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Betreft: naamswijziging gedeelte “SPOORWEGSTRAAT” - ADVIES. 
 Uw kenmerk : BEV/2007/CD B042   (dd.19/02/2007) 
 
 
Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouw en Heren Schepenen, 
 
 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft uw op 21 februari 2007 
ontvangen schriftelijk verzoek om een advies inzake een naamswijziging van een gedeelte 
van de “Spoorwegstraat”,langs de kant van het centrum van Evergem-Centrum, tijdens haar 
bijeenkomst op 7 maart laatstleden, binnen de voorgeschreven termijn van dertig dagen dus, 
behandeld. 
 
Overwegende dat : 
 
De Spoorwegstraat behoort tot de oudste straten van Evergem. Deze straat, aanvankelijk een 
weg, vond van bij de oorsprong van het dorp aansluiting met de westkant van het dorpsplein. 
Het is vrij duidelijk dat de naam ‘Spoorwegstraat’ slechts zo oud is als de aanleg van de 
spoorweg door de gemeente, d.w.z. een honderd vijftig jaar oud. Daarom vonden we het 
opportuun om op zoek te gaan naar benamingen die in het verleden voor deze straat werden 
gebruikt. Dit zou ons toelaten om eventueel de oorspronkelijke naam in ere te herstellen.  
 
Opzoekingen in ‘De Geschiedenis van Evergem’ door de werkgroep A. De Vos van 1994 en 
in ‘De Heemkundige Kroniek’ door Achille De Vos van 1950-60, leren ons dat de 
Spoorwegstraat tot 1960 de ‘Stationsstraat’ heette en voordien zelfs de ‘Statiestraat’. Deze 
laatste benaming dateert van 1866 toen het splinternieuwe station van Evergem in gebruik 
genomen was en men een verhard wegdek had aangelegd tot het dorpsplein. Toen werd ook 
de straat grotendeels bebouwd.  
Vooraleer er sprake was van een spoorweg werd deze weg ‘Kerkakker’ genoemd. Deze naam 
sloeg op een akker die vlakbij het centrum lag en dus vlakbij de kerk. Het is eveneens 
mogelijk dat men met ‘kerk’ de abdij van Sint-Baafs bedoelde, waaraan Evergem onderschikt 
was en waartoe het vlakbij gelegen kasteel behoorde. De akker kan men situeren tussen de 
huidige Hekstraat, het Brielken, het Hoeksken en de dreef die naar het kasteel van Sint-Baafs 
liep. Dit kasteel lag op de plaats waar nu de school voor kinderen van schippers en 
foorreizigers ligt. Reeds in 1390 vindt men de eerste vermelding van de Kerkakker als ‘Up 
Kercackere’. Alhoewel deze akker tot aan het Hoeksken reikte, werd de naam Kerkakker 
waarschijnlijk slechts aan het verste deel van de huidige Spoorwegstraat gegeven, d.w.z. 
tussen de Christoffelweg en de spoorweg. 
 

Aan   het College van  
         Burgemeester en Schepenen 
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Het eerste deel van de Spoorwegstraat (het deel tegen het dorpsplein) noemde men in de 19de 
eeuw een paar maal het H. Sacramentstraatje omdat de weg gebruikt werd door de H. 
Sacramentsprocessie op de zondag na Sacramentsdag. Voordien en ten vroegste in 1601 werd 
de weg het H. Geeststraatje genoemd, refererend naar de armendis die er was en de kleine 
huisjes van de armen uit Evergem. Hoe de naam was voor 1601 is niet duidelijk, maar 
waarschijnlijk werd het ook Kerkakker genoemd zoals het tweede deel van de 
Spoorwegstraat. De weg was toen zo goed als onbewoond, behalve tegen het dorpsplein. De 
volledige weg liep over de akker en vond aansluiting met Ralingen richting Belzele. 
 
Gezien de heemkundige en historische waarde van de naam ‘Kerkakker’, meent de 
Cultuurraad dat deze benaming voor het eerste deel van de huidige Spoorwegstraat de 
voorkeur geniet. Behalve deze opportuniteit om een verloren toponiem opnieuw in te voeren, 
is deze benaming eveneens te rechtvaardigen door de naam die in het verleden aan de 
omliggende straten werd gegeven. De Ommegangstraat en de Schepenhuisstraat verwijzen 
eveneens naar de geschiedenis van de gemeente en ze sluiten bovendien mooi aan met het te 
hernoemen deel van de Spoorwegstraat. 
De naam ‘Bibliotheekstraat’ kwam ook ter sprake, maar werd niet weerhouden, omdat het 
naar de huidige situatie verwijst en naar onze mening niet de waarde heeft van de 
bovenvermelde ‘Kerkakker’.     

 
Het Bestuur adviseert unaniem de naam ‘Kerkakker’ toe te kennen aan deze ‘nieuwe’ straat. 

 
  

Hopend Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, het verder verloop van 
het onderhavig advies schriftelijk te mogen vernemen, groet het Bestuur U vriendelijk. 
 
 
Namens het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem, 
 
 
de secretaris,                                                                                       de voorzitter, 
 
 
 
 
Stefan Lehoucq                                                                                   Freddy Van Herzeele 
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