straat

deelgemeente

A. Verbouwelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Alexis Verbouwe, geboren te Alveringem in 1872, overleed te Jette in 1968. Hij verliet op 11- jarige leeftijd praktisch ongeletterd de lagere school. Tijdens zijn
legerdienst leerde hij lezen en schrijven. In 1895 trad hij als treinwachter in dienst bij de Staatsspoorwegen en vestigde zich te Schaarbeek. Na een treinongeval werd
hij met een klein pensioen ontslagen. Hij vestigde zich te Jette als fotograaf. Van dan af legde hij een indrukwekkende verzameling iconografisch materiaal aan
(beelden, prenten, gravuren en tekeningen). Hij had interesse voor de geschiedenis van kranten en tijdschriften in België en Brussel in het bijzonder. Hij schreef
verschillende publicaties over dat onderwerp en bezat zelf een uitgebreide collectie historische Brusselse kranten en tijdschriften. Verbouwe is echter vooral bekend door
zijn studie- en verzamelwerk over de historisch-topografische iconografie van Vlaanderen. Hij maakte zijn levenswerk van de samenstelling van een omvangrijk
repertorium van alle bekende topografische afbeeldingen van de Vlaamse gemeenten en gewesten. Om het resultaat van zijn jarenlange onderzoek in binnen- en
buitenland niet verloren te laten gaan, besloot hij zijn bevindingen te bundelen. Hij publiceerde een reeks gewestelijke monografieën, te beginnen met zijn eigen regio,
Brabant. Tussen 1938 en 1953 verscheen een achtdelige iconografie van Vlaams-Brabant. In 1950 volgde met de Iconografie van het Arrondissement Veurne een eerste
West-Vlaams deel, niet toevallig over de streek waarvan hij zelf afkomstig was. In 1954 kwam het arondissement Ieper en nog enkele jaren later dat van Oostende.
Tijdens het onderzoek voor zijn iconografieën legde hij een uitgebreid steekkaartensysteem aan en verzamelde hij ook heel wat originele stukken: lithografieën,
gravures, etsen, tekeningen, aquarellen. Stukken die in zijn gepubliceerde iconografieën de vermelding ‘Verz. A. Verbouwe’ meekregen. Om ervoor te zorgen dat de
verzameling niet verspreid raakte, kocht het provinciebestuur van West-Vlaanderen in 1953 en 1960 de steekkaarten en Verbouwes iconografische collectie.

datum toekenning
6/12/1954

motivatie toekenning naam
gezien ingevolge de goedkeuring van de BPA's 1, 2B en 10A een nieuwe weg aangelegd wordt…: volgende benaming van straat
wordt toegekend: Alexis Verbouwelaan zijnde de nieuwe strat gelegen wijk Maartenoom verbindende de Ter Duinenlei met de
Koninklijke Prinslaan

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Abdijstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
de straat verbindt als het ware de dorpskern van Koksijde-dorp, vertrekkende vanuit de Zeelaan, met de oude archeologische site van de Duinenabdij

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 (op plan aangeduid als A.B.)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Albert Bliecklaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Albert Leon Henri Blieck werd geboren in Harsault (Frankrijk, dept. Vogezen) op 18 januari 1870. Zijn vader Charles Louis (afkomstig van Wervik en er geboren in 1833)
was er op dat moment bediende in de fabriek van suikersiroop in Thunimont. Kort nadien verhuisde het gezin terug naar Sint-Jans-Molenbeek.
Albert Blieck stierf te Sint-Pieters-Woluwe op 6 mei 1944. Hij was gehuwd met Rose Marie Jeanne Puylaert (°Elsene, 18 mei 1871), die overleed op 11 maart 1969 in
Sint-Lambrechts-Woluwe.
Albert Blieck kocht op 29-09-1905 heel wat gronden in Koksijde-bad, o.a. de grond waarop later de tennispleinen van het Casino van Koksijde zich bevonden, bij akte
verleden voor notaris Decae te Veurne aan de Société Civile des Dunes d'Oostduinkerke et Coxyde. Hij had een dochter Yvonne (overleden op 16 oktober 1977) en en
zoon Charles Blieck (overleden te Mandelieu-la-Napoule, F-Alpes Maritimes op 24 november 1978). Deze laatste had op zijn beurt een zoon André geboren te SintLambrechts-Woluwe op 12 augustus 1924 en laatst wonende te Dilbeek.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Albert Duboisstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Alphonse Joseph Charles Dubois (Aken 1839 - Koksijde 1920) was een Belgisch natuuronderzoeker. Hij behaalde de titel van doctor in de medicijnen en werd in 1869 de
conservator van de afdeling gewervelde dieren van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.
Hij schreef diverse boeken over de fauna van België, vooral over vogels maar ook over andere onderwerpen buiten de natuurlijke historie. Hij is de auteur van drie
ondersoorten vogels en drie vogelsoorten waaronder Weyns' wever (Ploceus weynsi).
Hij werkte samen met zijn vader, Charles Frédéric Dubois (1804–1867), bij het maken van een tweedelig boek (Les Oiseaux de l’Europe et leurs œufs). Dit boek werd
na zijn vaders dood voltooid, het tweede deel bestaat uit illustraties die door Dubois sr. werden vervaardigd.
Hij was gehuwd met Sylviane HEZEAU. Zij woonden in villa Rayon du Soleil.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Albert Fastenaekelslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Albert Fastenaekels was een uit Wattrelos (Noord-Frankrijk) afkomstige grootgrondbezitter en verffabrikant die zich te Koksijde vestigde in 1921. Hij werd voorzitter van
‘Coxyde Extension’, en meteen ook van het Feestcomité Koksijde-Bad.
In 1923 richtte hij een bloemencorso in met de toen voorhanden zijnde middelen. Hij stichtte in 1931 een harmonie, die benevens de muziekinstrumenten, een vlag in
ontvangst nam.
De straatnamencommissie stelde destijds voor om het Fastenaeckelsvoetpad te wijzigen in Primaverastraat naar de gelijknamige plant.
Albert Fastenaekels werd geboren te Lille (F) op 18 juli 1887 als zoon van Casimir en Juliette Bernard en huwde een eerste maal met Eleonore Therese Bossuyt, die
stierf (Wattrelos, 09-09-1911) voor hij in Koksijde kwam wonen. Hij hertrouwde te Roubaix op 23 januari 1913 met Gertrude Helene Balg (°Roubaix, 19 september
1888). Ze kwamen uit Wattrelos in Koksijde wonen in mei 1921 samen met hun dochter Albertine (°Wattrelos, 8 april 1919) en hun zoon Casimir (°Wattrelos, 13
november 1921).

