
3 november 2016 

 
      Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
      F. De Kokerlaan 11  
      9940 Evergem 
 
 
 
ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Eenaamse te Kluizen. 
Uw kenmerk: BZ/2016/CD    mail van 23 september 2016 
 
Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouwen en Heren Schepenen,  
                               

 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in zijn bijeenkomst van 18 
oktober 2016 uw schriftelijk verzoek om advies inzake het toekennen van een straatnaam in 
de Eenaamse te Kluizen behandeld.  
 
Overwegende dat: 
Deze nieuwe verkaveling ligt in de Eenaamse te Kluizen. Ze is omgeven door straten die allen 
verband houden met de abdij van Ename bij Oudenaarde. De straten zijn, naast de Eenaamse, 
de Twaalfhofsteden en het Hof van Cluysen. Dit gaat terug naar de oorsprong van Kluizen. 
Toen werd deze streek geschonken door de graaf van Vlaanderen aan de monniken van 
Ename om er de gronden te ontginnen. De nederzetting bestond aanvankelijk uit twaalf 
hofsteden en uit een kluis van de monniken. De huidige straatnamen op deze site verwijzen 
dus duidelijk naar de oorspronkelijke toestand.  
De kleine verkaveling die op de Eenaamse uitgeeft zou best een naam dragen die naadloos bij 
deze bladzijde uit onze geschiedenis aansluit. Voor de hand liggen namen gebaseerd op  
ontginning, kolonisten of monniken niet, temeer het om een kleine pijpenkop gaat waar een 
korte naam beter geschikt zou zijn. 
Uit de debatten tijdens de bestuursvergadering komen twee namen naar voor. Het bestuur stelt 
eerst en vooral de naam Broederhof voor. Deze naam verwijst zowel naar de monniken (en de 
lekenbroeders) van de abdij van Ename als naar hun nabijgelegen hof, vroeger gelegen in het 
bestaande Hof van Cluysen. De naam hof is ook goed geschikt voor het omsloten karakter van 
de verkaveling. 
Als alternatief weerhoudt het bestuur van de cultuurraad de naam Vierschaar, verwijzend naar 
de vierschaar die, volgens ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n4’ p.93’, in het 
nabijgelegen monnikenhof (hof van Cluysen) plaats vond. 
 
Wat betreft de toekenning van de nieuwe straatnaam, stelt de Cultuurraad bijgevolg de 
volgende naam voor: 
De straat met beginpunt in de Eenaamse: Broederhof. 
 



Indien het gemeentebestuur deze naam niet wenst te verhouden, dan stelt het bestuur van de 
cultuurraad als alternatief de naam Vierschaar voor. 
 
Op deze wijze herwaarderen we het ontginningsgebied dat bepalend is geweest voor de 
geschiedenis en de ontwikkeling van Kluizen. Bovendien sluit deze naam perfect aan bij de 
reeds bestaande Eenaamse, Hof van Cluysen en Twaalfhofsteden, die allen te maken hebben 
met de aanwezigheid van de benedictijnen van de Sint-Salvatorabdij van Ename. 
 
 
 
Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouwen 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            Patrick Mommens                                Luc Van Vynckt                     
secretaris             Werkgroep Straatnamen            voorzitter 
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