straat

deelgemeente

A. Vanhouttelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue de Coxyde (plan 1932)

uitleg
Arthur Cornelius Vanhoutte, geboren te Adinkerke op 30 maart 1907 als zoon van Jules en Renilde Degomme. Hij was tuinier en huwde te Fontaines (F) op 16
september 1931 met Marie Virginie Machiels (°Rutten, 1906). Hij sneuvelde te Torhout op 26 mei 1940.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Albert Nazylaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Joost/Joostlaan

uitleg
Albert Donat Nazy werd geboren te Brussel op 22 januari 1878 als zoon van Jean Baptiste en Helene Pastur. Hij vestigde zich met zijn tweede echtgenote Henriette
Gamby (°1888) en zijn zoon Edouard (°1903) op 21 augustus 1909 te Sint-Idesbald, Zeepanne Badplaats 5. Hij was industrieel- bouwkundige van beroep. Wellicht
had hij hier een zomerverblijf vermits hij zich enkele maanden uit de gemeente liet uitschrijven voor Rosières St.-André. In de jaren ’20 ‘en ’30 duikt hij nog
regelmatig op om als inwoner van de gemeente Koksijde maar verliet de gemeente definitief op 29 september 1940 voor Wezembeek-Oppem. Hij overleed in
Oudergem in 1944.
Hij was gehuwd (1) in Brussel op 10-01-1903 met Marie Emilie Vancampenhout (1881-1906) en (2) in Brussel op 15-04-1908 met Henriette Stephanie Gamby (°1888)
Albert Nazy was hier vooral actief als architect. De duinhuizen die hij ontwierp, waren cottages die in meer of mindere mate door de art deco beïnvloed waren.

datum toekenning
7/02/1946

motivatie toekenning naam
De betonbaan tegenwoordig genaamd Jostlaan gelegen Sint-Idesbaldus…te veranderen door de benaming Albert Nazylaan
zulks als blijk van erkentelijkheid tegenover deze verdienstelijke bouwkundige welke door zijne beroepsbekwaamheid en
dienstvaardigheid grootelijks heeft bijgedragen aan de uitbreiding en verfraaiing van de betrokken badplaats

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Annaweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de eigenares van de percelen gelegen tussen Tennislaan, Renardlaan, Berthastraat en Bugeaudlaan (sectie D nr. 827 & 829), in 1951 verkaveld
in 13 loten; zij doet op 7/8/1951 per brief afstand van de ontworpen wegenis. Eigenares: mejuffer Anna VERSPEELT, wonende Gentse steenweg 12 te Eine.

datum toekenning
1951

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Berthastraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue Berthe/Berthestraat (plan 1932); Berthavoetpad (1934)

uitleg
Straat mogelijks genoemd naar Berthe COOSEMANS (1875-1950), dochter van Ferdinand COOSEMANS, handelaar in Antwerpen en eigenaar van diverse gronden in
Koksijde (zie Coosemanslaan); zij was gehuwd met Alfred Steyaert

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
La Plage de Coxyde (189x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Brialmontlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Boulevard Louis L'Hoest/Louis L'Hoestlaan (plan 1932)

uitleg
Militair schrijver, vestingbouwkundige. Luitenant- Generaal , officier Genie, specialist in de fortenbouw. Geboren in Venlo op 25 mei 1821 en overleden in Brussel op
21 juli 1903. Volgde militaire school tot in 1843. Bouwde vanaf 1856 de militaire fortengordel rond Antwerpen. In 1863 was hij de eerste in Europa die de techniek van
metalen pantsering bij de fortenbouw gebruikte.
Was tevens pleitbezorger van de fortificatie van Namen en Luik. Hij werd kamerlid in 1892. Auteur van een honderdtal werken waaronder ‘Mémoires’. In 1896
voorzitter van de Académie Royale de Belgique.
Hij wordt ook wel eens de Belgische "Vauban" genoemd.
zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Alexis_Brialmont

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (460x12 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Bugeaudlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue Maurice Elleboudt/Maurice Elleboodtlaan (plan 1932), liep door in Klimoplaan; Bugeaudlaan (1934)

uitleg
Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie (Limoges, 1784 - Parijs, 10 juni 1849) was een Franse generaal, maarschalk van Frankrijk en hertog van Isly.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas-Robert_Bugeaud
zie ook in de buurt: Brialmontlaan

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (200x12 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Charles Leyslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue Charles Leys/Charles Leyslaan (plan 1932)

uitleg
Charles Leys was een der grootste aandeelhouders van de nv. ‘Casino – Tennis de Coxyde – St.-Idesbald’en tevens uitgever van ‘Le Courier du Littoral’ dat voor het
eerst verscheen in 1921.
Hij werd geboren in Brussel op 9 januari 1872 en overleed in Sint-Joost-ten-Node op 10 september 1938. Zoon van Francois Joseph Leys (handelaar) & Jeanne
Lodewykx; hij huwde in Brussel op 20-07-1895 met Thérèse Marie Joséphine DIASSON (°Brussel, 20-08-1868 + Schaarbeek, 07-07-1944).
Hij was wisselagent in Sint-Joost-ten-Node in de Vereneenigingstraat 12 (nabij Place Madou). Tevens uitgever van La Chronique du Comptant et du terme,
hebdomadaire financier (gesticht in 1894).

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage; afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de
Coxyde (606x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Constant Meunierstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Belgisch schilder en hoofdzakelijk beeldhouwer, geboren te Brussel in 1831 en overleden in Elsene in 1905. Hij studeerde aan de Academie van Brussel en werd in
1882 tot leraar benoemd in Leuven. Omdat hij in de buurt van de steenkoolmijnen woonde vond hij zijn inspiratie in het dagelijkse leven van de mijnwerkers die hij
uitbeeldde als verdierlijkt, uitgemergeld en met gespierde armen en hals. Hij behaalde op de wereldtentoonstelling van 1889 en 1900 diverse grote onderscheidingen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantin_Meunier

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Cornillestraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
De straatnaam is vernoemd naar schepen Honoré Cornille. Hij werd geboren te Koksijde op 6 mei 1846 en huwde er op 8 oktober 1872 met Mathilde Sophie Van
Eecke (°Elverdinge, 7 mei 1842). Hij overleed te Veurne op 8 januari 1915. Landbouwer van beroep.
Hij werd gemeenteraadslid op 16-09-1872 en schepen van 25-02-1882 tot 26-02-1892 (opgevolgd als raadslid door Louis Dewaele, als schepen door Henri Declerck)

datum toekenning
20/08/1930

motivatie toekenning naam
overwegende er grootelijks redenen bestaan om zekere straten overgenomen door deze gemeente aan de Burgerlijke
Maatschappij der Duinen van Oostduinkerke en Coxyde gevestigd te Brugge den 12 december 1928, eene benaming te
verleenen en van benaminge te veranderen; afgestaan bij akte 24-03-1934 door Charles Leys (64x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Dageraadstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Dageraad of ochtendgloren is de periode van schemering direct voorafgaand aan zonsopkomst. Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een zekere mate van
licht aan de hemel terwijl de zon nog niet aanwezig is.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Demyttenaerelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar eigenaar van terreinen: Albert Jean Baptiste Joseph Jules DE MYTTENAERE, handelaar, geboren in Moeskroen 10-09-1863 als zoon van Jules
Joseph en Anais Therese Gilbert, gehuwd te Moeskroen, 05-10-1889 met Laure Marie Joseph DUMORTIER, geboren in Moeskroen 17-10-1867, dochter van Floris
Joseph & Aline Deltour, overleden in Vorst, 30-01-1941.
Albert De Myttenaere overleed in Vorst op 10-07-1952, ere vice-voorzitter van de Handelsrechtbank van Brussel. Het echtpaar had een dochter Yvonne gehuwd met
Victor Senez (1890-1969) en een zoon Fernand De Myttenaere gehuwd met N. Beaujean.
In 1931 stuurde architect Gaston De Bruycker de gemeente een ‘aanzoekschrift’ voor de benaming van de straten gelegen op het grondgebied van de gemeente (wijk
St.Idesbald) , vermeld op het plan van de SA ‘Societé Coxyde-Plage’. In deze lijst wordt ook de Demyttenaerelaan vermeld.
Bron: Uit archief Hypotheken Veurne, anno 1911
Albert Jean Baptiste Joseph Jules DE MYTTENAERE, eigenaar te Moeskroen, aankoop terreinen te Westende. In 1911 woonde hij te Vorst, Avenue Molière 112

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Duindoornstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Duindoornvoetpad (1934); Jan Van Eyckstraat (1934)

uitleg
De duindoorn (Hippophae rhamnoides) is een tweehuizige struik: er zijn mannelijke en vrouwelijke planten. De plant wortelt zowel horizontaal als verticaal. De plant
komt in onze regio vooral voor in open, kalkrijke duinen. De duindoorn is een xerofyt; ook is de soort goed bestand tegen zout en het stuiven van het zand.

