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       Aan het College van  
                Burgemeester en Schepenen 
                Fortuné de Kokerlaan 11 
                9940 Evergem 
 
 
 
 
 
ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling tussen de Belzeelse Kerkweg en Ralingen. 
Uw kenmerk : BEV/2009/CD B156 van 18 juni 2009 
 
Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouw en Heren Schepenen,  
                               

 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van 7 juli 
2009 uw schriftelijk verzoek om advies inzake het toekennen van een straatnaam in de nieuwe 
verkaveling tussen de Belzeelse Kerkweg en Ralingen behandeld.  
 
Overwegende dat:  
De verkaveling waarin één straat loopt, is gelegen tussen de Belzeelse Kerkweg in het 
noorden en Ralingen in het zuiden. Deze straat is een éénrichtingsstraat die loopt van 
Ralingen naar de Belzeelse Kerkweg. Zoals reeds vroeger vermeld, biedt dit gedeelte van de 
gemeente interessante mogelijkheden om vroegere benamingen uit de geschiedenis, de 
heemkunde of de toponymie terug te vinden. 
De Belzeelse Kerkweg speelt in deze omgeving een belangrijke rol. Een aantal 
verbindingswegen werden getrokken tussen deze kerkweg en de parallel lopende 
Schoonstraat. Zo vinden we het Kermisstraatje, het Draailingstraatje en het Lijkstraatje. Het 
Draailingstraatje levert ons een nieuwe straatnaam, namelijk ‘Etting’. Inderdaad, we vonden 
dat het Ettingstraatje de vroegere benaming is van het Draailingstraatje. Dit laatste heeft 
eigenlijk met ‘draaien’ niets te maken maar wel met ‘Dralingen’ de oorspronkelijke naam van 
‘Ralingen’. Waarom de naam destijds van Ettingstraatje in Draailingstraatje werd veranderd is 
niet geweten, maar moet voor 1845 zijn gebeurd. Het woord ‘etting’ bestaat trouwens 
vandaag nog en betekent volgens van Daele: recht van beweiding. Etting werd gebruikt als 
algemene benaming voor alle aangelegde graasweiden, in tegenstelling tot de natuurlijke 
weilanden zoals de drassige meersen die als hooiland werden gebruikt. Voor de straat die het 
onderwerp uitmaakt van dit schrijven, stelt de Cultuurraad dus de naam ‘Etting’voor. 
Mocht deze straatnaam niet geschikt worden bevonden, dan stelt de Cultuurraad de volgende 
naam voor: ‘Reeuwstro’. Deze naam heeft een onmiddellijk verband met de kerkweg en  
misschien met het Lijkstraatje want het is helemaal niet zeker dat dit straatje iets te maken 
heeft met een overledene. Het gaat terug naar de tijd dat Belzele nog geen parochie was en 
men langs de Belzeelse Kerkweg naar het dorp van Evergem ging. Dit was ook de weg voor 
de begrafenissen. Het stoffelijk overschot werd naar de kerk van Evergem gebracht op een kar 
waarin men eerst een laag stro – reeuwstro – had gelegd. Dit stro werd niet meer gebruikt 



maar werd buiten het dorp in een zijweg verzameld en later verbrand. Het woord reeuwstro 
bestaat nog en betekent ‘stro waarop een dode of stervende ligt of gelegen heeft’.  De 
Cultuurraad weerhield de naam ‘Reeuwstro’ als alternatief. 
Volledigheidshalve vermelden we het schrijven van 24 april 2009 van Mevrouw Griet De 
Wispelaere waarin ze voorstelt om de straat ‘Karel Patynlaan’ te noemen. Deze persoon zou 
in de Koolstraat hebben gewoond, zou de eigenaar geweest zijn van een groot deel van de 
verkaveling en zou een oorlogsslachtoffer 14-18 zijn. Ondanks het feit dat deze persoon op 
dramatische wijze is omgekomen op een paar dagen voor het einde van de oorlog, is de 
Cultuurrraad van mening dat hij het leven in onze gemeente, in welk domein ook, niet heeft 
beïnvloed en er bijgevolg geen straat naar hem kan genoemd worden. Bijgevolg weerhield de 
Cultuurraad deze naam niet. 
 
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      Freddy Van Herzeele 
 