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Albertinestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Albertine Fastenaekels (°Wattrelos, 8 april 1919)
Albert Fastenaekels was een uit Wattrelos (Noord-Frankrijk) afkomstige grootgrondbezitter en verffabrikant die zich te Koksijde vestigde in 1921. Hij werd voorzitter van
‘Coxyde Extension’, en meteen ook van het Feestcomité Koksijde-Bad.
In 1923 richtte hij een bloemencorso in met de toen voorhanden zijnde middelen. Hij stichtte in 1931 een harmonie, die benevens de muziekinstrumenten, een vlag in
ontvangst nam.
De straatnamencommissie stelde destijds voor om het Fastenaeckelsvoetpad te wijzigen in Primaverastraat naar de gelijknamige plant.
Albert Fastenaekels werd geboren te Lille (F) op 18 juli 1887 als zoon van Casimir en Juliette Bernard en huwde een eerste maal met Eleonore Therese Bossuyt, die
stierf voor hij in Koksijde kwam wonen. Hij hertrouwde te Roubaix op 23 januari 1913 met Gertrude Helene Balg (°Roubaix, 19 september 1888). Ze kwamen uit
Wattrelos in Koksijde wonen in mei 1921 samen met hun dochter Albertine (°Wattrelos, 8 april 1919) en hun zoon Casimir (°Wattrelos, 13 november 1921).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Anemonenlaan

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Anjelierenlaan

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Artanpad

Koksijde

vroegere benaming(en)
Artanvoetpad (1934)

uitleg
Louis Artan de St-Martin werd geboren in Den Haag op 20 april 1837 als zoon van een Franse vader en een uit de hoge Portugese adel stammende moeder. Tijdens zijn
vierde levensjaar verhuist het gezin naar Brussel. Te Spa, waar hij met zijn moeder verblijft, krijgt hij zijn eerste artistieke onderricht van de landschapsschilders Eduard
Delvaux (1806-1862) en Henri Marcette (1824-1890). Van 1858 af verblijft hij in de winter geregeld te Parijs waar hij werken in het Louvre kopieerde en werkte aan de
Seine. In Barbizon en Fontainebleau had hij contacten met Corot en Courbet.
In 1863 vestigt hij zich te Etterbeek. Zijn interesse voor de Noordzee ontlook tijdens een reis naar Bretagne in 1867-1868 waar hij begint met het marineschilderen. In
1876 wordt hij geregeld opgemerkt aan de stranden van Duinkerke, Oostduinkerke, Nieuwpoort en De Panne, waar hij een atelier op het strand had. Hij schilderde op
een zeer vrije, impressionistische wijze. Louis Artan overlijdt te Nieuwpoort op 24 mei 1890 en wordt begraven op het kerkhof van Oostduinkerke. In 1912 wordt Henri
Permeke, vader van Constant, naast hem begraven.
Door Victor Horta wordt een indrukwekkend grafmonument ontworpen dat naar het nieuwe kerkhof van Oostduinkerke wordt overgebracht.
Werken van Louis Artan bevinden zich onder meer in het nationaal visserijmuseum te Oostduinkerke.
De straatnamencommissie stelde in 1990 voor het Artanpad te Koksijde om te dopen tot Emile Vierinstraat, Brugs architect, nadrukkelijk aanwezig in de kuststreek.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Artan

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
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 24-031934 door de NV La Plage de Coxyde (71x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Arthur Frèrelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Arthur Auguste Jean Hubert Joseph FRERE werd geboren in Elsene op 14 juni 1849, zoon van Joseph Albert (directeur bij het ministerie van Financien) en Marie
Magdeleine Hubertine Dorine Routs. Hij huwde in Elsene op 4 maart 1873 met Mathilde Josephine ENGELS, geboren op 27 april 1846 in Lokeren als dochter van Jean
Joseph (ontvanger der douanen) en Rosalie Ambroisie Lemmen. Op 9 november 1873 wordt in Schaarbeek hun dochter Leonie Mathilde Dorothee Francoise Josephine
FRERE geboren, die later zal trouwen met generaal Joacquim TRAVASSOS-VALDEZ, te Lissabon wonende in 1929.
Arthur Frère was in 1873 luitenant bij het 4de Regiment Artillerie en woonde toen in Luik, rue des Vennes 33. In 1908 was hij Belgische ambassadeur in Bangkok in het
toenmalige Siam. In 1911 woont hij in Sint-Gillis Brussel. Hij overleed in Schaarbeek in september 1921 (woonplaats: Rue Seutin 55). In zijn overlijdensbericht staat
zijn curriculum: ere-consul generaal, offier in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde, groot Officier Orde Leopold II, drager Burgerlijk Kruis eerste klasse,
herinneringsmedaille Leopold II en Oorlog 1870, Grootkruis in de Orde van de Kroon van Siam, enz. Zijn uitvaart had plaats in strikte intimiteit, er werde geen
overlijdensberichten verstuurd.
Rond 1910 verwerft hij een aantal gronden in Koksijde.
Uit hypotheken Veurne
-1381/27 – 14 april 1908, aankoop 1 ha 91 a grond; hij woont dan Rue du College 43 te Elsene
-1496/19 – 27 september 1911: aankoop 88a 15ca grond
-1498/24 – 14 oktober 1911: aankoop van 53 are grond aan Parfait ROUSSEAUX, advokaat te Charleroi, afgevaardigd beheerder van de SA Littoral – Parc de CoxydeBains te Charleroi, door Arthur FRERE, ministre de Belgique à Bangkok (Siam), wonende Rue Berckmans 5 te Sint-Gillis
Grond dd. 1911 was gelegen tussen volgende straten: sentiers des Morins, Sentier du Bois, Rue de Jemappes en Avenue Toison d'Or

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Avondschemeringspad

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avondschemeringsvoetpad (1934)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (62x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bauwenslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
In de kadastrale legger van 1835 onder sectie A: ‘De Duinen’ worden August Bauwens & consoorten vermeld als grootgrondbezitters.
De familie Bauwens lag aan de grondslag van de Société Civil des Dunes de Coxyde et d'Oostduinkerke en waren aldus de grootste grondbezitters van de duinen in
Koksijde en Oostduinkerke.
Stamvader van de familie Bauwens was Joannes Josephus BAUWENS (Brugge, 1763-1810) gehuwd met Walburga Vanderdonckt; hun zoon Augustus Josephus
BAUWENS (Brugge, 1785-1825) gehuwd met Anna Maria BRAET, Jean Marie BAUWENS (Brugge, 1787 - Veurne, 1852) gehuwd met Marguerite SERDOBBEL en dochter
Walburga Josepha BAUWENS (Brugge, 1791-1856) gehuwd met Franciscus Bernardus VANDERPLANCKE.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Begonialaan

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bekentenissenweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Berglaan