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Sentier des Argoussiers; overwegende in het belang van het Algemeen, onverwijld officieele benamingen zouden dienen
verleend te worden aan de verschillende openbare wegen gelegen Japanschkwartier in deze gemeente; gezien het plan
houdende de tegenwoordige benamingen van de verschillende openbare wegen gelegen binnen het betrokken kwartier
voornoemd; afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (60x5 meter); afgestaan bij akte 24-031934 door weduwe Laloux-Steinbach (60x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Duinenkranslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Guirlande des Dunes/Duinenkranslaan (plan 1932)

uitleg
Straatnaam wellicht geïnspireerd op de poëziebundel van dichter-schrijver Emile Verhaeren "Guirlande des Dunes" in de reeks "Toute la Flandre" (1907).
Zie ook over leven en werk: https://schrijversgewijs.be/schrijvers/verhaeren-emile-2/

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
La Plage de Coxyde (740x8 en 80x4 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Dumanoirstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Sentier du Manoir (1930)

uitleg
straat genoemd naar de artiestennaam "Dumanoir" van Gustave Joseph DEMANEZ, variété-zanger. Hij werd geboren op 11-02-1883 in Sint-Joost-ten-Node als zoon
van Joseph en Josephine Dewandelaer. Hij trouwde op 28-09-1908 in Brussel met variété-zangeres Clementine Pauline Alfrède DE SMET, geboren op 07-06-1881 in
Brussel als dochter van Jean Baptiste en Therese Windey. Haar artiestennaam was "Montalois". Zij kwamen in Sint-Idesbald, in de "Sentier du Manoir" nummer 1
wonen in november 1931 in de villa "You-You". Later werd hij verhuuragent.
Gustave DEMANEZ overleed in Elsene op 10-09-1946, zijn weduwe verhuisde officieel terug naar Brussel, Jacqmainlaan 5 in datzelfde jaar.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Dumontlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Circulaire (plan 1932); Rondgaandelaan (1934)

uitleg
De Brusselse architecten- en aannemersfamilie Dumont drukte haar stempel op de ontwikkeling van De Panne en omgeving sedert het begin van de eeuw. Architect
Albert Dumont tekende het eerste urbanisatieplan voor deze nieuwe badplaats, geconcretiseerd met de aanleg in 1892 van de Zeelaan.
Pierre Dumont (naar wie de Pieterlaan is genoemd, zie aldaar), ingenieur en bouwer van een elektrische centrale bij het Pension Les Nids. Medestichter van de N.V.
Duinpark te Oostduinkerke.
Albert Louis Constant DUMONT werd geboren in Neufchâteau op 05-06-1853 als zoon van Constant Michel Dumont (raadsheer bij het Hof van Cassatie in 1876 te
Gent) en Marie Cecile Derecalde. Hij huwde in Anderlecht op 17-04-1876 met Marie Louise Celestine Hebbelynck, geboren in Gent op 08-07-1849. Albert Dumont
overleed in Sint-Gillis op 26-10-1929, zijn echtgenote op 18-02-1920. Het echtpaar kreeg 13 kinderen: Alexis, Marie, Pierre, Francois, Henri, Jacques, Anaïs, André,
Albert, Etienne, Benjamin, Auguste en Jean Paul.
Dumont was een autodidact die in het begin van zijn carrière actief was in zijn woonplaats Brussel. Met Alban Chambon bouwde hij de sprookjesachtige
Parkschouwburg in Amsterdam. Later verlegde hij zijn werkterrein naar de kust, waar hij een fenomenaal aantal villa's en cottages bouwde. In De Panne liep zijn
samenwerking met grootgrondbezitter Calmeyn aanvankelijk op niets uit, maar hij zou vanaf 1902 toch zijn stempel drukken in wat nu de Dumontwijk heet. Hij werkte
daarvoor samen met zijn zoon Alexis Dumont. In Middelkerke bouwde hij een 200-tal villa's, waarvan er maar een minderheid bewaard is. Ook uit Frankrijk kreeg hij
opdrachten: Le Touquet, Hardelot-Plage, Malo-les-Bains...
Zijn meesterwerk is het imposante Stadhuis van Sint-Gillis en de Université du Travail in Charleroi.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Dumont

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (190x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Dwarsstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue Traversière/Dwarsstraat (plan 1932)

uitleg

datum toekenning
12/12/1928

motivatie toekenning naam
overname door gemeentebestuur ingevolge beslissing GR van 30/11/1928 van 79 wegen van de Burgerlijke Maatschappij der
Duinen van Oostduinkerke en Coxyde vertegenwoordigd door Emile de le Court (raadsheer Hof van Cassatie, Brussel) & Henri
Iweins d'Eeckhoutte (grondeigenaar te Sint-Kruis); om in de openbare wegenis ingelijfd te worden; lengtes worden telkens
erbij vermeld ! afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (190x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Elzenlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue des Aulnes/Elzenlaan (kaart 1932)

uitleg
Els (Alnus) is een geslacht uit de berkenfamilie (Betulaceae). Het geslacht omvat circa dertig soorten die op het noordelijk halfrond voorkomen. Het zijn
vochtminnende loofbomen die bloeien voordat de bladeren verschijnen. In de Benelux komen er twee soorten van nature voor: de zwarte en de grauwe els. De
bladeren lijken op die van de hazelaar. Ze vallen groen van de boom en vertonen dus geen herfstkleur.

datum toekenning
12/12/1928

motivatie toekenning naam
overname door gemeentebestuur ingevolge beslissing GR van 30/11/1928 van 79 wegen van de Burgerlijke Maatschappij der
Duinen van Oostduinkerke en Coxyde vertegenwoordigd door Emile de le Court (raadsheer Hof van Cassatie, Brussel) & Henri
Iweins d'Eeckhoutte (grondeigenaar te Sint-Kruis); om in de openbare wegenis ingelijfd te worden; lengtes worden telkens
erbij vermeld ! (ELZENBOOMLAAN)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Ernest Bertrandlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Ernest Bertrand (plan 1932)

uitleg
De familie Bertrand speelde een belangrijke rol bij de toeristische ontwikkeling van Sint- Idesbald. In 1904 richtte Ernest Bertrand midden in de duinen een houten
chalet op, het chalet Bertrand, waar wandelaars even konden uitrusten en van een drankje genieten. Dit was het eerste gebouwtje in deze badplaats. Twee jaar later
verhuisde hij dit chalet een paar honderd meter landinwaarts en noemde het Chalet des Dunes. Op de plaats waar oorspronkelijk het houten chalet stond, bouwde hij
in 1906 het Hôtel des Dunes.
Ernest Joseph Ghislain Bertrand werd geboren op 20 september 1879 in Sauvenière en huwde op 20 april 1905 in Sint-Joost-ten-Node met Catherine Louise Biron
(°Brussel, 25 februari 1876). Hij vestigde zich op 30 mei 1906 te Sint-Idesbald, komende van Sint-Joost-ten-Node, als hotelier op de Zeedijk van Sint-Idesbald. Op 29
april 1907 wordt in Sint-Idesbald hun dochter Alice Catherine Marie Louise geboren, gevolgd door zoon Idesbald Charles Arthur Ghislain op 16 januari 1910.
Ernest Bertrand overleed in Sint-Idesbald op 11 december 1925
De Ernest Bertrandlaan liep in 1932 op het tracé Kapelstraat (vanaf Koninklijke Baan) tot Ernest Bertrandlaan (kruispunt met Strandlaan)

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Fred Wallecanlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue des Bungalows/Bungalowslaan (plan 1932)

uitleg
Alfred Wallecan werd geboren te Menen in 1894 en overleed in 1960. Hij was kunstschilder en beeldhouwer, schilder van figuren en landschappen. Hij was leerling en
later directeur van de tekenschool van Menen. Hij werkte te Rijsel, Brussel, Parijs en Wenen.
Het Leieland is een telkens terugkerend thema in zijn werk.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Geitenweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier des Chèvres/Geiten pad

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Generaal Umélaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue Paulette et Suzanne/Paulette en Suzannelaan (plan 1932) (=huidige Umélaan en Pioenrooslaan)

uitleg
Generaal Fernand Umé (°St.-Joost-ten-node, 9 juni 1882, + St.Pieters- Woluwe, 3 december 1967) had als geniekapitein bij de 2de divisie de leiding van het groepje
militairen dat samen met schipper Hendrik Geeraert, te Nieuwpoort voor het eerst de ‘verlaat’ (afwateringssluis) van de Noordvaart opende in de nacht van 29 op 30
oktober 1914. Daardoor steeg het waterpeil tussen de linker IJzeroever en de spoorwegberm voldoende om de Duitsers van verdere aanvallen te doen afzien. Zo
kwam de IJzerslag tot zijn einde. Na de oorlog doceerde Umé o.m. elektriciteit en elektrotechniek aan de Koninklijke Militaire School.

datum toekenning
17/08/1959

motivatie toekenning naam
gezien de wens uitgedrukt werd dat ons college de naam zou willen toekennen van generaal Umé aan een nieuwe straat
gezien generaal Umé tijdens de oorlog 14-18 zulke erkende daden van moed en vaderlandsliefde gesteld heeft bij het
onderwater stellen van het Yzergebied...gezien de zoon van belanghebbende een nieuwe villa oprichtte langs een nieuwe
straat welke de voorlopige naam kreeg van Asterslaan...de nieuwe straat vanaf heden de naam dragen van Generaal Umélaan

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
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straat

deelgemeente

Genovevapad

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Sentier Geneviève/Geneviève pad (plan 1932)

uitleg
Hierbij het verhaal van de zoon Christian Butaye over zijn moeder
Albert Butaye en zijn echtgenote Genoveva de Groote huurden begin jaren '30 villa Prim(e)rose in Sint-Idesbald. Om boodschappen te doen trok Genoveva steeds
langs dezelfde weg door de duinen naar de winkel, met Christian Butaye in de kinderwagen. Bij wijze van grap plaatsten de broers van mevrouw Butaye een bordje
langs het pad 'Genovevavoetpad'. Het bordje is er blijven staan en het pad is dan ook die naam blijven behouden...
De villa is ondertussen afgebroken en vervangen door een appartement.
Geneviève de Groote °Houthulst, 30-11-1900, huwde in 1929 met de industrieel Albert Butaye (°Ieper, 28-03-1891 +Houthulst, 31-07-1979).

