delori-Maeslaan aan de eerste straat toe te kennen. De 
Cultuurraad is enerzijds van mening dat hij afstand moet nemen van de geciteerde verdiensten 
van de twee families Delori en Maes, daar ze weinig overtuigend zijn en dat andere actoren in 
dit dossier evengoed of evenmin aanspraak kunnen maken op een straatnaam. Anderzijds is 
de Cultuurraad van oordeel dat de verheerlijking van personen of families enkel uitzonderlijk 
terug te vinden mag zijn in de straatnamenlijst van de gemeente. 
 
Indien het gemeentebestuur, ondanks dit advies, toch van plan is het voorstel van G2i te 
volgen, dan is de Cultuurraad van mening dat een tweede straatnaam gevonden moet worden 
die harmonieus aansluit bij de Delori-Maeslaan. De hierboven voorgestelde straatnamen die 
gesteund zijn op toponiemen, zijn het niet. Daarom stelt de Cultuurraad voor om in dit geval 
voor de tweede straat, de naam Baron Floris van Loolaan te nemen. De flamboyante 
fabrikant Floris van Loo (°1835-+1922) heeft de grote verdienste in 1913 de eerste 
elektriciteitscentrale  Centrales Electriques des Flandres (CEF) van Langerbrugge te hebben 
opgestart en daardoor de industriële ontwikkeling van de ganse kanaalzone te hebben 
mogelijk gemaakt. Hij stamt uit een zeer rijke Gentse familie en had verblijven in Evergem, 
Langerbrugge en Oostakker. Zijn vader Auguste had in 1873 de erfelijke titel van baron 
verworven.  Baron Auguste van Loo was burgemeester van Evergem van 1882 tot 1891.  
(Bronnen: ‘Hett nieuwe licht uit Langerbrugge 1900-1940’, Noël Kerckhaert, Dirk de 
Vleeschauwer. Uitgever: Antwerpen: Ebes, 1990). 
‘Geschiedenis van Evergem’ Achiel De Vos-werkgroep) 
   
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, 
                               
           
 
 
 
Francine Hamerlinck                                                             Freddy Van Herzeele 
secretaris GCR                 voorzitter GCR 
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