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bert Bijnensstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Bert Bijnens (°Leisele, 1920 - + Koksijde, 2010) was volkskundige, etser, lino-snijder en ceramist. Het volksleven, de sages en legendes aan beide kanten van de
Schreve vormden z’n grootste inspiratiebron. Achter elk kunstwerk schuilt een typisch volksverhaal.
Geboren in Leisele maar opgegroeid in Gent waar hij hoger onderwijs volgde evenals 5 jaar avondcursus aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Sint
Lucas. In 1939 vestigden ouders en zoon Bijnens zich terug in de Westhoek. In zijn jonge jaren ging hij in een duinhuisje wonen, gelegen rechtover het kasteel Ollevier
in de Veurnestraat. en ontdekte er zijn liefde voor de IJslandvaarders. In 1950 werd hij tewerkgesteld in Koksijde. Daar was hij vanaf 1969 onvergetelijk verbonden aan
de dienst Toerisme tot aan zijn pensionering in 1985. Als vriend van de natuur - hij behaalde zijn diploma van natuurgids in 1983 - ontwierp hij ook twee gidsboekjes
die aandacht vragen voor de schelpen op het strand en de bloemen in de duinreservaten. Ook na zijn pensionering vulde hij zijn, dagen onder meer als deskundig gids.
Bert Bijnens was vooral een bescheiden, ambachtelijk volkskunstenaar die zijn werk zonder de minste roemzucht verrichtte. Hij wilde weten wat er groeit enbloeit in zijn
streek, wat er omgaat in de kleine, gewone man. Daarvan getuigen zijn houtsculpturen, keramiek en koekenplanken. Een belangrijk deel van zijn oeuvre is de collectie
keramische geglazuurde beelden, die stuk voor stuk een grote betekenis hebben voor de volkskunst in de Westhoek en Frans-Vlaanderen. Achter elk beeldje schuilt een
verhaal. In april 2006 schonk de kunstenaar 69 dergelijke beeldjes uit zijn verzameling aan de gemeente Koksijde. Het was zijn wens dat de beelden zouden
samenblijven.Het toeval wil dat Bert overleed terwijl in het gemeentehuis van Koksijde een unieke tentoonstelling van zijn beelden liep.
Op 18 juni 2006 verleende het Koksijdse gemeentebestuur van Koksijde hem officieel de titel van cultureel ambassadeur.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bettystraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bichottestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Rue de la Bichotte; 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bloemenstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Borléestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Victor Louis Xavier BORLÉE werd geboren in Aiseau (provincie Henegouwen) op 10 maart 1872 als zoon van Henri Eugène & Josephine Devillers; hij trouwde op 15-121920 met Nelly Victorine Henriette HEETVELD °20-12-1867 +Elsene, 09-02-1959, dochter van notaris Leonidas Heetveld (1834-1908), zuster van notaris Florent
Heetveld (1864-1917).
Victor Borlée overleed in Elsene op 6 december 1964.
Bron: vermelding op een lijst van eigenaars in de Borlestraat: 31a, legger 659 Borlée-Heetveld Victor, muzikant, Elsene
(uit de Gazette de Charleroi, 24-06-1890: "M. Victor Borlée de Marcinelle, ancien élève de M. Joseph Quinet de notre ville, vient d'obtenir, après sa première année
d'étude, un premier accesit pour flûte, au Conservatoire Royale de Bruxelles")
(zie ook: https://gw.geneanet.org/marchordies?n=borlee&oc=&p=victor+louis+xavier en
https://gw.geneanet.org/marchordies?lang=nl&pz=julien+jan&nz=hordies&p=florent+leonidas+jean&n=heetveld)
opmerking: huidige straatnaambord is verkeerd

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bosquetiastraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Pseudoniem van Joseph Dufrane
Joseph Dufrane, pseudoniem Bosquétia, werd geboren in Frameries op 23 december 1833 en stierf in Bergen op 16 december 1906. Hij is een Belgische schrijver met
Picardische inslag. Hij is de oom van de Waalse politicus Jules Dufrane.
Hij paste delen van Racine, Molière of de Fabels van La Fontaine aan in het dialect van Frameries, maar was ook de auteur van originele werken: liederen,
toneelstukken, verhalen in vers of proza, kronieken, operettes.
Zijn lied "Enn c'est nie co Fram'ri's" ("C'est pas encore Frameries") wordt soms beschouwd als het "volkslied" van Frameries, ook al is het in feite een satire van het
landelijke Frameries.
Maurice Piron nam deze auteur op in de Bloemlezing van de Waalse literatuur.
Zie: https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dufrane

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (224x8 m)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bosstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 ! (Boschvoetpad)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Boulognestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Boulogne-sur-Mer is een stad in het Franse departement Pas-de-Calais, in regio Hauts-de-France. Boulogne ligt op de Opaalkust aan het Nauw van Calais, met zicht op
de Engelse kust. De stad ligt aan de monding van de Liane.
Boulogne is de grootste vissershaven van Frankrijk. Eeuwenlang was het een van de voornaamste havens voor passagierstransport naar Groot-Brittannië, maar door de
komst van de Kanaaltunnel is die rol sterk verminderd, maar veerdiensten naar Dover zijn er nog wel.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bovalstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar Gustave BOVAL, geneesheer te Charleroi in 1911, aandeelhouder van de S.A. Littoral Parc de Coxyde-Bains te Charleroi;
Gustave Jules Louis BOVAL, zoon van Louis Joseph en Clarisse Chaudron, geboren in Gosselies op 25-07-1864, geneesheer te Charleroi, gehuwd in Brussel op 12-051896 met Julia Odille Françoise Josephine Everard, geboren in Beloeil op 27-07-1873, dochter van Jules Adolphe en Mathilde Wallef.
Hij overleed in Charleroi op 30-12-1940, zij aldaar op 28-03-1953.
(hun dochter: zie https://gw.geneanet.org/hourmanmichel?lang=nl&pz=michel+tancrede+henri+jacques&nz=hourman&p=germaine&n=boval)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bremraapweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Bremraap (Orobanche) is een geslacht van ongeveer honderdvijftig tot tweehonderd soorten eenjarige of overblijvende, parasitaire, kruidachtige planten uit de
bremraapfamilie (Orobanchaceae). De botanische naam Orobanche is afgeleid van het Oudgriekse 'orobos' (= erwt) en 'agchein' (= wurgen). De Nederlandse naam is
afkomstig van de grote bremraap die op brem parasiteert.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Bronstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 ! (Bronnenstraat)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Burgondiestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Bourgondië of Boergondië (Frans: Bourgogne) was een van de 27 regio's van Frankrijk die tegenwoordig opgegaan is in Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne heeft
een lange geschiedenis als koninkrijk en hertogdom en is eeuwenlang een machtscentrum van betekenis geweest. Tot aan de Franse Revolutie bleef het een zelfstandige
Franse provincie rond de stad Dijon. Bourgondië grensde aan provinciën Bourbonnais en Nivernais in het zuid- en noordwesten, Champagne in het noorden, FrancheComté, Hertogdom Savoye in het noord- en zuidoosten en Dauphiné en Lyonnais in het zuiden.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Burgweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
historisch toponiem, verwijzende naar diverse wegen die vanuit de stad Veurne naar het omliggende gebied liepen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

C. Permekelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Constant Permeke, zoon van Hendrik Permeke (Poperinge, 1849 – Oostende, 1912) geboren op 31 juli 1886 in Antwerpen en overleden in Oostende op 4 januari 1952.
Hij was schilder van landschappen, marines en huislijke taferelen. In zijn beginperiode was hij impressionist, waarna hij evolueerde tot het Vlaams expressionisme
(Latemse school). Tevens beeldhouwer. Verbleef gedurende de eerste wereldoorlog in Engeland. Op het einde van zijn leven woonde hij te Jabbeke in wat nu het
provinciaal museum Constant Permeke is.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Constant_Permeke