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

George Grardplein

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Europaplaats; Europaplein (1993)

uitleg
Georges Grard werd geboren te Doornik op 26 november 1901. Hij krijgt een opleiding aan de Acadamie des Beaux-Arts te Doornik en volgt verschillende cursussen
tekenen, beeldhouwen en decoratieve schilderkunsten. In 1922 huwt hij te Doornik met Emilienne Desfrennes, een hoedenmaakster. In 1923 wordt hun zoon GeorgeMarcel geboren .In 1930 bekomt hij een beurs van de stad Doornik en behaalt de Rubensprijs van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
In 1931 vestigt hij zich te Sint- Idesbald waar hij in een vissershuisje woont. Hij richt zijn atelier in in de schuur van een ander vissershuisje. Hier wordt de
zogenaamde school van Sint- Idesbald geboren, zonder een school te zijn werkt ieder in zijn eigen hoekje. Het is een gemeenschappelijke manier van denken, een
manier van leven, een visie tegenover de kunst. Het huis wordt een ontmoetingsplaats van kunstenaars als Caille, Creuz, Dasnoy en Delvaux.
In 1935 behaalt George Grard de ‘Prix de la Roseraie’ in het kader van de Wereldtentoonstelling te Brussel. In 1967 wordt hij lid van de Klasse der Schone Kunsten,
afdeling Beeldhouwwerk van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. In 1970 behaalt hij de vijfjaarlijkse ‘Prijs ter
bekroning van een kunstenaarsloopbaan’
In 1954 ontmoet hij Francine Van Mieghem, zijn toekomstige echtgenote.In 1970 wordt hun dochter Chantal geboren.
De voorkeur van Grard ging uit naar grote bronzen beelden met als onderwerp het vrouwelijk naakt. Tot midden de jaren 50 legde hij de nadruk op de volle,
vrouwelijke vormen in zittende, liggende en staande figuren. Zijn beeld ‘De grote Afrikaanse’ is een keerpunt. Het is een nieuw vrouwentype, een uitgelengde, slanke
figuur. Vanaf 1965 ging hij ook over op bronzen figuurtjes in klein formaat. Vanaf 1975 begon hij, wegens problemen met zijn gezondheid, meer en meer te tekenen.
In deze tekeningen toont hij een vrijere en meer expressieve interpretatie van het levend model.
Hij overleed te Sint- Idesbald op 26 september 1984 en is begraven te Koksijde.
Francine Van Mieghem, zijn echtgenote en model (en zelf een verdienstelijk beeldhouwster) heeft in 1995 een bronzen borstbeeld van hem gemaakt als hulde aan
haar grote meester. Dit borstbeeld staat op het George Grardplein te Sint Idesbald.

datum toekenning
GR 06/12/1993

motivatie toekenning naam
gezien ingevolge de fusie van de gemeente Koksijde en Oostduinkerke op 30,09,1977 in de huidige gemeente Koksijde een
aantal straatnamen tweemaal voorkomen in het straatnamenbestand; (…) gelet het voorstel uitgewerkt door de gemeentelijke
straatnamencommissie tot wijziging van diverse straatnamen; gelet op de hierbijgevoegde bijlage met motivering van de
gekozen straatnamen
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straat

deelgemeente

Goffinlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Tot nu toe werd aangenomen dat deze straat werd genoemd naar Albert GOFFIN, gouverneur van de Nationale Bank van 1941-1944. Hij begon zijn loopbaan in 1907
in het agentschap te Philippeville begonnen loopbaan in de Nationale Bank. Ook in La Louvière stond hij zes jaar lang aan het hoofd van het agentschap; vervolgens
was hij van 1916 tot 1922 beheerder van het plaatselijke discontokantoor. Hij bekleedde beheersmandaten in de Banque Liégeoise (1922) en in de Bank van Brussel
(1931). In 1934 keerde hij naar de Nationale Bank terug, ditmaal als directeur. Hij kreeg er de disconto-operaties onder zijn bevoegdheid.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bleef directeur Goffin in Brussel, terwijl de andere leden van het directiecomité nar Frankrijk uitweken. Hij was nauw betrokken
bij de onderhandelingen over de oprichting van de Emissiebank te Brussel waar hij beheerder- directeur van werd. Bij het overlijden van Janssen volgde hij deze
laatste op als voorzitter van de Emissiebank. Deze instelling was voornamelijk belast met de afwikkeling van het betalingsverkeer tussen België en Duitsland. Na zijn
gedwongen ontslag in 1944, trok Goffin zich uit het openbare leven terug. Hij overleed in 1958.
Recent onderzoek toont evenwel aan dat het waarschijnlijker is dat de straat is genoemd naar Marie Josephe Walthère GOFFIN (°Sohein-Tinlot, 08-09-1859), gehuwd
te Sint-Truiden op 03-09-1895 met Maria Lafosse, zuster van Fernand LAFOSSE. De familie Lafosse bezat gronden in deze omgeving en bouwde o.a. voor hun zoon de
bekende Keunekapel.

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage; afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de
Coxyde (125x4 meter)
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straat

deelgemeente

Goudendalstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Graszodenstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Een graszode is een dunne plak bestaande uit bovengrondse plantendelen, weinig aarde en wortels van gras. Ze worden gebruikt voor de aanleg van gazons.

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

H. Christiaenlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue de Coxyde (plan 1932)/Koksijdelaan

uitleg
Gekend weerstander van Sint-Idesbald. Geboren te Koksijde op 25 december 1921 als zoon van Louis Christiaen en Gabriëlle Ghys. Werd lid van de
weerstandsbeweging tijdens de Duitse bezetting in 1940-45. werd opgepakt door de Duitsers en stierf na honger en ontbering als politiek gevangene in een bos in de
omgeving van Vistock (Duitsland) in de nacht van 5 op 6 mei 1945.
De straatnamencommissie stelde in 1990 voor de Henri Christiaenlaan, die kriskras door Sint-Idesbald loopt, op te splitsen in volgend delen: Weerstandstraat (deel
Koninklijke Baan- aan zee), Henri Christiaenlaan (Koninklijke Baan- Smeyerslaan), Fam. Lafossestraat (oprichters van de Keunekapel) en Loggerstraat (snelvarend
kustvaartuig voor de haringvisserij); dit voorstel werd uiteindelijk niet weerhouden

datum toekenning
CBS 04/07/1945

motivatie toekenning naam
overwegende in het belang van het algemeen, zich gegronde redenen wettigen om de namen te herdenken van deze welke
door hun levensoffer hebben bijgedragen aan de bevrijding van het Vaderland; overwegende tot op heden officieel drie namen
gekend zijn van ingezetenen dezer gemeente, slachtoffer van de Duitsche barbaarsheid te weten: Vandamme Robert, Deman
Marcel en Christiaen Henri; (…) ter nagedachtenis van de voormelde jongelingen welke den marteldood gestorven zijn in de
naziehel, wenschelijk voor hun aandenken straatbenamingen zouden verleend worden; afgestaan bij akte 24-03-1934 door
weduwe Laloux-Steinbach (320x10 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (79x5 meter)
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straat

deelgemeente

Herman Teirlincklaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue de la Panne/Pannelaan (plan 1932)

uitleg
Vlaamse roman- en toneelschrijver, stichter van de tijdschriften ‘Vlaanderen’ en ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’. Behoorde tot ‘Van Nu en Straks’ (Mijnheer Serjanszoon,
1908; Maria Speermalie, 1940; Het gevecht met de Engel, 1952). Hij was de leidende figuur inzake toneelvernieuwing (De vertraagde film, 1922). Hij leefde van 1879
tot 1967. Naar hem werd de befaamde toneelschool ‘Studio Herman Teirlinck’ te Antwerpen genoemd.
Hij verbleef regelmatig te Koksijde in de villa ‘Anker en zon’, gelegen in de huidige Teirlincklaan.
Na Henri Vandevelde (oprichter in 1927) was Teirlinck van 1936 tot 1950 directeur van ENSAAV ("La Cambre").
Van 1934 tot 1962 (zijn dood) was architect Victor Bourgeois (°Charleroi 1897) directeur architectuur atelier. Bourgeois heeft villa "Zon en Anker" (bijlage op
Delcampe) getekend voor Teirlinck ...verdwenen.
Ook Paul Delvaux en Walter Vilain volgden les in Ter Kameren

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Hofstedeweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier de la Ferme/Pachthoeve pad (plan 1932)

uitleg
Twijfelachtige oorsprong van deze straatnaam. Heeft mogelijks te maken met de aanliggende Dumanoirstraat (zie aldaar); manoir = pachthoeve, doch de betekenis
van de Dumanoirstraat is anders.

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Honigklaverweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier des Melilots/Steenklaverpad (deel tussen Pannelaan en Pannelaan) (plan 1932); chemins des
Serpolets/Kwendelweg (deel tussen Pannelaan en Veldtijmweg) (plan 1932)
uitleg
Honingklaver (Melilotus) is een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De soorten komen voor in de gematigde streken van Europa en de mediterrane
en subtropische streken van Azië en Noord-Afrika

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Hotellaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar het voormalige hotel Excelsior, op het einde van van deze straat gelegen, een hotel met een "bewogen" geschiedenis (zie
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/8c7e9ad5-60b6-b4c3-e815-163aee48dd86)

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Jaakpad

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Jacques/Jacqueslaan (plan 1932)

uitleg
straat genoemd naar Jacques Albert Dumont (1879-1938), zoon van Albert Dumont en Marie Louise Hebbelynck (zie Dumontlaan). Hij huwde met Gabrielle Dumont.
Het echtpaar had volgende kinderen: Jean (1901-1919, Myriam (1902-1985, zie Myriamstraat), Jacqueline (1904-1958, zie Jacquelinestraat), Colette (1905-1975),
Paul (1907-1995) en Gabriel (1917)
Jacques werd geboren op 07-10-1879 en overleed in Brussel op 01-01-1938, hij werd begraven in De Panne. Hij huwde in Sint-Gillis op 17-07-1900 met Gabrielle
Dumont, geboren op 30-08-1881 in Sint-Gillis. Zijn echtgenote overleed in Brussel op 04-05-1968. Jacques was landmeter en gemeenteraadslid in De Panne.

