LIJST aanpassingen GR-besluit 17 september 2018
HS
3.4

nummer

Statuut
omschrijving
weg
SML_13A Buurtweg Bulkpad (wijziging van naam ‘De Strijpe’)
SML_13A is een heel smal dreefje tussen de Kortrijksesteenweg en de Lage Heirweg. Het geeft toegang
34

tot de nieuwe wijk. SML_13B een smal kerkwegeltje sluit aan op Gillebulk en loopt door tot aan de Hoge
Heirweg.

De werkgroep volgt de argumentatie van dhr. Bert De Catelle om twee verschillende namen toe te kennen aan de
twee deeltrajecten SML_13A en SML_13B. Hierbij behoudt SML_13B de toegekende naam De Strijpe en wordt aan
SML_13A de naam Bulkpad toegekend.
Een "bu(e)lc" - of de ontronde Ingveoonse variant "bilc" - refereerde aan een stuk omsloten weiland (waar vee
stond). De percelen, aanpalend aan de trage weg, werden gebruikt als schapen- en hooiweide.
Bron: Vlaams woordenboek, Bert De Catelle

1.7

SML_16D Feitelijke
weg

Remi Verhaegenpad (wijziging van naam ‘Remi Verhaeghenpad’)

Verbindt de Mortelputstraat met de Molenstraat en loopt langs de driehoek. In 1958 werd landbouwer
Remi Verhaeghe ingehuldigd als nieuwe burgemeester van Sint-Martens-Latem. Zijn ambt liep van 19591964. Info gevonden op erfgoedbank Leie Schelde en ‘Schetsen uit 1150 jaar geschiedenis Sint-MartensLatem.
De onderkant van de Kortrijksesteenweg is beschreven als een bocagelandschap. De oude term boscage of bocage
werd in de 12e eeuw wel gebruikt als aanduiding voor een klein bos, later ook als aanduiding voor een ruig stuk
land.
Bron: GR mei 2006?; Ruimtelijk structuurplan p. 35

LIJST 4: Nieuwe voorstellen
HS

nummer

1.1.

SML_2

Statuut
weg
Feitelijke
weg

omschrijving
Versichelbulk

Verbindt Schoutput met Valerius De Saedeleerlaan.

In 1623 wordt “De Versichelen Bulcken” vermeldt. Het Middelnederlands “bilc” of “bulc” refereerde aan een
omsloten weide of een ingesloten stuk land. De familie Versichel(en) was mogelijk de eigenaar of gebruiker ervan.
Bron: Raf Van den Abeele, Sint-Martens-Latem. Schetsen uit 1150 jaar geschiedenis p. 83 en Claeyssens Ward

HS

nummer

1.4.

SML_7

Statuut
weg
Feitelijke
weg

omschrijving
Bocagepad

Loopt parallel aan Nazarethbeek tussen Twee Dreven en de Moeistraat. Het is een lange weg die langs
het speelplein loopt.

De onderkant van de Kortrijksesteenweg is beschreven als een bocagelandschap. De oude term boscage of bocage
werd in de 12e eeuw wel gebruikt als aanduiding voor een klein bos, later ook als aanduiding voor een ruig stuk
land.
Bron: GR mei 2006?; Ruimtelijk structuurplan p. 35

3.6.

SML_17B Buurtweg Rijsbrugghe
Verbindt de Palepelstraat met de Molenstraat. Loopt van nr. 515 naar 517: weg naar Rijsbrugghe.
37

De oudste attestatie van “rijsbrugghe” dateert uit 1390. Het eerste deel, het Middelnederlandse woord “rijs”, sloeg
op laag hout of kreupelhout (in tegenstelling tot een echt bos). Het gaat terug op (de in het Oergermaans
gereconstrueerde vorm) *hrisa, wat “tak” betekent. Het gaat dus om een brug in een omgeving waar veel
kreupelhout groeit. Rijsbrugge was het punt waar de dorpen Latem, Afsnee en Sint-Denijs-Westrem samenkwamen.
Bron: Kaart van de oude plaatsnamen uit: Raf Van den Abeele, Sint-Martens-Latem. Schetsen uit 1150 jaar geschiedenis en Claeyssens Ward

1.9

SML_22A Buurtweg Lanckstreepken
Verbindt de Hicketlaan met de Latemstraat ter hoogte van de school. De weg begint als een smal
34
aardepad en gaat over in een oprit.
Nr. 344 ‘Den Lanckstreepken’

Bron: Kaart van de oude plaatsnamen uit: Sint-Martens-Latem. Schetsen uit 1150 jaar geschiedenis, boek p. 73

1.9.