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

C. Schoolmeesterslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Constant SCHOOLMEESTERS was handelaar in stoffen in de Huidevettersstraat 129-135 te Brussel tijdens de jaren '20 tot '40.
Hij werd geboren in Brussel op 01-09-1889 als zoon van Jean Francois Schoolmeesters en Virginie De Leu. In 1913 wordt hij vermeld als kleermaker in Brussel. Hij
huwde met Adèle MARECHAL, geboren in Brussel in 1892. Het echtpaar ging in Hoeilaart (Leopold I-laan 24, wijk Groenendaal) wonen op 13-02-1941, in de villa "Le
Clos Fleuri". Daar overleed Constant Schoolmeesters op 12-10-1941. Hij werd begraven op 14 oktober 1941. Zijn weduwe verhuisde naar Etterbeek op 17-10-1942
(info overlijdensakte en gemeentebestuur Hoeilaart, 23/7/2020).
Het echtpaar had één dochter die gehuwd was met Jean Demarès, administrateur van maatschappijen, in 1941 wonende in Schaarbeek, Karabiniersplaats 5. Zij hadden
op hun beurt drie kinderen: Jean-Pierre, Jacqueline en Raymonde Demarès.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Cactuslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De cactusfamilie (Cactaceae) omvat veel aan droge omstandigheden aangepaste soorten. Afhankelijk van de taxonomische indeling worden tussen de 24 en 220
geslachten erkend met rond de 90 geslachten als meest geaccepteerde aantal. Het totale aantal soorten ligt tussen de 1500 en 1800. De familie heeft veel bekende
soorten omdat ze als kamerplant makkelijk in leven te houden zijn, en verder vergeleken met andere kamerplanten, afwijkende vormen hebben, en ten slotte als
decoratief worden gezien.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Capucijnenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De kapucijnen of minderbroeders kapucijnen (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum) zijn een tak van de orde van de franciscanen. Ze werd gesticht door Mattheüs van
Bascio (1495–1552).
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapucijnen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Casimirstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar Casimir Albert FASTENAEKELS, geboren in Wattrelos (F) op 13 november 1921 en overleden in Veurne op 10 september 1986. Hij was de zoon
van Albert Fastenaekels, geboren te Lille (F) op 18 juli 1887 als zoon van Casimir en Juliette Bernard en huwde een eerste maal met Eleonore Therese Bossuyt, die stierf
voor hij in Koksijde kwam wonen. Hij hertrouwde te Roubaix op 23 januari 1913 met Gertrude Helene Balg (°Roubaix, 19 september 1888). Ze kwamen uit Wattrelos in
Koksijde wonen in mei 1921 samen met hun dochter Albertine (°Wattrelos, 8 april 1919) en hun zoon Casimir (°Wattrelos, 13 november 1921).
Albert Fastenaekels was verffabrikant die zich te Koksijde vestigde in 1921 en eigenaar was van heel wat gronden. Hij werd voorzitter van ‘Coxyde Extension’, en
meteen ook van het Feestcomité Koksijde-Bad.
In 1923 richtte hij een bloemencorso in met de toen voorhanden zijnde middelen. Hij stichtte in 1931 een harmonie, die benevens de muziekinstrumenten, een vlag in
ontvangst nam.

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Sentier Casimir; 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Casinoplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
verwijst naar de plaats waar vroeger het Casino van Koksijde stond, een gemeentelijke feestzaal.
Het oud Casino werd gebouwd in 1928 door de immobiliënvennootschap NV Casino-Tennis de Coxyde-St.Idesbald. De grond (het perceel genoemd Parc) kregen ze in
vruchtgebruik van de ‘NV.La Plage de Coxyde’. Koksijde -Bad was in die periode in volle expansie en het toeristisch gebeuren schoof langzaam op vanaf La Terrasse
richting zee.
In 1935 had het Casino zelfs een vergunning voor “Roulette” wat wel fortuinlijke mensen aantrok. Maar ook die goeie jaren raakten om bekende reden snel voorbij. Na
WO-II raakte het gebouw in verval tot Burgemeester Van Buggenhout het in de jaren 1967-68 liet opfrissen en Koksijde-Bad een echte publieke feestzaal kreeg.
Het Casino was de plaats voor veel ‘soupers en bals’; Het gebouw werd geacht weinig architectonische waarde te hebben en werd gesloopt in 2004 om plaats te bieden
aan het nieuwe gemeentehuis.

datum toekenning
GR 19/10/1999

motivatie toekenning naam
overwegend dat binnenkort het volledige casinoproject gerealiseerd wordt; dat dit gebouwencomplex bestaat uit verschillende
los van elkaar staande gebouwen en het nuttig is voor iedere constructie een afzonderlijk huisnummer te voorzien

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Cesar Francklaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Cesar Auguste Franck is een te Luik in 1822 geboren componist en organist die zich in 1835 en definitief in 1844 te Parijs vestigde waar hij overleed in 1890. Hij schreef
o.a. ‘Béatitudes’, het oratorium ‘Redemption’,’Trois Chorals’ voor orgel en kamermuziek. Hij bracht vernieuwing in de Franse stijl.
Er was het voorstel van de commissie om de Cesar Francklaan te Oostduinkerke om te dopen tot Schipgatstraat naar de grote geul in de duinen en laatste overblijfsel
van een uitmonding in zee tussen Koksijde en Oostduinkerke.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Franck

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Cesar Lootensstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Hij werd geboren te Brugge op 28 april 1837. Het kroostrijke gezin Lootens telde 10 kinderen. Pastoor Lootens overleefde hen allen en was de enige erfgenaam. Door
zijn groot vermogen maar ook door zijn sociale ingesteldheid konden de weinig gegoede parochianen zich gelukkig achten met zijn aanstelling. Hij was meer dan 17 jaar
onderpastoor te Oostduinkerke. Tijdens de schoolstrijd van 1879 tot 1884 bezorgde hij de parochie Oostduinkerke een gemengde katholieke basisschool.
Zijn enthousiasme was ook gekend te Koksijde.Toen hij daar als pastoor werd aangesteld was de bevolking heel opgetogen. Hij werd beschouwd als een rechtvaardige
rechter, die opkwam voor de verdrukten. Hij was bekend om zijn buitennatuurlijke gaven als duivelbezweerder en ziener. Hij bleef er pastoor tot aan zijn dood in 1905.

datum toekenning
GR 14/10/2002

motivatie toekenning naam
gelet op de realisatie van een nieuwe verkaveling langs de Helvetiastraat te Koksijde-dorp; … omdat E.H. Cesar Lootens als
gewezen pastoor van Koksijde-dorp heel wat verdiensten heeft gehad voor de ontwikkeling van de Koksijdse gemeenschap

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Chanzylaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
avenue Felix van Zuylen van Neuvelt/Felix van Zuylen van Neuvelt (plan 1932); Chanzylaan (1934)

uitleg
Alfred Chanzy: zie https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Chanzy

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV La Plage de Coxyde (231x8 en 70x4 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Charleroistraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Charleroi is een industriestad in de Belgische provincie Henegouwen. Charleroi telt ruim 202.000 inwoners op een oppervlakte van 102 km², en is daarmee naar
inwonertal de op twee na grootste gemeente in België (na Antwerpen en Gent) en de grootste gemeente in Wallonië. In het hele stedelijke gebied van Charleroi,
inclusief omliggende gemeenten, wonen bijna 500.000 mensen. Charleroi ligt aan de rivier de Samber.
Nogal wat grondbezitters in Koksijde uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in Koksijde, kwamen uit Charleroi,