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Jacquelinestraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Jacquelinevoetpad (1934)

uitleg
straat genoemd naar de voornaam Jacqueline. Wellicht genoemd naar Jacqueline Agnais Germaine Albertine DUMONT, dochter van Jacques Albert Dumont (18791939) en Gabrielle Dumont, geboren in Adinkerke op 21-05-1904 en overleden in 1958. Zij huwde met Emile Riga (1903-1952)

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
Coxyde Plage et West Flandria (131x2,50 meter) en door weduwe Laloux-Steinbach bij akte 24-03-1934 (131x2,50 meter);
afgestaan bij akte 24-03-1934 door Camille Greant en Charles Leys (80x5 meter) (Greant Camille °Chatelet, 27-01-1880,
bediende te Schaarbeek, x Sint-Joost, 16-03-1901 met Marguerite Marie Mathilde Vander Elst °Brussel, 02-09-1881)
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straat

deelgemeente

Jakobuskruidstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Jacobées/Jacobeisstraat (plan 1932)

uitleg
Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris, synoniem: Senecio jacobaea) is een wilde, in de regel tweejarige plant met gele bloempjes uit het geslacht
Jacobaea (Jacobskruid).

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
La Plage de Coxyde (55x10 meter)
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straat

deelgemeente

Jan Pootlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue des Dunes/Duinenlaan (plan 1932)

uitleg
Jan Poot werd geboren in Vilvoorde op 26 januari 1879 en overleedn in Schaarbeek op 23 februari 1942.
Jan Poot is zowel acteur, regisseur als theaterdirecteur geweest bij de KVS. In 1920 stelde hij zich kandidaat voor de betrekking van directeur. De schouwburg bevond
zich op dat ogenblik in een diepe malaise. In zijn kandidatuurstelling werd Jan Poot gesteund door het Comité van Toezicht, waarin o.a. Herman Teirlinck zat. In 1921
werd hij door de Brusselse gemeenteraad aangeduid als opvolger van Constant Van Kerckhoven. Jan Poot paste drastische maatregelen toe, hij weerde de op dat
ogenblik door het Vlaamse volk geliefde “draken” en volkse blijspelen en introduceerde modern, expressionistisch werk. Hij nodigde eminente buitenlanders uit zoals
Louis Bouwmeester en Eduard Verkade. Maar vooral zijn samenwerking met Herman Teirlinck zorgde ervoor dat de KVS avant-garde theater met internationale allures
bracht. Onder zijn directeurschap werden Teirlincks Vertraagde Film, Ik dien, De man zonder lijf en Ave gecreëerd, telkens met Rezy Verschuren in de vrouwelijke
hoofdrol.
Jan Poots bronzen borstbeeld werd onthuld op 28 januari 1939 tijdens de viering van zijn zestigste verjaardag. In een artikel in Brusselsche Tijdingen (12, 1/02/1939)
lezen we dat het beeld “ … een eereplaats zal krijgen in de gelagzaal van den schouwburg”. Op de viering waren o.a. toenmalige minister van Openbaar Onderwijs
Dierckx, burgemeester Adolphe Max en oud-minister Julius Hoste aanwezig. De beeldhouwer van het sterke beeld was niemand minder dan Ernest Wijnants (Mechelen,
1878 – 1964), leerling van Charles Van Der Stappen en Victor Rousseau en bevriend met Rik Wouters. Aanvankelijk schilderde hij kleine schilderijtjes waarin de
kleureninvloed van het Brabantse fauvisme duidelijk zichtbaar was. Later werkte Wijnants voornamelijk als beeldhouwer en ging de vorm steeds meer stileren
waardoor zijn beelden herinneren aan Egyptische , Indische of Chinese sculpturen.
(bron: Mariet Calsius, Archivaris AMVB te Brussel, mariet.calsius@amvb.be)
Verbleef en was eigenaar van villa "Uilenspiegel" in deze straat

datum toekenning
16/11/1938

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift… van den heer H. Mennekens, Algemeen Feestbestuurder van den Koninklijken Vlaamschen
Schouwburg wonende Lakenstraat te Brussel, waarbij hij vraagt in naam van het eerecomité welke gesticht werd tot viering
van den heer Jan Poot, directeur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel, de benaming te willen verlenen
van Jan Pootlaan aan den weg thans genoemd Duinenlaan, gelegen wijk Sint-Idesbaldus
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straat

deelgemeente

Jan Van Looylaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Beau Séjour/Schoonverblijflaan (plan 1932); Emiellaan

uitleg
Jan Van Looy werd geboren te Doornik in 1882 en overleed te Schaarbeek in 1971. Hij was schilder van portretten, landschappen, interieurs en stillevens. Hij was een
waterverfschilder en etser, leerling van de Academie te Brussel. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een gulle toets en een palet met een ruim gamma. Werken van hem
bevinden zich te Gent, Mechelen en Doornik.

datum toekenning
15/06/1957

motivatie toekenning naam
gezien Jan Van Looy beroemd kunstschilder in onze gemeente verblijft sedert verschillende jaren en alhier een groot deel van
zijn werken uitgevoerd heeft; gezien belanghebbende onder meer in 1937 de gulden medaille verwierf in het Salon des
Artistes Français te Parijs; overwegende dat de verdiensten van deze kunstenaar zouden kunnen erkend en bevestigd worden
voor de ingezetenen door het toekennen van zijn naam aan een bestaande straat; overwegende dat de Emiellaan gelegen is
dicht bij de woonst van gezegde kunstschilder en dat deze huidige naam geen enkele zin of betekenis heeft.

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Jef Lambeauxlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Beeldhouwer geïnspireerd door de neo-barok, geboren te Antwerpen in 1852 en overleden in 1908. Werken van hem zijn o.a. die van het omstreden haut-reliëf
‘Passions Humaines’ in het Brusselse Jubelpark (1894). Tevens ontwierp hij een aantal bustes,o.a. die van Hendrik Conscience (Antwerpen) en die van de Braeckeleer.
Werd in 1903 lid van de Koninklijke academie en was medestichter van de kunstgroep les XX, waaruit hij echter reeds na de eerste tentoonstelling ontslag neemt. Op
de wereldtentoonstelling te Parijs in 19010 krijgt hij een eremedaille voor zijn werk ‘Menselijke driften’, geëxposeerd in het Hortapaviljoen.

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Joseph Ryckewaertlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue du Square/Squarestraat (plan 1932)

uitleg
Joseph Louis Amand Ryckewaert werd geboren te Koksijde op 16 januari 1920 als zoon van Lodewijk Josephus (°Veurne,1888) en Valeria Madou (°Steenkerke,1882).
Hij sneuvelde te Gullegem op 24 mei 1940 als soldaat bij het 3de Linieregiment.

datum toekenning

motivatie toekenning naam
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straat

deelgemeente

Julien Dillenslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier de la Chapelle/Kapellepad ( (plan 1932, deel tussen Pootlaan en Myriamweg); Avenue
Dillens/Dillenslaan (deel tusen Myriamweg en Strandlaan)
uitleg
Belgische beeldhouwer, medailleur en aquarellist, lid van de Koninklijke Academie. Geboren te Antwerpen in 1849 en overleden te Brussel in 1904. Werkte o.a. aan de
sculptuur van de Nieuwe Beurs te Brussel. Hij was bevriend met Rodin.
Werken van hem: monument ’t Serclaes (Brussel), standbeeld van Hypoliet Metdepenningen (Gent), diverse aquarellen van landschappen en stadsgezichten.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

K. Van de Woestijnestraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier Simone/Simonepad (plan 1932); Simonestraat (1934)

uitleg
Vlaamse dichter van sensualistische belijdenispoëzie in zware ritmen en overladen taal (‘Het vaderhuis’, 1905; ‘God aan Zee’ ,1926). Gedurende de vakantieperiode
verbleef hij in de villa ‘Annekensnest’, Charles Leyslaan 31.
zie https://www.ugentmemorie.be/personen/van-de-woestijne-karel-1878-1929

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (70x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Kapelstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Ernest Bertrand/Ernest Bertrandlaan (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Kerkepanneweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door Charles Leys (62x5 en 90x2,50 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Klaprozenstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Pavots/Slaapkruidstraat (plan 1932)

uitleg
Klaproos of papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver somniferum), waaruit maanzaad en opium gewonnen
wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt.

