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De straat  
  moet een naam hebben…

U itleggen waar de namen Kerkstraat of Kloosterstraat vandaan komen, dat zal vandaag 

ongeveer iedereen wel lukken. De naam van pakweg de Sacramentstraat, de Hulhoek of de 

Pietendries verklaren is al een stuk moeilijker, zelfs voor wetenschappers die de plaatsnamen 

bestuderen (toponymie). De Knesselaarse Annelies De Mulder schreef in 2009 onder begeleiding van 

professor Magda Devos haar masterscript in de opleiding Taal- en Letterkunde over “De toponymie 

van Knesselare tot kort na 1600”. We volgen haar synthese en breien er een staartje aan tot aan 

Nieuwendorpe, de jongste straatnaam in een lange rij. 

Voor Knesselare zijn in oude tekstbronnen(1128 tot 
1644) ruim driehonderd plaatsnamen bewaard. Ze zijn 
voorwerp van onderzoek voor taalkundigen, historici, 
geografen... De lijst (359) werd samengesteld door wij-
len Jozef Vandeveire (Ursel). 

De naam Knesselare

De oudste vermelding van onze dorpsnaam is Cnislara 
(eerste vermelding °1128), gevolgd door verschillende 
varianten (Cneslar, Clesnar, Chnesselare…). Veel auteurs 
waagden zich aan verklaringen. Annelies De Mulder 

houdt het bij een samenstelling van de plantnaam klis 
(‘kleefkruid’; zie ook Klissestraatje, Kluizestraat) en lare 
(zie ook Buntelare; onontgonnen gronden met econo-
misch belang voor de boerengemeenschap, open plek in 
een bos of een stuk heidegrond, of moerassig gebied). 

Knesselare zou ontstaan zijn uit een Frankische neder-
zetting, de grafelijke hoeve Prinsengoed (eerdere naam 
Knesselarehof), één van de oudste nederzettingen uit de 
streek. De huidige dorpskern ontwikkelde zich uitein-
delijk iets meer oostwaarts, omdat de grond er minder 
drassig was dan in de Prinsengoedomgeving.

Plaatsnamen kunnen verduidelijken waar bepaalde be-
volkingsgroepen zich vestigden. Waar de Germaanse 
volksverhuizers dominant aanwezig waren, kregen 
woonkernen vaak een Germaanse naam. Dat was in 
Vlaanderen het geval voor veel dorpen en gehuchten in 
de omgeving waarvan de plaatsnaam eindigt op “g(h)
em” (heem, woonplaats) of “zele” (sala, zaal, woon-
plaats). In Knesselare zou de plaatsnaam Malsem daar 
mogelijks naar verwijzen. 

De Germaanse oorsprong valt ook af te leiden uit fa-
milienamen in de oudste documenten. Een verslag van 
een gerechtzaak van omstreeks 1200 bevat de namen 
van 18 Knesselaarse “wijze mannen” die in naam van 
hun dorp op de heilige relikwieën kwamen zweren dat 
Knesselare zich zou neerleggen bij de opgelegde be-
lasting. Op één na waren alle namen van Germaanse 
oorsprong: Lambrecht (2x), Hendrik, Boudewijn (4x), 
Willem, Zeger (2x), Geraard, Gerals, Iglard, Folcard, Fro-
malt, Erembalt en Scoman. 

1  Het oorspronkelijke klisselaar zou zich uitgestrekt hebben vanaf de 
omgeving van het vroegere klooster tot aan de Kluizestraat.
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De oudste wijknamen (vóór 1644) 

Vooraleer het te hebben over straatnamen, eerst iets 
over de namen van de oude wijken in de gemeente. De 
jaartallen na een ° geven de eerste vermelding (attesta-
tie) in de documenten.

De wijk Buntelare (°1548, Bonclare °1242) strekt zich uit 
aan weerszijden van de grens tussen Knesselare en Aal-
ter. De naam is een samenstelling van bunt (riet, moe-
rassig gebied) en lare (zie eerder).

Eentveld (°1234) was volgens De Potter en Broeckaert in 
de middeleeuwen een belangrijk leengoed. Gelegen aan 
het eent (ende, eind) van het woeste, niet ontgonnen 
(Maldegem)veld. 

Hoeke (°1521 – wijk, uithoek) was een gelijkaardig afge-
legen gehucht, later ook een huisnaam (Goed ten Hoeke 
aan de Brugse Zuidleie). De weg naar het noorden werd in 
de middeleeuwen de Haringweg genoemd (richting Aar-
denburg), later (in de richting van Hoeke) de Hoekestraat. 

De wijk Hulle (°1234) lag bij de grens met Aalter. Hul(le) 
betekent kleine heuvel (Germaans hulja, zie ook het En-
gelse hill). Aan de wijk herinnert vandaag nog de straat-
naam Hulhoek. 

De naam Kerkwijk (°1571) werd gebruikt voor de omge-
ving van de oude dorpskern.

In de naam Malsem, (°1514) zou Mals kunnen verwijzen 
naar een oude Germaanse voornaam. Hem kan terug-
gaan op heem (uit ouder Germaans heim) en woon-
plaats betekenen, maar kan ook afgeleid zijn van het 
Germaanse hamma, een vooruitspringende landstrook 
in geregeld overstromend gebied.