SML_22C Feitelijke
weg

Vijverpad
Dit is een binnenwegje tussen de Latemstraat en de Burgemeesterstraat.
De Vijverhoflaan bestaat al.

Bron: Boek Albert Haelemeersch: Latem & Deurle p. 45

NVT

gepland

Gepland
2019

Den Gierigaard
Pad tussen de bib en de Burgmeesterstraat (langs de school) – gepland 2019

Uitdrukking “We gaan langs de gierigaard.”: “De kortste weg nemen.” Een binnenweg nemen.
Bron: Vlaams woordenboek

3.8.

SML_26A Buurtweg Den Doorsteek
Een nieuw aangelegd pad van Latemstraat naar sociaal huis.
36 en
kortere weg.
feitelijke Een
Bron: Vlaams woordenboek
weg

1.23. SML_29C Feitelijke
weg

1.13. SML_30A Feitelijke
weg

Adolf Herckenrathwegel
Vertrekt van de pijpenkop van Heidebergen en loopt tot aan de Kwakstraat.

Verwijst enerzijds naar de dichter-boekhandelaar Herckenrath of de journalist-politicus Crommen, die beiden ooit in
de Eikeldreef woonden.
Bron: Eddy Vaernewijck

Berckenbosch

HS

nummer

Statuut
weg

omschrijving
Verbindt Heidebergenpark met de Kwakstraat; aan de Kwakstraat staat een slagboom waar je met de
fiets of te voet langs kan.
Nr. 748-749; ‘een bunder’

Bron: Kaart van de oude plaatsnamen uit: Sint-Martens-Latem. Schetsen uit 1150 jaar geschiedenis, boek p. 64

3.15

SML_36

Buurtweg Achilles Musschepad
Deze weg verbindt de Papenaard met de Leie.
15

Dichter Achilles Mussche woonde vroeger een tijdlang in Papenaard.
Bron: Eddy Vaernewijck

1.16. DRL_5D

Feitelijke
weg

Meulegemwegel

Wegje tussen het kerkhof van Deurle en het “spookkasteel”, dat een zijtak is van het Cyriel Buyssepad.
Maakt via het kerkhof een verbinding met de Dorpsstraat.

Buysse benoemde in zijn roman “Van hoog en laag” Deurle als “Meulegem”. De roman vertelt een verhaal dat zich
100% situeert in Deurle en onder meer de relaties tussen de adel (die hoog op een heuvel woonde) en die van de
gewone dorpelingen (die lager in de dorpskom woonden) belicht.
Bron: Eddy Vaernewijck

3.19

DRL_6D

Feitelijke
weg

Welvaertwegel

Is een kort verbindingsstukje tussen de Kriekenbergdreef en de Burggraaf Henri De Spoelberchdreef. Op
deze weg bevindt zich een deurtje dat niet op slot is.
Deze benaming verwijst naar de familie Welvaert, die er ooit woonde in hun villa Kriekenberg.
Bron: Eddy Vaernewijck en Guy Romain

3.20

DRL_7B

Feitelijke
weg

Versande Lande

Tussen de Nevelse Warande en de Kleine Reinaertdreef loopt een brede aardeweg die deel uitmaakt van
de Gust De Smetwandelroute.
Een Warande was een terrein dat door de heer van het feodaal stelsel gebruikt werd als reservaat voor wild, met
jachtrecht, vrije vogelvangst en visrecht. Volgens een oud geschrift staat beschreven over de Warande en de heer
van Nevele dat hij bezat “; ende oock daerontrent vier hondert bunderen, luttel min ofte meer, in versanden lande
ende eede (heide)…
Bron: Geschiedenis van Deurle, Urbain Van den Heede p. 281