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door
Charles Leys (55x7 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (55x7 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Konijnstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Koninklijke Baan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
voorheen: Koninklijke Straat (1910-1920 en 1920-30)

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Koninklijke Prinslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue du Centre/Middenlaan (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (123x10 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934
door de NV La Plage de Coxyde (355x20 meter) = Middenlaan met rondpunt

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Koornbloemstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Korenbloempad

uitleg
De korenbloem (Centaurea cyanus), ook wel wilde korenbloem genoemd, is een 30–60 cm hoge, eenjarige plant uit de composietenfamilie. Binnen het geslacht
Centaurea is het een van de drie soorten die van nature voorkomen in België en Nederland. Hij staat op de Nederlandse Rode lijst (planten) van 2000. In Vlaanderen
heeft de soort de status "achteruitgaand".
De korenbloem dankt zijn naam aan de traditionele groeiplaats; op akkers tussen het graan. Doordat de plant slechts weinig ruimte nodig had, kon hij hier tussen het
hoge graan overleven. Door de teelt met gezuiverd zaaigoed komt de plant in dit milieu vrijwel niet meer voor. In bermen van binnenwegen zijn de blauwe bloemen
nog wel regelmatig aan te treffen. De soort neemt zelfs toe, waarschijnlijk doordat veel bermen minder vaak dan vroeger worden gemaaid. Wel moet hierbij worden
vermeld dat een groot deel van deze planten verwilderd zijn vanuit tuinen.[bron?]
De trompetvormige straalbloemen met driehoekige slippen hebben een opvallende diepe kleur blauw, die aanleiding heeft gegeven tot de naam korenbloemenblauw.
De voet van de buisbloempjes is paars. De natuurlijke bloeiperiode is van juni tot augustus.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbloem

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (190x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Kroonlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue de Muytenaere/de Muytenaerelaan (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (340x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Leeuwerikenweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier des Alouettes/Leeuwerikpad (plan 1932)

uitleg
Leeuweriken (Alaudidae) vormen een familie uit de orde van zangvogels (Passeriformes) en de superfamilie Sylvioidea. De familie kent rond de 100 soorten
zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuweriken

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
La Plage de Coxyde (72x12 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Ligeriusweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Kerkwegel

uitleg
In de 11de ;eeuw was er een sterk religieuze reveil in West-Europa. De nieuwe generatie monniken botsten met de beleving van het monastieke leven binnen de
bestaande abdijen. Uit protest zonderden enkele monniken zich van de bestaande wereld af. Ze leefden in afgelegen gebieden volgens de regel van de H. Benedictus
als kluizenaars. Een aantal kreeg navolging van tijdsgenoten. Hieruit ontstonden nieuwe volwaardige monastieke gemeenschappen, zoals in Koksijde.
Omstreeks 1107 nestelde de kluizenaar Ligerius zich in de duinen van het huidige Koksijde. Rond hem onstond een groepje volgelingen, dat met de steun van het
kapittel van Sint- Walburga in Veurne en de Vlaamse graven Willem Clito en Diederik van Elzas,in 1128 uitgroeide tot een volwaardige monastieke gemeenschap.

datum toekenning
GR 13/04/1993

motivatie toekenning naam
gezien ingevolge de fusie van de gemeente Koksijde en Oostduinkerke op 30,09,1977 in de huidige gemeente Koksijde een
aantal straatnamen tweemaal voorkomen in het straatnamenbestand; (…) gelet het voorstel uitgewerkt door de gemeentelijke
straatnamencommissie tot wijziging van diverse straatnamen; gelet op de hierbijgevoegde bijlage met motivering van de
gekozen straatnamen

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Lijsterpad

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Sentier Courbe/Krompad (plan 1932)/Courbetlaan (1934)

uitleg
Lijsters (Turdidae) zijn een grote familie van meestal middelgrote zangvogels met goed ontwikkelde zang
zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijsters_(vogels)

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (224x12 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Lucionplein

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Square Lucion (plan 1932)

uitleg
Genoemd naar de Brusselse familie Lucion. Vader René-Pierre-Marie Lucion, scheikundige te Watermaal- Bosvoorde, koopt in 1906 duinen aan te Koksijde. In 1913
worden de goederen verdeeld tussen hem en zijn drie zoons: Paul Lucion, boekhouder te Etterbeek, Henri Lucion, ingenieur te Elsene en Maurice Lucion, industrieel te
Sint-Gillis.
René Pierre Marie LUCION werd geboren op 29-05-1854 in Montegnée (prov. Luik) als zoon van Paul Emile Joseph & Adèle Louise Constance Peters. Hij was chemicus.
Hij huwde op 14-10-1876 in Elsene met Marie Pauline Henriette HENRARD, geboren in Luik en overleden in Elsene op 31-10-1912. René Lucion overleed in Brussel op
10-05-1925
Hun zoon Paul Emile Frederic Lucion, ingenieur, geboren op 29-08-1877 in Watermaal-Bosvoorde, huwde op 14-02-1901 in Brussel met Marthe Léonie Marie Joséphine
Joris (geboren op 20-11-1877 in Brussel); hun zoon Maurice Eugéne Auguste Lucion, electricien, geboren op 18-01-1880 in Watermaal-Bosvoorde huwde op 19-021903 in Sint-Gilils met Berthe Marie Léopoldine Hutereau (geboren op 28-07-1880 in Sint-Gillis); hun zoon Philippe Louis Henri Lucion, geboren op 05-11-1878 in
Watermaal-Bosvoorde, ingenieur-electricien, huwde op 23-07-1904 in Sint-Gillis met Valentine Marie Augustine De Coen (geboren op 07-03-1884 in Sint-Gillis).
Bronnen o.a.: Archief Hypotheken, 21-01-1913 (akte bij not. Valentin Delwart te Brussel)
Verdeling eigendom na overlijden op 31 oktober 1912 te Elsene van René LUCION, chimiste, weduwnaar van Henriette Henrard, wonende te Elsene, Avenue de
l’Hippodrome 127, aan zijn drie kinderen
1.Paul Lucion, comptable, Rue des Menapiers 6 te Etterbeek
2.Henri Lucion, ingenieur, Avenue de l’Hipodrome te Elsene
3.Maurice Lucion, industrieel, Rue de Joncker 33 te Sint-Gillis
zie ook: http://chimienouvelle.be/CN115web/CN%20115%20Deelstra.pdf
datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Majoor Dhooghelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Oyats/Ooyatstraat (plan 1932); Duinbiezenstraat (1945)

uitleg
Majoor François Dhooghe (°Lier, 2 januari 1881,+Kaisheim, 18 februari 1945) was actief in het Koksijdse verenigingsleven . Hij was ondermeer voorzitter van het
feestcomité te Sint-Idesbald en hij fungeerde ook als contactpersoon met de Franse militaire overheid voor het comité dat het zoeavenmonument oprichtte. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog spioneerde hij voor de weerstandsgroep ‘Zero’ te Brussel. Hij werd verklikt en eerst zes maanden opgesloten te Sint-Gillis voor hij naar Kaisheim
bij Donauwörth (in Beireren) werd overgebracht. Na ruim twee jaar gevangenschap, stierf hij daar van ontbering.

datum toekenning
CBS 21/08/1945

motivatie toekenning naam
gezien den rustend majoor Dhooghe Francois, welke als politieke gevangene den Heldendood gestorven is in de Duitsche
folterkampen, gedurende verscheidene jaren voorname diensten heeft bewezen bij de uitbreiding en den bloei van de Wijk
Sint-Idesbaldus-Bad in deze gemeente; overwegende diensvolgens gegronde redenen wettigen om de naam van wijlen de
rustend majoor Dhooghe Francois, welke gestorven is voor het Vaderland, in deze gemeente te herdenken; afgestaan bij akte
24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (252x5 en 255x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Marcel Demanlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Rue Longue/Langestraat (plan 1932)

uitleg
Straat genoemd naar Marcel Deman, geboren in Koksijde op 2 juni 1923 als zoon van Firmin Deman en Eliane Deweirdt. Mecanicien van beroep. Hij woonde aan de
Koninklijke Baan. In 1942 werd hij als lid van de Weerstand door de Duitsers aangehouden en hij overleed in de gevangenis van Untermansfeld (Duitsland)op 4 juni
1944. Hij werd begraven op het kerkhof van De Panne bij zijn vrienden uit het verzet.

datum toekenning
CBS 04/07/1945

motivatie toekenning naam
overwegende in het belang van het algemeen, zich gegronde redenen wettigen om de namen te herdenken van deze welke
door hun levensoffer hebben bijgedragen aan de bevrijding van het Vaderland; overwegende tot op heden officieel drie namen
gekend zijn van ingezetenen dezer gemeente, slachtoffer van de Duitsche barbaarsheid te weten: Vandamme Robert, Deman
Marcel en Christiaen Henri; (…) ter nagedachtenis van de voormelde jongelingen welke den marteldood gestorven zijn in de
naziehel, wenschelijk voor hun aandenken straatbenamingen zouden verleend worden

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Marie-Joséstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Derde kind en enige dochter van Koning Albert I en Elisabeth, hertogin in Beieren. Zij werd geboren in 1906 en huwde in 1930 in Italië met de latere Koning van Italië,
Umberto van Piëmont (1904-1983). Zij was gedurende één maand (mei) Koningin van Italië.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Maurice Renardlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Charles de Meeus/Charles de Meeuslaan (kaart 1932) (deel tussen Prins Boudewijnlaan en Tennislaan)

uitleg
Straat genoemd naar Maurice Renard, actief in de NV La Plage de Coxyde. Hij wordt in 1929 vermeld als "dagbladschrijver" in Brussel, Rue de l'Etendart 4.
Op 24 december 1929 treden op namens de naamloze maatschappij La Plage de Coxyde: Charles Leys, eigenaar wonende Sint-Joost-ten-Node en Maurice Renard,
dagbladschrijver, wonende te Brussel, Rue de L’Etendart 4
Maurice-Lucien RENARD, journalist, geboren in Namur, 28-02-1891 en overleden in Brussel, 23-12-1965; hij huwde in Sint-Joost-ten-Node, 15-09-1925 met JeanneEugenie-Josephe LEYS (dochter van Charles Leys), geboren in Sint-Joost-ten-Node, 27-11-1900 en overleden in Schaarbeek, 18-02-1983