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Chrysantenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Chrysanten hebben de stempel een kerkhofplant te zijn en worden omwille van dit imago minder vaak in de tuin aangeplant.
Nochtans vraagt deze plant weinig onderhoud en schenkt ze ons gedurende de herfstmaanden een overvloed aan bloemen. Op het moment dat de meeste planten in de
tuin in rust gaan, geeft de chrysant ons nog een grote variatie aan kleuren.
Het is een plant die op vele manieren wordt gebruikt: als snijbloem, als kamerplant, als potplant maar ook als tuinplant. Er bestaan niet winterharde en winterharde
soorten zoals bijvoorbeeld Chrysanthemum rubellum met de margrietachtige bloem en Chrysanthemum indicum of bolchrysant.
Deze soorten houden van een plekje in de volle zon en van een voedselrijke, goed doorlatende bodem.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Condéstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Onduidelijk of deze straat is genoemd naar de plaatsnaam Condé(-sur-l'Escaut) in Frankrijk, ofwel verwijst naar een familienaam (de) Condé

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Coosemanslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar Ferdinand COOSEMANS, handelaar in Antwerpen en eigenaar van diverse gronden in Koksijde (vermeld in de kadastrale matrijs van 1911, later
zijn dochter mme. Cnoops-Coosemans, Av.Amerique 27 Antwerpen):
-1388/12 – 3 juli 1908 , 2 ha 50 a verkocht aan Henri Laloux, industrieel, Rue de Paradis te Luik; hijzelf woont dan Avenue des Arts 116 te Antwerpen (voorheen
gekocht via notaris Vandenberghe te Pervijze op 30 april 1907)
-1500/13 - 6 ha 62 a op 4 november 1911 aan 16.554 frank
-1499/27 – 4 ha 19a
-1471/30 – 5 ha 24 a
Ferdinand Coosemans werd geboren te Lubeke (Brabant) op 26 november 1828 en stierf te Antwerpen op 28 juni 1926. Hij huwde een eerste maal met Maria Barbara
Van Welde geboren te Antwerpen op 22 september 1829 en er overleden op 13 juni 1866. Hij hertrouwde met Anne Cornelie Van de Wiel, geboren te Ekeren op 7 april
1836 en gestorven te Bouchout op 29 november 1906.
Uit het eerste huwelijk twee kinderen: Constant (x Maria Van Goethem), Marie (x Florent Boeynaems). Uit het tweede huwelijk volgende kinderen: Caroline (x Charles
Cnoops), Berthe (x Alfred Steyaert), Florent (x Louise Martin) en Hortense Anne Josephine (x 1898 Felix Jacques Goris).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Cornelis Devoslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Cornelis De Vos (1584-1651) is de belangrijkste portretschilder van de Antwerpse barok. De invloed van schilders als Rubens en Van Dyck zetten hem ertoe aan een
eigen beeldtaal te ontwikkelen, die tegemoet kwam aan de smaak van de stedelijke burgerij. Het was dan ook die burgerij die hij portretteerde.
Vlaams schilder van portretten en historische en allegorische taferelen. Geboren te Hulst rond 1585 en overleden in Antwerpen op 9 mei 1651. Leerling van David
Remeeus te Antwerpen. Reisde tussen 1604 en 1608 en werd dan meester in het gilde te Antwerpen, waar hij waarschijnlijk werkte bij P.P. Rubens. In 1616 wordt hij
poorter van Antwerpen.
Werken van hem zijn te vinden in o.a. de Musea voor Schone Kunsten te Antwerpen, Brussel en Gent.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Damesweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

David Tenierslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Zuid- Nederlandse schilder (Antwerpen, 1610-Brussel, 1690) van o.m. kroegtaferelen en boerenkermissen. Stichtte in 1663 de Academie van Antwerpen. Zijn vader,
tevens kunstschilder, David Teniers I (Antwerpen, 1582-1649)
zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Teniers_II

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

De Grote Zeemeeuwen

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Delwartlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straatnaam genoemd naar de familie DELWART; vader Henri en zoon Valentin Delwart, beide notaris, hadden gronden in eigendom in Koksijde.
Henri Alphonse DELWART, geboren op 17 februari 1832 te Rebecq. gestorven op 3 oktober 1925, Watermael-Boitsfort. Gehuwd op 1 juni 1869, Rebecq met Alphonsine,
Nestorine, Orélie SOLVAY, geboren op 5 juni 1846, Rebecq, gestorven op 14 februari 1936, Watermael-Boitsfort (zuster van Ernest SOLVAY, 1838-1922, industrieelsenator-minister-filantroop). Zij hadden één zoon: Valentin Georges Alexandre DELWART (°Asse, 25-06-1878) gehuwd te Brussel op 11-12-1900 met Marguerite Nelly
Fernande FONTAINE (°Brussel, 22-09-1880), die op hun beurt hadden: Henri Alphonse Marie DELWART, geboren op 25 mei 1902, Bruxelles en gehuwd met Denise
Marie Georgine de THOMAZ de BOSSIERRE, geboren op 3 maart 1910, Ottignies waaruit: Jean Leon Alphonse DELWART (°Watermaal Bosvoorde, 19-05-1903),
advokaat Hof van beroep te Brussel.
Nog levende afstammeling: Jean-Marie Delwart (°1930)
bron: kad. Matrijs: Hendrik Alfons (ere-notaris Brussel) en zoon Valentijn Joris (notaris Brussel)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Dirk Boutslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Kunstschilder. Geboren te Haarlem rond 1410-20 en overleden te Leuven op 6 mei 1475. Uit zijn Haarlemse periode zijn geen werken bekend. Rond 1454 huwde hij te
Leuven met Catharina van der Bruggen. Hij hertrouwde in 1473 met Elisabeth van Voshem, weduwe van de burgemeester van Leuven. In 1468 wordt hij als schilder
van de stad Leuven benoemd. Enkele van zijn belangrijkste werken zijn; het Sacramentsaltaar (Leuven, 1464-1468), Aanbidding der Koningen (Museum van Munchen),
St.-Hyppolytus (St.-Salvatorskathedraal te Brugge).
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Bouts