In het uiterste oosten van Knesselare, op de oude 
Gentweg, lag de wijk Mesvoorde (°1521), vanaf de jaren 
1600 vervormd tot Westvoorde. Een voorde is een door-
waadbare plaats en mes wijst op een natte, drekkerige 
bodem. 

De Pietendries ligt in het zuidoosten van Knesselare 
Een dries was vaak een pleintje in een dorpscentrum 
of een belangrijk gehucht. Nagenoeg op het raakpunt 
van Knesselare, Ursel en Aalter lag er zo een pleintje 
met een eigen kapel (Pietenkapel, °1487). Ze werd op 
het einde van de zestiende eeuw door Hollandse vrij-
buiters verwoest en nooit meer heropgebouwd. Het ele-
ment Piet verwijst volgens sommigen naar voet, volgens 
anderen naar de eigennaam Pieter, naar pitha (veen) of 
pittepalen (grenspalen). 

Straatnamen

We proberen hieronder de straatnamen even te duiden. 
Voorop de oudste, vermeld door De Mulder en in de 
Atlas der Buurtwegen (1844), verderop de meer recente 
namen zoals die werden vastgelegd in 1970 of later. Ook 
hieronder verwijzen we waar mogelijk naar de oudste 
vermelding in de archieven.

1846

Veel namen van straten waren trajectnamen. Het begin- 
of eindpunt van een traject werd vaak gekoppeld aan 
-dreef, -weg of -straat. Een dreef (zie: drijven) was een 
weg waarlangs vee naar graasplaatsen werd gebracht. 
Een weg of wegel kon verhard of onverhard zijn, breed 
of smal zoals een voetweg. Een straat (Latijn: via strata) 
was dan eerder een geplaveide of brede weg. 

1  Misschien wel de mooiste straatnaam: de Pilorijnstraat, verwijzend 
naar de pilorijn (kaak, schandpaal) die daar zou hebben gestaan. 

1  De Atlas van de Buurtwegen (1844) bevat veel namen van wijken en straten.
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De oudste trajectnamen in Knesselare waren de nu 
verdwenen Brugstraat (°1521; was de verbinding Gent-
Brugge over de heuvelkam of cuesta in het noorden van 
de gemeente, vandaag Oude Brugse weg), en Gentweg 
(°1548; de recentere weg van de Gentpoort in Brugge 
naar de Brugse Poort in Gent, later opgesplitst in Kloos-
terstraat, Veldstraat, Urselseweg).

Andere oude trajectnamen die al bestonden in 1844 
zijn de Aalterweg (°1505), de Maldegemweg, de Oude 
Aardenbugseweg (°1441, nu Aardenburgse Heerweg), 
de Eentveldstraat, de Langedonkstraat (°1499), het 
Mesvoordestraatje dat naar de wijk Mestvoorde liep. De 
Driesstraat liep naar de Drieswijk, de Kapellestraat naar 
de Grote Kapel. Het Sacramentstraatje was de vroegere 
processieweg ter ere van het Heilig Sacrament, die tot 
aan de Langedonkstraat liep, tot tegen de grens met 
Sint-Joris. 

Veel straatnamen zijn terreinnamen. Ze verwijzen naar 
de oorspronkelijke, directe omgeving: akkers, bossen, 
meersen, hoogten en laagten.

Terreinnamen die in 1844 al straatnaam waren zijn Plaat-
se (°1571, omgeving van de kerk; cfr. Platz, place, piazza, 
plaza), Kouter (cultura, bewerkt land, akker), Drieselken, 
Schapersbosstraat, Hellemeersen, Zuidleie (°1603). Lange-
donkstraat naar lange donk, een langwerpige hoogte in 
een moerassig gebied.

Zeer oude terreinnamen zijn ook Ameldonk (°1258, waar-
in Amel wellicht een persoonsnaam zou zijn, van Ger-
maanse of zelfs Latijnse oorsprong).

Een aparte categorie zijn de waternamen. Groene Vijvers 
(°1458) werd heel recent nog opgevist als naam voor de 
nieuwe verkaveling in de buurt van het kerkhof. 

De nieuwe straatnamen: 1971

We maken een sprong naar de ingrijpendste veran-
dering in ons straatnamenbeeld. Er komen na 1844 
vanzelfsprekend straten en dus ook straatnamen bij. 
Al gebeurt dat laatste niet altijd even secuur. Er zijn 
twee Blaktestraten, en rond de grotere wegen liggen 
heel wat kleine weggetjes zonder officiële eigen naam. 
Verwarrend, niet alleen voor de postbode. 

Op 7 september 1970 beslist de gemeenteraad een 
en ander aan te passen. De raad volgt daarbij het ad-
vies van de Koninklijke Commissie voor Toponymie 
en Dialectologie aan de gemeenten om bij de nieuwe 
straatnaamgeving zoveel mogelijk oude toponiemen 
te gebruiken. Daarnaast baseert het Knesselaars be-
stuur zich ook op de naamgeving door de omwonen-
den. De lokale heemkundige Alfons Ryserhove maakte 
een voorbereidende studie voor de Commissie. Een 
rapport van 10 bladzijden werd op 12 oktober aan het 
gemeentebestuur voorgelegd. 