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage; afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de
Coxyde (430x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Maurice Roelantslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Maurice Roelant, geboren te Gent op 15-12-1895 en overleden te Sint-Martens-Lennik op 25-04-1966, was een Belgisch Nederlandstalig schrijver en voornamelijk
actief als journalist. Van 1954 tot 1963 was hij conservator van het museum van Gaasbeek. Hij was medeoprichter van o.a. het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Van de vele initiatieven die op cultureel gebied van hem uitgingen, dienen vermeld de impuls tot oprichting van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaams
Boekwezen (1929). Met Komen en Gaan(19257) was hij een van de bewerkers van de hernieuwing van de Vlaamse roman rond 1930 en zette hij een oeuvre in dat
zich onderscheidt door scherpzinnige ontleding van het onbestendig menselijk hart, sterk moreel verantwoordelijkheidsgevoel en zwierige stijl. Roelants was, naast
dichter, eveneens auteur van literaire en kunstkritieken, alsmede enkele essays over levenskunst, met als centraal thema het geluk, dat overigens kenmerkend is voor
zijn hele werk. Maurice Roelants verbleef te Koksijde in villa ‘t’Vissershuis’.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Roelants

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Meesjesweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Mezen (Paridae) zijn een rijk gevarieerde familie in de orde van de zangvogels (Passeriformes)en de superfamilie Sylvioidea.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mezen_(vogels)

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Myriamweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Miryam/Miryamlaan

uitleg
straat genoemd naar de voornaam Myriam. Wellicht genoemd naar Myriam Hermi Ludovica DUMONT, dochter van Jacques Albert Dumont (1879-1939) en Gabrielle
Dumont, geboren in Adinkerke op 05-10-1902 en overleden in Sint-Gillis op 13-09-1985. Zij was architecte en huwde met architect Gustave Remy.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Neerhoflaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Olmenstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Iep (Ulmus) (ook bekend als olm) is een geslacht van loofbomen. De bladeren zijn veernervig en hebben een gezaagde of dubbelgezaagde bladrand. Ze lijken soms op
de bladeren van de haagbeuk (Carpinus betulus). Iepenbladeren hebben echter in tegenstelling tot die van de haagbeuk een ongelijke bladvoet. De bloemen bloeien
eerder dan dat de bladeren verschijnen. Het bloemdek is klein, groen en aan de slippen zijn ze onderling vergroeid. Daar boven staan de meeldraden met paarse
helmhokken en de stamper. De zaden zijn afgeplat en hebben een brede gevleugelde rand.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Iep

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Oostendelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Lafosse (tussen Koninklijke Baan en Grardplein/Lafosselaan (plan 1932); Boulevard
d'Ostende/Oostendelaan (tussen Grardplein en Koninginnelaan)
uitleg
Oostende (Frans: Ostende) is een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen, die ongeveer centraal langs de Belgische kust ligt. De stad is een belangrijk
toeristisch en economisch centrum, telt ca. 71.500 inwoners (2019), beschikt over een zee- en luchthaven en is het centrum van het gelijknamige arrondissement.

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); overname door gemeentebestuur
ingevolge beslissing GR van 30/11/1928 van 79 wegen van de Burgerlijke Maatschappij der Duinen van Oostduinkerke en
Coxyde vertegenwoordigd door Emile de le Court (raadsheer Hof van Cassatie, Brussel) & Henri Iweins d'Eeckhoutte
(grondeigenaar te Sint-Kruis); om in de openbare wegenis ingelijfd te worden; lengtes worden telkens erbij vermeld ! (voor de
helft) afgestaan bij akte 24-03-1934 door Charles Leys (175x6 meter en 83x7 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de
NV La Plage de Coxyde (83x7 en 327x12 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door NV Societe Civile de la Plage de St.
Idesbald (175x6 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

P. Delvauxlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
chemins des Lutins/Plaaggeestpad (plan 1932); Kabouterlaan

uitleg
Paul Delvaux (°Antheit 23-09-1897-+Veurne 20 juli 1994). Belgisch schilder en tekenaar, studeerde aan de Brusselse academie en debuteerde met natuurgetrouwe
composities (figuren en landschappen) met postexpressionistische inslag. Rond 1936 schilderde hij onder invloed van René Magritte en Giorgio de Chirico werken met
klassieke vorm en surrealistisch van geest. Met behulp van gedempt- vreemd koele kleuren, verdragende perspectieven, draperieën, bewegingloze personages, naakte
of halfnaakte vrouwen in ruïnes of ouderwetse salons creëert hij een beeld van droom en hallucinatie. Zijn licht- en schaduwspel onderlijnt de tijdloze stilte die
karakteristiek is voor zijn werk. De stilstaande treinen in nachtelijke stations zijn hiervan een voorbeeld.
Werk van Paul Delvaux bevindt zich oa. in het museum van de Stichting Paul Delvaux te Sint- Idesbald.

datum toekenning
GR 4/2/1997

motivatie toekenning naam
gezien de aanwezigheid van het Paul Delvauxmuseum de faam van de gemeente op toeristisch en cultureel vlak ten goede
komt; dit jaar de 100ste verjaardag van de geboorte van de kunstenaar Paul Delvaux wordt gevierd; de gemeente de
nagedachtenis van ereburger Paul Delvaux wenst te bewaren…

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

P.P. Rubenslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue du Tennis/Tennislaan (tussen Strandlaan en Nazylaan) (plan 1932)

uitleg
Vlaamse schilder, geboren in 1577 en overleden in 1640, grootmeester van de Vlaamse barokschilderkunst. Stichtte in 1610 te Antwerpen een groot atelier met tal
van medewerkers, o.a. Van Dijck en Jacob Jordaens. Hij schilderde voornamelijk mythologische en religieuze scènes, portretten en landschappen.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Pannelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue de la Panne/Pannelaan (plan 1932)

uitleg
De Panne (Frans: La Panne) is een badplaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners. De Panne is de meest
westelijke plaats van België en de meest zuidelijke badplaats aan de Belgische Kust. Deze grenst op zijn beurt aan de meest noordelijke plaats van Frankrijk, namelijk
Bray-Dunes.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Parnassiuskruidstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Parnassia (Parnassia palustris), vroeger parnaskruid, is een plant die in het APG III-systeem tot de kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae) wordt gerekend.
De tot 30 cm hoge plant bloeit van juli tot in september. De paar wortelstandige bladeren hebben een lange steel en een vaak hartvormige voet. De bloem staat op
een rechtopgaande kantige stengel waaraan zich ongeveer halverwege een zittend blad bevindt. Dit blad is ook hartvormig en de twee lobben van de bladvoet zijn
bijna stengelomvattend. De vijf kroonbladen zijn wit met groenige parallel-lopende nerven. In de bloem staan vijf staminoda (vergroeide onvruchtbare meeldraden),
die eindigen in een reeks goudkleurige knopjes. Ze zijn bedoeld om insecten te lokken die nectar vinden aan de voet van deze meeldraden. Voor elk kroonblaadje
staat er een. De vruchtbare meeldraden wisselen af met de staminoda. De bomvormige doosvrucht opent met vier kleppen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parnassia_(soort)

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door
weduwe Laloux-Steinbach (96x9 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Petuniaslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Petunia is de botanische naam van een geslacht van planten in de Nachtschadefamilie (Solanaceae).
Veel van de in tuinen voorkomende petuniasoorten zijn hybriden. Het geslacht is nauw verwant aan Nicotiana, de naam zou zelfs van het Braziliaanse woord petun
(=tabak) zijn afgeleid. Er is ook een meerjarige plant gekweekt als eenjarige.
De eerste Petunia kwam in 1823 naar Europa. De witbloemige Petunia axillaris was de eerste, later werd de Argentijnse, violette tot karmijnrood bloeiende Petunia
violacea ingevoerd. Deze twee soorten vormden de basis voor talloze hybriden.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Petunia

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Pieter Pourbusstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Mouettes/Zeemeeuwstraat (plan 1932); Meeuwenlaan

uitleg
Pieter Pourbus (1523/24-1584) schilderde in 1580 in opdracht van Abt Holman de Ter Duinenabdij. Het werd een merkwaardige, panoramische perspectivische visie
met vermelding van de functies, de afmetingen en de belangrijkste bouwmaterialen. De documentaire waarde van het indrukwekkend doek (2,25 bij 2,28 meter), is
nog groter is dan de artistieke. Het schilderij blijft een onmisbare bron voor de studie van de resten van de abdij, die in de 17de eeuw onder het duinenzand bedolven
raakten.
De Bruggeling Pourbus was van vele markten thuis. Naast schilder was hij ook landmeter en cartograaf. (Koksijde p 107)

datum toekenning
GR 13/04/1993

motivatie toekenning naam
gezien ingevolge de fusie van de gemeente Koksijde en Oostduinkerke op 30,09,1977 in de huidige gemeente Koksijde een
aantal straatnamen tweemaal voorkomen in het straatnamenbestand; (…) gelet het voorstel uitgewerkt door de gemeentelijke
straatnamencommissie tot wijziging van diverse straatnamen; gelet op de hierbijgevoegde bijlage met motivering van de
gekozen straatnamen

