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ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Wurmstraat te Sleidinge. 
Referte: Archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in augustus 2015 door De Logi & Hoorne 
bvba op de site van de verkaveling Wurmstraat te Sleidinge. 
 
 
 
Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouw en Heren Schepenen,  
                               

 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft uw dringend mondeling 
verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van een straatnaam voor een nieuwe 
verkaveling in de Wurmstraat tussen de Sanderuslaan en de spoorwegovergang.  
 
Overwegende dat: 
De nieuwe verkaveling die in de Wurmstraat te Sleidinge gelegen is, bestaat uit een 
doodlopende straat die een zijstraat vormt van de voornoemde Wurmstraat. 
Wanneer we de omliggende straatnamen onderzoeken, dan blijkt dat de onmiddellijke 
omgeving heterogeen is samengesteld: de namen behoren niet tot eenzelfde groep. Ze zijn 
ontstaan in de loop van de geschiedenis, maar ze zijn niet op elkaar afgestemd. We zullen dus 
niet op zoek moeten gaan naar een naam die een bestaande samenhang verder aanvult of een 
verzameling van straatnamen vervolledigt. 
Dankzij een archeologisch vooronderzoek vermeld in referte, dat op de site van de 
verkaveling plaats vond in augustus 2015, blijkt dat paalsporen gevonden zijn die verwijzen 
naar het bestaan van kleine spijkers of spiekers die men het best kan omschrijven als kleine 
(graan)schuren op palen. Deze sporen zijn terug te brengen naar de ijzertijd. De paalsporen 
maken waarschijnlijk deel uit van één of meerdere kleine bijgebouwen die ofwel geïsoleerd 
zoniet aan de rand stonden van een nabijgelegen nederzetting. Verder archeologisch 
onderzoek is in deze bebouwde omgeving echter niet mogelijk.  
Deze interessante vondsten betekenen een onverwachte opportuniteit om aan de nieuwe straat 
een specifieke naam te geven. Zo lagen andere archeologische opgravingen verder langs de 
spoorlijn in de Schoonstraat, ook aan de basis van de straatnamen Elfputten en Potterie. Het 
ligt dus voor de hand om aan deze nieuwe straat de kenmerkende naam Spijkerstraat of 
Spiekerstraat te geven. Om elke verwarring met de reeds bestaande Spiegelstraat te 
vermijden, is de Spiekerstraat echter uit te sluiten. Vermits deze zijstraat omsloten is en de 
archeologische sporen enigszins laten vermoeden dat hier een kleine nederzetting heeft 
bestaan, is de benaming ‘hof’ in dit geval misschien beter aangewezen, wat de naam 



Spijkerhof of eventueel Spiekerhof oplevert. Het woordenboek van Dale lijkt voorkeur te 
geven aan Spijker eerder dan aan Spieker die een oudere vorm van Spijker zou zijn.  
 
 
Wat betreft de toekenning van de straatnaam, stelt de Cultuurraad bijgevolg de volgende 
naam voor: 
De straat met beginpunt in de Wurmstraat en liggend langs de spoorlijn 58 Gent-Eeklo: 
Spijkerhof, zoniet Spiekerhof. 
 
De cultuurraad heeft in haar debatten de namen Korte Wurmstraat of Kleine Wurmstraat niet 
weerhouden, hoofdzakelijk om elke verwarring met de eigenlijke Wurmstraat te vermijden. 
De raad is bovendien van mening dat straatnamen met Kort of Klein enkel overwogen kunnen 
worden indien geen andere mogelijkheden voorhanden zijn, wat in voorliggende verkaveling 
niet het geval is. 
   
  
  
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, 
 
 
 
 
 
 
Francine Hamerlinck                                                                       Luc Van Vynckt 
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