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Domein La Vigie

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
genoemd naar de villa La Vigie
La Vigie, cottage gebouwd op een bunker uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde.
Deze villa gebouwd op een bunker is zowel van belang voor de militaire geschiedenis als voor de architectuurgeschiedenis. Deze gaaf bewaarde bunker, bestaande uit
een kanonkamer en munitie magazijnen, is een belangrijke getuige van de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze bunker, opgetrokken in 1916, kadert in
de Britse aanvallen gericht op de havenstad Oostende toen gelegen in het door de Duitsers bezette gebied. Vanuit deze bunker werd met zwaar geschut de Duitse Tirpitz
batterij, opgericht ter verdediging van Oostende, bestookt. Deze villa, opgetrokken in 1925 boven op de bunker en omwille van zijn uitzonderlijk uitzicht "La Vigie"
genaamd, is een geslaagde architecturale realisatie waarbij het historische gegeven van de bunker als een toegevoegde waarde op een doordachte manier in het nieuwe
project werd geïntegreerd. Bovendien is deze villa representatief voor de individuele vakantiewoningen, in casu cottage-achtige duinhuizen, uit het interbellum aan de
Westkust. De architecturale uitwerking van deze villa wordt voornamelijk gekarakteriseerd door het wisselend dakenspel, het thans overschilderde imitatie vakwerk en
de erkers. De aanpassing van de jaren 1935, voornamelijk de aanbouw van de belvédère, ligt volledig in de lijn van vakantie architectuur.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Doornhofstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de hoeve Doornhof (vermeld op kaart Vandermaelen 1846-1854), nu Houtsaegerlaan 98

datum toekenning
GR 13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Dorlodotlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
De Dorlodotlaan (BB, 1939)

uitleg
genoemd naar baron Leon de Dorlodot, burgemeester van Acoz, geboren in Acoz op 24-03-1837 en overleden in Parijs (16de arr.) op 26-02-1918. Gehuwd met barones
Elodie Victorine Lefebvre (Doornik, 14-06-1848 +Tardais (Eure et Loire), 25-02-1918). Voor de nakomelingen: zie o.a.
https://gw.geneanet.org/edouardpareja?n=de+dorlodot&oc=&p=leon
Hij was in 1911 voorzitter van de beheerraad van de S.A. Littoral Parc de Coxyde-Bains (met maatschappelijke zetel in Charleroi).
président de la Société des Aciéries de France et propriétaire d’un équipage de chasse à courre, l’un des plus célèbres de France. Eugène et Léon de Dorlodot, créent la
société des Aciéries de France à Isbergues, au moment où le chemin de fer se développe, constituant un véritable empire industriel
Lid Ordre de la Légion d'honneur Frankrijk (dossier: zie
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&VALUE_1=LH/793/1&FIELD_1=COTE&DICO=&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P)
geschiedenis van de familie:
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&VALUE_1=LH/793/1&FIELD_1=COTE&DICO=&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Dromerijweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Duinbergenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Duinbergen is een wijk in de gemeente Knokke-Heist in West-Vlaanderen en een bekende badplaats in België. Anders dan Knokke wordt Duinbergen gekenmerkt door
vele karakteristieke villa's en weinig winkels.
Voor 1900 was het gebied tussen Heist en Knokke onbebouwd. Rond 1900 werden plannen gemaakt om dit gebied een toeristische functie te geven. De Duitse urbanist
en architect Hermann-Josef Stübben kreeg de opdracht om de concessie Duinbergen vorm te geven. Hiervoor werden later ook twee organisaties opgericht: de Société
de Duinbergen in 1901 en de maatschappij Knocke-Duinbergen-Extensions (1911).
Duinbergen groeide zeer snel na de start van deze plannen. In 1901 werd het Hotel de Châlet geopend, en in 1903 opende Hotel Pauwels zijn deuren. Daarnaast werden
ook veel villa's gebouwd, in 1908 stonden er reeds een tachtigtal. Dit was mede het gevolg van de aanleg van noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals waterleiding en
riolering. In 1908 waren er reeds 6816 zeebaden.
Duinbergen heeft tot de dag van vandaag veel van zijn charme weten te bewaren. Toch heeft ook Duinbergen te lijden onder de ontwikkeling van het toerisme en de
daarbijhorende bouw van appartementsgebouwen. Vooral langs de Zeedijk rest weinig of niets meer van het oorspronkelijke Duinbergen.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

E. Vanlangenhovestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
rue des Myosotis/Muizenoorstraat (plan 1932)

uitleg
straat genoemd naar de eigenaar Emile Louis Clement VAN LANGENHOVE, vrederechter Moeskroen (1885), geboren in Flobecq 15-10-1852, zoon van Policarpe Victor &
Clemence Emilienne Criquelion (grondeigenaars Flobecq), huwde in Zottegem op 14-02-1885 met Sara Henriette Isabelle VAN DE MERGEL, geboren in Flobecq op 31-051859, dochter van Karel (oud notaris te Gent) en Julia Maria Liefmans, overleden in december 1953 of januari 1954.
Zijn dochter Alice Clémence Charlotte °Moeskroen 05-03-1887 huwde in Brussel op 06-09-1910 met geneesheer Maximilien François Boulenger °Waver, 12-11-1873;
vader woont dan in Brussel Rue de Belle Vue 44.
bronnen:
(kad.matrijs 1911-1919) vrederechter Moeskroen
Emile Van Langenhove was een vrederechter uit Moeskroen die te Koksijde in bouwgrond investeerde vanaf 1909.
Archief hypotheken Veurne 05/11/1909
Emile Van Langenhove, juge de paix Mouscron, koop 2140 m² grond, sectie A nr. 1m35, zuidoost palende aan de Bliecklaan

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Ebbestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Eb is een fase van het getij waarbij het zeewater daalt of afgaat. De fase van opkomend of rijzend water heet vloed.
Eb en vloed ontstaan onder invloed van de maan en de zon. Aan het einde van de ebperiode is de waterstand minimaal: dit heet 'laagwater' of 'laagtij'. Bij ondiep water
kan de zeebodem tijdens laagwater droog komen te staan, waardoor de kuststrook, zoals bij een strand, breder kan worden

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Elisabethplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Elisabeth, koningin der Belgen van 1909 tot 1934, huwde in 1900 met de latere koning Albert I. Zij was Hertogin in Beieren of Beierse Hertogin en niet Hertogin van
Beieren. Deze laatste titel mag immers alleen gedragen worden door leden van het vorstenhuis. Elisabeth behoorde tot de familie Wittelsbach en was de dochter van
Hertog Carl-Theodor en Hertogin Marie-José, prinses van Portugal.
Zij werd bijzonder, populair gedurende de eerste wereldoorlog, wanneer het koninklijke paar zich in de Panne vestigde, waar ze zich als ‘majoor- verpleegster’
bekommerde om duizenden gewonden.
Ze overleed in 1965 na zich jarenlang te hebben ingezet voor jonge musici (Koningin Elisabethwedstrijd), dichters, schrijvers en wetenschappers. In het buitenland
kreeg ze zelfs de bijnaam ‘ De Rode Koningin’ omwille van haar reizen naar Polen, Rusland en de Chinese Volksrepubliek die stof voor kritiek deed opwaaien.
De straatnamencommissie stelde in 1990 voor het Elisabethplein te wijzigen in Guido Gezelleplein en deze laatste te veranderen in Burgemeester Firmin Dewulfplein
(burgemeester van Koksijde van 1941-1945, 1959-1965,1971-1977). Met het laatste voostel werd niet akkoord gegaan door De Post.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Emile Clauslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Aanvankelijk realistisch landschaps- en portretschilder, evolueerde later te Parijs naar het impressionisme. Geboren te Sint-Eloois-Vijve in 1849 en overleden te Astene
langs de Leie in 1924. Lid van de Koninklijke Academie van België. Verbleef in Spanje en Marokko, te Antwerpen (1880-1883) en te Astene. Van 1888 tot 1891 had hij
een atelier in Parijs. Verbleef gedurende de eerste wereldoorlog te Londen,waar hij zichten op de Theems schilderde.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Claus

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Estherstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
voornaam Esther

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Eugenie Terlinckplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Plein genoemd naar Eugenie Terlinck, geboren als Baelden. Hotelierster. Wordt beschouwd als de ‘stichtster’ van de badplaats Koksijde. In 1897 bouwde zij te Koksijde
het eerste ‘chalet’ en in 1904 het eerste ‘hotel’, dat in 1910 reeds over 50 kamers beschikte.
Eugenia Justina Mathildis Baelden is geboren op 12-06-1850 in Bulskamp, dochter van Alexander Cornelius Baelden en Henrica Ludovica Baelden. Eugenia is overleden
op 14-10-1936 in De Panne, 86 jaar oud. Eugenia trouwde, 19 jaar oud, op 11-10-1869 in Bulskamp met Polydorus Henricus Franciscus Terlinck, 29 jaar oud. Polydorus
is geboren op 05-04-1840 in Houtem, zoon van Ludovicus Jacobus Augustinus Terlinck en Isabella Theresia Caloone. Polydorus is overleden op 12-11-1913 in De Panne,
73 jaar oud.