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Pieterlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Pierre (plan 1932)

uitleg
genoemd naar Pierre Dumont, grondeigenaar (zie Dumontlaan), geboren in 1881 en overleden in 1957.
Pierre Jules DUMONT werd geboren in Sint-Gillis op 06-12-1881, zoon van Albert Dumont en Marie Louise Hebbelynck (zie Dumontlaan). Hij was landbouwingenieur
van opleiding. Hij huwde in Adinkerke op 27-09-1904 met Louise Marie Dumont (°Gent, 15-07-1882). Het gezin had drie kinderen allen geboren in De Panne
(Adinkerke): Denis (1905), Michel (1907) en Catharine (1908). Het gezin woonde in Oostduinkerke-bad tussen 1914-1919 en terug vanaf 1921. Pierre was er
afgevaardigd bestuurder van de immobilienvennootschap NV Duinpark-Bains (zie Duinparklaan)

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Pioenrooslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue Paulette et Suzanne/Paulette en Suzannelaan (plan 1932) (=huidige Umélaan en Pioenrooslaan)

uitleg
zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paeonia

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Prins Boudewijnlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue Nestor Germanes/Nestor Germaneslaan (plan 1932) (tot aan majoor Dhooghelaan; sentier
Arlette/Arlettepad (plan 1932) (tussen Renardlaan en Tennislaan)
uitleg
Boudewijn I van België (Brussel, 7 september 1930-Motril, 31 juli 1993)
Prins van België, regeerde in de periode 1950-1951 als koninklijke prins en van 1951 tot aan zijn dood in 1993 als Koning der Belgen over België.
In 1960 trouwde Boudewijn met de Spaanse gravin Fabiola de Mora y Aragon. Hun huwelijk bleef kinderloos. Boudewijn overleed op 31 juli 1993 in zijn buitenverblijf
in Motril in Spanje en werd opgevolgd door zijn jongere broer Albert, die Albert II der Belgen werd

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (590x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Prins van Luiklaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Prins van Luik is een dynastieke titel die in de regel aan een van de afstammelingen van de koning der Belgen gegeven wordt. Het is een symbolische voortzetting van
de vorstelijke titel van het oude prinsbisdom Luik. De ‘Belgische’ prinsen van Luik: Albert II van België en zijn echtgenote.
Straat genoemd naar Albert, prins van Luik (geboren 1934), de tweede zoon van Leopold III en koningin Astrid. Hij huwde in 1959 te Brussel met prinses Paola Ruffo
di Calabria. In 1993 volgt hij zijn overleden broer Boudewijn op als zesde Koning der Belgen.

datum toekenning
15/09/1937

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Prof. Blanchardlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue du Centre/Middenpunktlaan (plan 1932)

uitleg
professor Raoul Blanchard was geograaf, geboren in Orleans op 04-09-1877 en overleden in Parijs op 24-03-1965. professor aan de universiteiten van Grenoble,
Harvard, Quebec en Montreal. Debuteerde met zijn magistrale werk ‘La Flandre’. Specialist in gletsjers. Publiceerde in 12 volumes ‘Alpes occidentales’.
Op 5 juni 1954 onthulde professor Blanchard de straat die voortaan zijn naam zou dragen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Raoul_Blanchard

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (57x15; 123x10 en 181x20 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Quinten Metsysstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Etourneaux/Spreeuwenstraat

uitleg
Schilder, geboren te Leuven rond 1465 en overleden te Antwerpen in 1530. Zijn vroegst bekende werken dateren uit 1507 en 1509, waarin hij als een volkomen rijp
en geschoold meester verschijnt. Een vrij omvangrijk oeuvre wordt hem toegeschreven. Metsys is de laatste grote figuur van de Vlaamse Primitieven. Zijn kunst
vertegenwoordigt in vele opzichten het hoogtepunt,waarna alleen iets nieuws of een terugval mogelijk is. Zij is uitermate verfijnd en voornaam, zowel in voordracht en
expressie van de figuren als in kleurenspel. In zijn latere periode onderging hij enig Italiaanse invloed.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Quinten_Massijs_(I)

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

R. Allemeeschlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Zeepannelaan (plan 1932)

uitleg
Deze straat werd genoemd naar Remi Maurice Allemeesch. Hij werd geboren te Mosles in Frankrijk op 13 februari 1919 als zoon van Henri Allemeesch en Zoë Maria
Dhaene. Als lid van de weerstand werd hij aangehouden te Veurne op 26 juli 1944 en op 2 september gedeporteerd naar het concentratiekamp van Neuengamme in
Duitsland. Zijn teruggekeerde vrienden zagen hem voor de laatste keer te Neuengamme op 7 maart 1945 in erbarmelijke toestand. Sindsdien werd hij als vermist
opgegeven.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Ranonkellaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
avenue Suzanne/Suzannelaan (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

René De Graevelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Rue René/Renéstraat (plan 1932)

uitleg
Noord- Franse portretschilder
René Gustave De Graeve, geboren in Moeskroen op 05-06-1901, zoon van Charles Henri De Graeve (handelsvertegenwoordiger) en Valerie Christine Guelton; genoot
onderwijs in Frankrijk en academie-opleiding in Rijsel, waar hij bleef wonen en werken.
Hij overleed in 1957 in Rijsel.
Hij verbleef een hele tijd in Sint-idesbald en maakt er veel schilderijen.
Was ingeschreven in het Bevolkingsregister 1930-1947, Veurnelaan in het huis “Le Blanc Pignon”, sinds 18-09-1940, komende van Moeskroen; idem van 1947-1960 in
de Wilgenlaan nr. 5
Werd ingeschreven in het vluchtelingenregister van Beselare sedert 5/8/1944, keerde in Koksijde terug sinds 21-09-1945 en verhuisde op 15-10-1945 naar
Moeskroen, Grote Markt
Bij hem woonde een tijd Cecile Marie DURIEZ (°Comines (F), 11-06-1902)

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Resedaslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Charles Leys/Charles Leyslaan (plan 1932)

uitleg
Reseda, ook wel bekend als de mignonette, is een geslacht van geurige kruidachtige planten afkomstig uit Europa, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika, van de Canarische
Eilanden en Iberia oost tot noordwest India. Het geslacht omvat kruidachtige eenjarige, tweejarige en meerjarige soorten van 40-130 cm lang.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Rozenweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
sentier des Roses/Rozenpad (plan 1932); Rozenvoetpad (1934)

uitleg
Rozen (geslacht Rosa) zijn bloemplanten die tot de rozenfamilie (Rosaceae) behoren. Het geslacht telt in het wild ongeveer 300 soorten. Daarnaast zijn er vele
veredelde vormen (cultivars). De botanisch geziene schijnvrucht van de roos heet rozenbottel.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozen

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
Coxyde Plage et West Flandria (142x2,50 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (142x2,50
meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Schaessensstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Chemin des Cottages/pad der Landhuisjes (plan 1932)

uitleg
Karel (Charles) Hendrik Adolf Schaessens werd geboren in Gent op 18 maart 1880 en overleed in Veurne op 27 oktober 1953. Oud-leering der Koninklijke Academie
van Schone Kunsten te Gent.
Tot 1902 tekenaar aan de Technische diensten der Genietroepen te Ieper. Van 1902 tot 1907 tekenaar-opsteller aan de Bijzondere Dienst van Studiën en Werken der
Belgische Spoorwegen (werken van Midden-Antwerpen, Brussel-Zuid en Gent Sint-Pieters). Werd in 1907 tot toegevoegd bouwmeester benoemd door het
gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek. In 1910 afgevaardigde van deze gemeente aan het Internationaal Congres van Stedenbouw te Gent. Van 1914 tot 1918
aangesteld als Gevolmachtigde van deze gemeente in de Duitse aangelegenheden (Gemeinde Vertreter). In diezelfde periode tevens leraar in de bouwkunde aan de
Academie van Beveren-Waas. Na de oorlog, bestuurder der Werken aan het toegevoegde Koninklijk Hoogcommissariaat te Veurne (sector van de IJzer).
Nam eervol ontslag in 1923, waarna hij zich als zelfstandig architect in Veurne en Sint-Idesbald vestigde.
Hij haalde diverse prijzen, waaronder Laureaat in de Nationale Prijskamp der provincie West-vlaanderen voor het ontwerpen van een oorlogsmonument met
monumentale brug aan de IJzer in Diksmuide (niet uitgevoerd). Ontwerper van de kerken van Stuivekenskerke en Kaaskerke, windmolen op de Hoge Blekker, de
omgevende hoogbouw aldaar (waaronder het modernistische gebouw ‘Résidense du Blekker’ (Zeelaan 110) uit 1935) en diverse handelshuizen in Koksijde.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Scheepsjongenstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Mousses/Scheepsjongersstraat (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (55x10 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Sloepenlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Alouettes/Leeuwerikstraat (deel tussen Oostendelaan en Zeedijk) (plan 1932); rue des
Chaloupes/Sloepenlaan (deel tussen Oostendelaan en Kon. Baan) (plan 1932)
uitleg

