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Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouw en Heren Schepenen,  
 
 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van  28 
april 2008 uw schriftelijk verzoek, ontvangen op 09/04/2008 , om een advies inzake 
toekennen straatnamen in een zijstraat van de Lochtingstraat in Doornzele behandeld. 
 
Hierbij volgende gemotiveerde voorstellen:  
 
De nieuwe straat te Doornzele is in feite een doodlopende straat (met een hypothetische 
uitbreidingsmogelijkheid). Deze straat, of pijpekop, geeft uit in de Lochtingstraat. 
Kenmerkend voor deze pijpekop is dat het gaat om een kleine verkaveling voor een zestal 
woningen. Deze nieuwe straat ligt tussen de bestaande Koperstraat en Brouwerijstraat. 
Wat betreft de namen van de omliggende straten, is er geen homogeniteit: we vinden de 
Lochtingstraat, de Koperstraat, de Brouwerijstraat, de Verbindingstraat en zelfs de 
Zondernaamstraat. Dit laat ons besluiten dat de nieuwe straatnaam enerzijds een korte naam 
zou moeten zijn gezien het om een kleine straat gaat en anderzijds dat de nieuwe naam niet 
een aanvulling moet zijn van een bestaand geheel, gezien de heterogeniteit van de omgeving. 
Doornzele biedt vele mogelijkheden om verdwenen namen terug op te vissen. De 
rechttrekking en de opeenvolgende verbredingen van het kanaal Gent-Terneuzen hebben in de 
loop van de 19de eeuw en later voornamelijk in 1903, vele meersen, landbouwgronden en 
namen van wegen laten verdwijnen. 
Daarom stelt de Gemeentelijke Cultuurraad als nieuwe straatnaam ‘Vlake’ voor.  
Vlake is een verdwenen toponiem van Doornzele. In 1494 werd het ‘up de vlaeke’ genoemd. 
Vlake betekent een zaailand aan de rand van een meersgebied gelegen, in dit geval langs de 
Sassevaart. Vlake is een afleiding van vlak en werd zowel gebruikt voor een wateroppervlak 
als voor land.  
 
Mocht deze naam niet worden weerhouden, dan stelt de Cultuurraad een tweede straatnaam 
voor: ‘Gemet’.  



Gemet is een vlaktemaat die de ouderen in onze regio nog kennen. Vooraleer het metrieke 
stelsel in 1816 werd ingevoerd, had iedere streek zijn eigen maten en gewichten. Het 
burggraafschap Gent bijvoorbeeld had een gemet van 4455,99 m², één van de grootsten. Een 
gemet bestond meestal uit 300 roeden. De maateenheid ‘gemet’ kwam waarschijnlijk overeen 
met de oppervlakte van een zaailand dat een koppel paarden kon omploegen tussen 
zonsopgang en –ondergang. Vermits de nieuwe verkaveling ongeveer een klein gemet groot 
is, kan deze korte benaming hier zeker worden gebruikt. 
De Cultuurraad overwoog eveneens het gebruik van straatnamen verwijzend naar de krulbol. 
De raad is echter van mening dat de krulbol zeker een straatnaam in Doornzele verdient, maar 
dat een kleine zijstraat zoals vandaag voorgelegd, hiervoor ongeschikt is. Bij volgende 
gelegenheden in Doornzele, zal de krulbol zeker in overweging worden genomen. 
Eveneens werd het gebruik van de ‘Vrijgezellenstraat’ besproken. Deze naam werd in een 
brief aan het bestuur van de Cultuurraad overgemaakt. De Cultuurraad is van mening dat deze 
naam nogal restrictief overkomt en dat gezinnen die er willen wonen een dergelijke 
straatnaam niet zouden op prijs stellen. Hierdoor kreeg deze naam een ongunstig advies.  
  
Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen het verder verloop van 
onderhavig advies te mogen vernemen, verblijven we  
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
De secretaris        De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francine Hamerlinck             Freddy Van Herzeele 
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