9 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 straten die haaks verbonden zijn. 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 dezelfde zandrug liggen langs de Kale. Op de plaats van deze
verkaveling werden echter belangrijke sporen gevonden die zelfs de pers haalden. De
Cultuurraad nam contact op met de archeologen van de KLAD (Kale-Leie Archeologische
Dienst) en van het EEC (Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw) om na te
gaan in hoeverre bijzondere vondsten aanleiding konden geven tot interessante straatnamen.
In totaal werden door de archeologen 3 of zelfs 4 grote hoofdgebouwen aangetroffen. In het
bijzonder werden 9 waterputten en 2 grote drenkpoelen voor het vee opgegraven. Op basis
van het aardewerk kan de site voorlopig in de 11de tot 13de eeuw gesitueerd worden. De
resultaten van het onderzoek zijn in de eerste plaats zeer interessant gezien het om een
vlakdekkende opgraving van ca. 2 ha gaat. Dit geeft de mogelijkheid een goed ruimtelijk
inzicht te verwerven in de volmiddeleeuwse erfstructuur.
Na onderzoek van de voorstellen geformuleerd door de archeologen, heeft de Cultuurraad
twee namen weerhouden. Eerst en vooral ‘Elfputten’. Deze straatnaam is rechtstreeks
afgeleid uit de vondst van de verschillende waterputten op deze plaats, wat heel bijzonder is
en kenmerkend voor deze site. De verschillende stukken aardewerk die gevonden werden en
die afkomstig zijn van kogel- en tuitpotten, vinden we terug in de straatnaam ‘Potterie’.
Beide namen zijn samenhangend en brengen het belang van de archeologische vondsten in de
Kalevallei in het daglicht, in het bijzonder op deze site. Op deze manier worden restanten uit
onze volmiddeleeuwse geschiedenis in het stratenpatroon vastgelegd. Deze kans mogen we
niet uit de weg gaan.
Wat de toekenning van straatnamen betreft, stelt de Cultuurraad dus de volgende twee namen
voor:

Straat 1, met beginpunt in de Schoonstraat en eindigend in Ralingen: Elfputten.
Straat 2, beginnend en eindigend in straat 1: Potterie.
Mocht het gemeentebestuur geen genoegen nemen met de voorgestelde namen, dan stelt de
Cultuurraad in tweede prioriteit de volgende straatnamen voor. Voor straat 1: Baafse. Grote
delen van Evergem, maar ook van Sleidinge, behoorden tijdens het Ancien Régime toe aan de
abdij van Sint-Baafs. Dit is een belangrijk geschiedkundig feit voor onze gemeente.
Bovendien was het nabijgelegen kasteel van Evergem – thans een centrum van het
Gemeenschapsonderwijs – eigendom van de abten van de abdij en later, bij de vernieling van
de Sint-Baafsabdij door Keizer Karel in 1540, van de opeenvolgende bisschoppen van Gent.
Samen waren ze gedurende vier eeuwen de ‘heren van Evergem’. Verder westwaarts op de as
Evergem-Belzele hebben we reeds de ‘Gaverse’ die verwijst naar de gebieden die er
toebehoorden aan de heren van Gavere. Met de ‘Baafse’ wordt een evenwicht bekomen.
Voor straat 2 stellen we Potstal voor. Tijdens de archeologische opzoekingen werden – ook
op andere sites meer westwaarts – duidelijke sporen van potstalgebouwen gevonden. Het
woord ‘potstal’ bestaat nog steeds en betekent volgens van Dale een soort van ouderwetse
veestal waaruit gedurende de ganse stalperiode de mest niet wordt verwijderd, maar
integendeel opgespaard voor de bemesting van de akkers. Deze twee laatste namen beschouwt
de Cultuurraad als ondergeschikt aan de eerste voorgestelde straatnamen, omdat de resultaten
van de archeologische opgravingen een unieke opportuniteit geven voor deze voorliggende
verkaveling.
Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, het verder verloop van
het onderhavig advies schriftelijk te mogen vernemen, verblijven we
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