De belangrijkste wijzigingen in 1971:

 » De Plaats wordt de officiële naam van het kerkplein.
 » De enkele jaren voordien aangelegde Nieuwe Rijks-

weg wordt Knokseweg.
 » Veel zijwegen van oudere straten krijgen nu een of-

ficiële straatnaam. 
 » Hier en daar krijgen delen van straten een an-

dere naam. Een deel van de Kapellestraat wordt 
Hooiestraat, een deel van de Geuzestraat wordt 
Prinsengoeddreef, een deel van de Molenstraat wordt 
Hoekestraat, een deel van de Smissestraat wordt Kof-
fiestraat, een deel van de Béthunewijk wordt Prinsen-
goeddreef, een ander deel Kloosterstraat.

 » Een van de twee Blaktestraten wordt Boekweitstraat 
(°1761). 

1  De naam Ameldonk zou kunnen verwijzen naar de plek waar een 
zekere Amel een nederzetting bouwde. Zoals Bonclare (Buntelare) en 
Eentveld een van de oudste toponiemen. 

7  Alfons Ryserhove zorgde 
in 1970-71 op vraag van 
de gemeente voor een 
ingrijpende aanpassing van de 
straatnamen. 
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Enkele taalkundige aanpassingen worden doorgevoerd: 
Hoekstraat werd Hoekestraat, Aalterweg en Maldegem-
weg werden Aalterseweg en Maldegemseweg.

Verklaring

Bij het vastleggen van de straatnamen ging Knesselare 
dus uit van toponymische gegevens. Waar dat niet kon, 
baseerde Ryserhove zich in zijn voorstellen op wat er 
leefde in de volksmond.

Onder de nieuwe namen van 1971 vinden we opnieuw 
een hele reeks trajectnamen: dat is het geval voor de 
Aardenburgse Heerweg (°1618), de Molenstraat en 
de Molenwegel (°17de eeuw), de Sportstraat (naar het 
vroegere en ondertussen verdwenen voetbalveld), de 
Beekstraat, de Leendreef (°15de eeuw), de Larestraat, de 
Pilorijnstraat (pilorijn = schandpaal), de Moerakkers-
traat (16de eeuw, moer = veen, moeras), de Prinsen-
goeddreef (oude nederzetting Prinsengoed), de Klui-
zestraat (naar de wijk Kluize), de Malsemstraat (°1643, 
naar de wijk Malsem).

Onder de nieuwe “officiële” straatnamen van 1971 her-
kennen we ook veel terreinnamen. Ze verwijzen naar 
bodemkenmerken, vegetatie, reliëf, bebouwing (hoe-
ven, lenen, molens). 
 » De bodem: Zandekensstraat (°1770, zandige grond), 

de Keistraat, Kleiten (°1470), de Vijnken (vink = mod-
der, slechte turfgrond), Hellestraat (midden 19de eeuw, 
helle = lage plek), Hellemeersen, Voordestraat (voorde = 
doorwaadbare plaats), de Waterstraat. 

 » Fauna en flora: Klissestraat (kliskruid), Lijsterhoek straat 
(°1780, bestruikt gebied), de Boekweitstraat.

 » Het reliëf: Kwadam (= kwade of moeilijk te onderhou-
den dijk), Kwawal (°1928, de Kwade Wal), Bergeland 
(°1643) en Hulhoek.

 » De bebouwing: Molenwegel (17de eeuw) en Molenstraat 
(stuk van de Aalterseweg).

Voor een aantal andere nu officële straatnamen geeft 
Ryserhove geen toelichting: Driebekweg, Driepik-
kel (°1846), Wolvestraat (°1846), Bommelare (°1780),  
Ossestraat, Stekelhoek (°1778), Kneukelstraat (°1846), 
Donkerstraat, en de relatief jonge Koffiestraat en Nieuw-
straat (stuk van de Smissestraat).

De auteur suggereert op basis van toponiemen meteen 
nieuwe namen voor nieuwe woonuitbreidingsgebieden 
(Larestraat, Beekstraat, Hemelrijkstraat, vermoedelijk 
ook Hooiestraat en Spanjaardstraat…).

De wijzigingen worden goedgekeurd op de gemeente-
raad van 17 juni 1971. De jongste jaren buigt een straat-
naamcommissie zich over de naamgeving voor nieuwe 
verkavelingen en wegen.  

7  Naast wellicht ook de 
Ameldonkdreef en het 
Kobhoutstraatje kreeg deze 
“Bethunewijk” de naam van 
de eigenaar van de gronden die 
werden verkaveld (1971). 

1  Bij de straatnaamgeving in 1971 formuleerde het lokale blad Uil en 
Spiegel enkele bedenkingen. Waarom de weg benoorden het kanaal 
Zuidleie moest gaan heten, was er één van. 
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1  De kortste straten: Bergeland, Ossestraat, Driepikkel, Waterlopen.