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
overwegende mevrouw Eugenie Terlinck hotelierster van beroep, gehuisvest en wonende in deze gemeente Zeedijk nr. 40 als
de stichtster onzer badplaats mag genoemd 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Euphorbiastraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Wolfsmelk of euforbia is een groot en divers plantengeslacht uit de wolfsmelkfamilie. Het geslacht kent ongeveer 2300 soorten, wereldwijd voorkomend. Ze variëren van
kruipende planten, via kruidachtigen tot struiken, bomen en zelfs cactusachtige soorten in aride gebieden van Afrika en India

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Fafchampstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Verkeerdelijk gespelde straatnaam, genoemd naar Toussaint-Henri-Joseph Fafchamps, officier, ingenieur en uitvinder. Hij werd geboren te Housse (prov. Luik) in 1783
en overleed te Sint-Joost-ten-Node in 1868. Hij maakte sinds 1801 carrière in het Franse Republikeinse leger. Vanaf 1812 studeerde hij scheikunde en fysica aan diverse
hogescholen. Na een korte loopbaan als fabrikant en mijndirecteur, speelt hij een rol in de Belgische Omwenteling van 1830. In 1827 vond hij een toestel uit voor het
verwerken van steenkool. Na de Belgische onafhankelijkheid wordt hij gedetacheerd bij de Generale Staf van het leger te Ieper, waar hij blijft tot zijn pensioen in 1853.
Van 1841 tot 1848 verblijft hij in Spanje waar hij de mijn- en fabrieksindustrie aanpakt. Hij legde aldus ook de basis voor de handelsrelaties tussen België en Spanje.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Fafchamps

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (51x6 en 156x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Familiestraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Fastenaekelsvoetpad

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Albert Fastenaekels was een uit Wattrelos (Noord-Frankrijk) afkomstige grootgrondbezitter en verffabrikant die zich te Koksijde vestigde in 1921. Hij werd voorzitter van
‘Coxyde Extension’, en meteen ook van het Feestcomité Koksijde-Bad.
In 1923 richtte hij een bloemencorso in met de toen voorhanden zijnde middelen. Hij stichtte in 1931 een harmonie, die benevens de muziekinstrumenten, een vlag in
ontvangst nam.
De straatnamencommissie stelde destijds voor om het Fastenaeckelsvoetpad te wijzigen in Primaverastraat naar de gelijknamige plant.
Albert Fastenaekels werd geboren te Lille (F) op 18 juli 1887 als zoon van Casimir en Juliette Bernard en huwde een eerste maal met Eleonore Therese Bossuyt, die
stierf voor hij in Koksijde kwam wonen. Hij hertrouwde te Roubaix op 23 januari 1913met Gertrude Helene Balg (°Roubaix, 19 september 1888). Ze kwamen uit
Wattrelos in Koksijde wonen in mei 1921 samen met hun dochter Albertine (°Wattrelos, 8 april 1919) en hun zoon Casimir (°Wattrelos, 13 november 1921).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Fazantenpad

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De fazant (Phasianus colchicus) is een vogel uit de familie van fazantachtigen (Phasianidae). De geslachtsnaam komt uit het Latijnse phasianus, "fazant". De soortnaam
colchicus is Latijn voor "van Colchis" (tegenwoordig in Georgië), een land bij de Zwarte Zee waar Europeanen voor het eerst fazanten leerden kennen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Fazantenparkstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Rue de la Faisanderie

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Felicien Ropsweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Pre-impressionistisch schilder van portretten, figuren en landschappen. Geboren te Namen, in 1833 en overleden te Parijs in 1898 waar hij sedert 1865 verbleef. Hij was
tevens illustrator, etser en lithograaf (van voornamelijk erotische motieven). Hij reisde naar Scandinavië, Spanje en Amerika.
In Namen is een museum te bezoeken dat naar hem is genoemd.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licien_Rops

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Florislaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat in de verkaveling Florizoone, genoemd naar de gelijknamige familie

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Fluithoekweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Friquetteweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Afgeleid van het oude frans "friquet" (elegant, goed verzorgd, levendig), vrouwelijke vorm = friquette

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Fuchsialaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Fuchsia of bellenplant is een geslacht met 107 soorten in de teunisbloemfamilie (Onagraceae). De meeste soorten zijn struiken.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fuchsia

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gailliardaslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Verbastering van Gaillardes = soort bloemen
Les gaillardes
Les gaillardes sont des plantes rustiques qui ont besoin de soleil. Elles se plaisent dans les terrains secs, et ne demandent qu'un arrosage lors des sécheresses
prolongées. Cette plante aime les sols bien drainés

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gaillystraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Genoemd naar Emile Gailly, advokaat te Charleroi (Rue du Ravin 11). In 1913 verwerft hij gronden te Oostduinkerke, Zeedijk Nieuwpoort-bad, gekocht aan de SA
Groenendijk-Plage.
(Jules) Emiel Narcisse Joseph Alberic GAILLY werd geboren in Gilly op 6 december 1868 en overleed in zijn woning te Charleroi, rue du Ravin 11, op 23 februari 1967.
Hij studeerde af als doctor in de rechten en het notariaat op 22-jarige leeftijd. Hij was advocaat bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi vanaf 1900. Hij huwde
met Lucienne WATIN rond 1900. Op 2 december 1902 werd in Charleroi een zoon Albert Jules Emile GAILLY geboren; op 29 april 1904 een zoon André Lucien,
overleden op 08-12-1991 (gehuwd Roucourt 19-07-1927 met Therese Louise BOEL (1902-1989)); een zoon Henri (°Charleroi, 10-09-1908 +14-07-1966) x Jeanne
Semal (1911-1934) (nakomelingen: zie https://gw.geneanet.org/ehock?n=gailly&oc=&p=jules+emile+narcisse+joseph+alberic)
info van kleindochter Marie-Claire Levie-Gailly (mcleviegailly@skynet.be) d.d. 3/2/2020:
Emile Gailly est bien mon grand père. Il est né à Gilly le 6 décembre 1868 et décédé chez lui, rue du Ravin 11, à Charleroi le 23 février 1967. Il termine ses études
universitaires comme Docteur en Droit et en Notariat à l’âge de 22 ans. Avocat dès 1890, il est nommé avoué près du Tribunal de 1ère instance de Charleroi en 1900.
Marié à Lucienne Watin en 1900 (?) ils auront 6 enfants.
Ayant acheté un terrain à Oostduikerke (à la limite de Nieuport-bains) Il y fera construire rapidement une 1ère villa où il se trouve avec sa famille à la déclaration de
guerre de 1914. (D’après des photos)
Il la reconstruira en 1921, car il y séjourne déjà cette année-là. Elle sera détruite par les Allemands entre 1940 et 44.
Il reconstruira à nouveau une 3ème villa avec l’aide d’un de ses fils, avec les dommages de guerre” en 1948 qu’il appellera “Tertia” Il y séjournera jusqu’en 1953, date à
laquelle il rentre définitivement à Charleroi. J’ai entendu parler de la vente des terrains qu’il possédait “à la mer” mais sans plus.
Voilà quelques éléments de la vie de mon grand’père. Je vous joins une copie de la seule photo en ma possession.
C’est une excellente idée de la ville de Coxyde de vouloir connaître l’origine du nom de ses rues. Petite anecdote : nous avions loué une villa dans la dite rue Emile Gailly
(il y a très longtemps 30 ans?) et mon père qui vivait encore nous avait expliqué que son père Emile Gailly avait possédé des terrains et participé à la promotion de cet
espace de la côte.
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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Galloperstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
in 1910: (Gallopersteenweg)