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door
weduwe Laloux-Steinbach (258x10 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Smalle Weg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
la Venelle/Huisjesweg (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Smeyerslaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Sneyers/Sneyerslaan (plan 1932)

uitleg
Wellicht verbastering van familienaam SNEYERS
Jean Trudon SNEYERS (°Sint-Truiden, 03-08-1865), bureelbediende gehuwd te Sint-Truiden op 03-09-1895 met Marie Justine LAFOSSE (°Sint-Truiden, 28-02-1866),
zuster van Fernand LAFOSSE, eigenaar van gronden in Sint-Idesbald
Een Jules SNEYERS was in juli 1936 eigenaar van "Le Vlierhof" ("le cabaret artistique le plus agréable, Saint-Idesbald) (Courrier du Littoral, 15de jaar nr. 8, juli 1936):
Jules Francois SNEYERS °Brussel, 16-12-1879 zv/Francois & Henriette Verheven, gehuwd 25-7-1905 met Elisa Stainier, in Koksijde 05-04-1935, geschrapt 13-121939, niet verwant met voorgaande

datum toekenning
12/12/1928

motivatie toekenning naam
overname door gemeentebestuur ingevolge beslissing GR van 30/11/1928 van 79 wegen van de Burgerlijke Maatschappij der
Duinen van Oostduinkerke en Coxyde vertegenwoordigd door Emile de le Court (raadsheer Hof van Cassatie, Brussel) & Henri
Iweins d'Eeckhoutte (grondeigenaar te Sint-Kruis); om in de openbare wegenis ingelijfd te worden; lengtes worden telkens
erbij vermeld ! afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (214x8 en 86x4 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Sparrelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Spar (Picea) is een geslacht uit de dennenfamilie (Pinaceae). De naaldbomen dragen bij aan de bossen op het noordelijk halfrond. Verschillende soorten van het
geslacht staan niet alleen in het bos, maar worden ook gekweekt voor de sier. Voor sierdoeleinden zijn er cultivars met alle mogelijke vormen, zoals een bol, een
piramide, een dwergvorm en een treurvorm.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spar

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

St. Hermesstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
In de Griekse mythologie de zoon van Zeus en Maia, bode der goden, befaamd om zijn listigheid en snelheid; beschermer van herders, dieven, reizigers en
handelaren. Heiligennaam: Romeins martelaar, waarschijnlijk tijdens Diocletianus (ca. 304), legendarische passio. De kerkelijke feestdag valt op 28 augustus.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Strandlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue de la Mer/Zeelaan (plan 1932)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Stuurmanstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

't Zandkasteeltje

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
domein genoemd naar het vroeger gebouw 't Zandkasteeltje, eigendom van de stad Antwerpen, uitgebaat als opvangcentrum voor kinderen

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Tagettenlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Afrikaantje (Tagetes) is een geslacht van eenjarige en meerjarige planten uit de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). Er zijn vele tientallen soorten die van
nature voorkomen in de warmere streken van Midden-Amerika en vooral in Mexico. De naam "afrikaantje" slaat dus niet op het gebied van herkomst.
Het afrikaantje is een tuinplant. Aan het einde van de 16e eeuw werden de soorten Tagetes patula en Tagetes erecta in Europa ingevoerd. Sindsdien zijn er vele
hybriden verschenen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaantje

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Tennislaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue du Tennis/Tennislaan (plan 1932)

uitleg

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
La Plage de Coxyde (580x12 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Vandeveldelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue Vandevelde/Vandeveldelaan (plan 1932)

uitleg
VANDEVELDE Pieter Amandus, landmeter, geboren in Sint-Denijks-Boekel op 2 april 1866, zoon van landbouwer Carolus Ludovicus & VANDEMERGEL Rosalia
(landbouwster). Huwde in Lo op 08-10-1895 met ROUZEE Maria Amelia Cornelia, °Gijverinkhove, 26 maart 1869, d.v. Carolus Josephus & MATTHYS Amelia Nathalia.
Hij overleed in Veurne op 7 januari 1951.

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage; afgestaan bij akte 24-03-1934 door Charles Leys
(62x10 en 60x8 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (90x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Veldtijmweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
chemins des Argousiers/Argousierspad (plan 1932) (Duindoornpad)

uitleg
De kleine tijm (Thymus serpyllum) of wilde tijm (ook veldtijm) is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De plant heeft kruipende stengels. De opstijgende
scheuten zijn aan twee tegenoverstaande zijden behaard en zijn zelden hoger dan 7 cm. De grote tijm (Thymus pulegioides) is alleen op de ribben behaard.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_tijm

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Veurnelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Veurne (Frans: Furnes) is een stad met ruim 12.000 inwoners in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Ondanks het geringe inwoneraantal is de stad een regionaal
centrum voor de Westkust en Westhoek, samen met steden als Ieper, Poperinge en Diksmuide.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Visserijstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Visserijweg

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (95x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Vlierweg

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Vlier (Sambucus) is een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen. In de lente dragen ze tuilen van witte of crèmekleurige bloemen, gevolgd door kleine
rode, blauwachtige of zwarte vruchten. Ook komt er een vlier met paars blad en roze bloemen voor.
De bessen zijn een belangrijke bron van voedsel voor veel vogels.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlier_(geslacht)

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Vuurkruisenlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
Bij K.B. van 14 mei 1932 werd door de minister van Landsverdediging de ‘Vuurkaart’ ingevoerd Deze werd verleend aan de militairen van het Belgische leger die
tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918 op een al dan niet onafgebroken wijze, wezenlijk ten minste twaalf maand effectieve
dienst hadden volbracht. Het Vuurkruis was voor de oud-strijders een waardevolle herinnering. Op het ereteken stond de Latijnse tekst ‘Salus patriae, suprema lex’ of ‘
Het heil van het vaderland, Hoogste wet’. Zowel in Koksijde als in Oostduinkerke bestond er destijds een ‘Vuurkruisersbond’.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Willem Elsschotlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue de France/Frankrijklaan (plan 1932)

uitleg
Willem Elsschot, pseudoniem voor Alfons De Ridder. Geboren op 7 mei 1883 in Antwerpen en aldaar overleden op 31 mei 1960.
Vlaams romanschrijver (Lijmen,1924; Kaas,1933; Het dwaallicht, 1946). Zijn roman "Tsjip" speelt zich o.a. af in Koksijde.
Verbleef in villa Kerkepanne, Willem Elsschotlaan 9.
meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Elsschot

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Woonerf 't Vlierhof

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg
woonerf genoemd naar het nabijgelegen Vlierhof, horende bij het Paul Delvauxmuseum.
Het gebouw, het Vlierhof, het voormalig huis van de kunstenaar John Bakker, wordt aangekocht door de Stichting Paul Delvaux onder leiding van Paul Delvaux zelf.
Het is een wit geschilderd vissershuisje met trap- en klokgeveltje. Het museum start in 1982. In 1983 worden twee extra zaaltjes geopend. In 1988 komt de eerste
ondergrondse expositiezaal. In 1997 openen nog meer zalen onder de parking bij het museum, dat wordt beheerd door de Stichting Paul Delvaux, opgericht in 1972.

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Wulpstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Wulpvoetpad (1934)

uitleg
De wulp (Numenius arquata) is een grote steltloper, een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen (Scolopacidae). Deze vogel leeft in uiteenlopende halfopen
tot open terreinen en voedt zich met kleine dieren die hij met zijn dunne snavel uit de grond haalt. Hij is te vinden in grote delen van Eurazië, met uitzondering van
grote delen van Oost-Azië. Verder leeft hij langs alle kusten en in sommige binnengebieden van Afrika. De wulp is aangemerkt als gevoelig (enigszins bedreigd) en
wordt beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wulp

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (276x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Zeedijk

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV
Coxyde Plage et West Flandria (69 meter tot aan hoogwaterlijn); afgestaan bij akte 24-03-1934 door Charles Leys (88 meter
tot aan hoogwaterlijn en 115 meter tot aan hoogwaterlijn); afgestaan bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (95
meter tot hoogwaterlijn); afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (422 meter tot hoogwaterlijn);
afgestaan bij akte 24-03-1934 door NV Societe Civile de la Plage de St. Idesbald (88 meter tot aan hoogwaterlijn)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Zeemeeuwenstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Grisares/Grisaresstraat (plan 1932); Grisonstraat (1934)

uitleg
liep op plan 1932 door richting Zeedijk en ontworpen Grasplantenstraat
Meeuwen zijn zeevogels uit de familie Laridae en de orde steltloperachtigen (Charadriiformes). Er zijn 102 soorten benoemd.[1] Het zijn over het algemeen
middelgrote tot vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. Ze hebben een typische schelle, krijsende roep, wat "kliauwen"
wordt genoemd. De snavel is stevig en vrij lang, de poten zijn voorzien van zwemvliezen. De "echte" meeuwen variëren in formaat van de dwergmeeuw (120 g en 29
cm) tot de grote mantelmeeuw (1,75 kg en 76 cm).

datum toekenning
GR 29/10/1939 - GR 13-04-1993

motivatie toekenning naam
verzoek van arch. Gaston De Bruycker, namens Société Coxyde-Plage (47 namen); afgestaan bij akte 24-03-1934 door
weduwe Laloux-Steinbach (141x9 meter)
"overwegende dat voor een aantal nieuw aangelegde straten, de straatnaam nog officieel dient vastgesteld te worden"
(bestond dus reeds voor 13-04-1993)"

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Zeepannelaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Zeepannevoetpad (1934)

uitleg
genoemd naar het gehucht Zeepanne, het huidige Sint-Idesbald, historisch toponiem

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (181x5 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Zonnige Urenlaan

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
Avenue des Heurs/Urenlaan (plan 1932); Avenue des Heures Claires; Seroenlaan (1934)

uitleg

datum toekenning
10/09/1935

motivatie toekenning naam
verzoek van Lucien De Waele, Rue Stephanie 133 Brussel, strekkende om de benaming te willen verleenen van Avenue des
Heures Claires aan de laan gelegen voor zijnen bebouwden eigendom genoemd villa La Niche wijk Sint-Idesbaldus Bad;
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (195x7 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

straat

deelgemeente

Zwaluwenstraat

Sint-Idesbald

vroegere benaming(en)
rue des Hirondelles/Zwaluwenstraat (plan 1932)

uitleg
Zwaluwen (Hirundinidae) vormen een familie uit de orde van zangvogels. De familie telt 19 geslachten en 88 soorten.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaluwen_(zangvogels)

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door Charles Leys (89x8 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
samenstelling: Joeri Stekelorum, algemeen directeur
versie 23-08-2020