uitleg
straat genoemd naar de wandelende paraboolduin de Galloper; deze duin was verantwoordelijk voor het overstuiven van de oude dorpskern (kerk en kerkhof) van
Koksijde-dorp; ze werd in de eerste wereldoorlog afgegraven voor het maken van zandzakjes voor de loopgraven

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gaston Lejeunestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Architect, werkzaam te Koksijde vanaf ongeveer 1910.
Gaston Corneille Joseph Lejeune werd geboren te Verviers op 13 maart 1885 als zoon van Leopold Jean (1855-1928) en Josephine Lambert (°1858 en +na 1937). Hij
huwde te Ukkel op 9 maart 1909 met Georgette Berthe Dudaert, geboren te Schaarbeek op 19 augustus 1889. Zij hadden twee kinderen: Odette Leopoldine Egide
Georgette (°Koksijde, 20 december 1909) en Leopold Marcel Joseph (°Koksijde, 22 september 1911). Hij overleed op 5 mei 1954 en werd begraven op de
gemeentelijke begraafplaats te Koksijde- dorp.
Gaston Lejeune kwam in Koksijde wonen in november 1907, komende van Verviers. Zijn echtgenote volgde na hun huwelijk.

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 weduwe Laloux-Steinbach (205x10 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Generaal Hély D'Oisselstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
zie https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_H%C3%A9ly_d%27Oissel
Franse opperbevelhebber uit de eerste wereldoorlog. Generaal Alexis Roger Hély d’Oissel koos de villa Zonnig-Hoekje als residentie en ontving er geallieerde legerleiders
en politici. Hij liet twee schuilkelders uitgraven die nu als garage worden gebruikt. Ondertussen van naam veranderd is Villa Ravensteen sinds 2001 een beschermd
monument.
Hij werd geboren in 1859 en overleed in Parijs in 1937.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Geraniumstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Geranium is een plantengeslacht uit de Ooievaarsbekfamilie. De naam is afgeleid van het Griekse géranos (γέρανος), wat kraanvogel betekent. De volksnaam is echter
ooievaarsbek, wat tevens de vertaling is van Pelargonium.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gevaertlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Philogène Auguste Gevaert werd geboren te Torhout op 6 december 1877 en overleed in De Panne op 6 mei 1953. Hij huwde op 13 mei 1903 in Adinkerke met Julia
Roelens. Kinderen: Gaston, Maurice en Robert.
Was een handelaar in De Panne, aandeelhouder van de N.V. Duinpark-Bains.

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gladiolenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Gladiolus is een geslacht van vaste planten uit de lissenfamilie (Iridaceae). De planten worden ook wel zwaardlelie genoemd. De botanische naam is afgeleid van het
Latijn en is een verkleinwoord van gladius, dat zwaard betekent. Het geslacht komt van nature voor in Zuid-Europa, Azië, West-Afrika en Zuid-Afrika. Het centrum van
de diversiteit bevindt zich in de Kaapflora in zuidelijk Afrika.
Het geslacht bevat ongeveer 260 soorten, waarvan 250 voorkomen in Sub-Saharisch Afrika, met name in Zuid-Afrika. Ongeveer tien soorten komen voor in Eurazië.
Zo'n 160 soorten zijn endemisch in het zuiden van Afrika en 76 soorten komen voor in tropisch Afrika. De bloemen van wilde soorten variëren in grootte van zeer klein
tot 40 mm in diameter. De bloeiwijzen bestaan uit één of meerdere bloemen.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gloxiniaslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Gloxinia, tegenwoordig beter bekend als de Sinningia specioa, is een vrolijke, decoratieve plant voor in huis. Deze bloeiende kamerplant is verkrijgbaar in mooie kleuren
en is eenvoudig in onderhoud. Je kunt zeker van juni tot augustus genieten van de opvallende bloemen.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Goudbloemstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De goudsbloem (Calendula officinalis) is een plant die behoort tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). De soort wordt in siertuinen gebruikt. De plant is
oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa.
Het is een eenjarige plant met meestal oranje, maar soms ook gele bloemen. De plant wordt 30-45 cm hoog en heeft stompe bladeren. De goudsbloem bloeit van mei
tot november. De vruchten zijn meestal gekromd en bootvormig.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudsbloem_(soort)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Goudenboomstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
wellicht genoemd naar de Praalstoet van de Gouden Boom, informeel bekend als Gouden Boomstoet, is een vijfjaarlijkse praalstoet die plaatsvindt in de Belgische stad
Brugge. De stoet is opgebouwd rond het thema Wapenpas van de Gouden Boom, een festiviteit uit 1468 die ter ere van het huwelijk van Karel de Stoute en Margaretha
van York werd gehouden.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Praalstoet_van_de_Gouden_Boom

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Grasplantenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
rue des Graminées/Grasplantenstraat (plan 1932)

uitleg
De grassenfamilie (botanische naam: Gramineae of Poaceae, beide namen zijn toegestaan) is een van de soortenrijkste plantenfamilies van de bedektzadigen: de familie
omvat ongeveer 8000 soorten. Leden van deze familie komen op alle werelddelen voor. Op Antarctica groeit een smele-soort. Ook granen, zoals tarwe en rijst, zijn
vertegenwoordigers van de grassenfamilie.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie
liep op plan in 1932 door tot aan kruispunt Sloepenlaan/Koninginnelaan/Oostendelaan

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 (95x10 meter); afgestaan bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (190x12 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Grensstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Groenstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Guido Gezelleplein

Koksijde

vroegere benaming(en)
(plan 1928): Square Elisabeth

uitleg
Eén van de grootste dichters van het Nederlands taalgebied. Geboren te Brugge op 1 mei 1830 en er overleden op 27 november 1899. Was priester en leraar. Zijn
romantisch werk getuigt van een grote taalvirtuositeit Hij was tevens taalgeleerde, volkskundige, pamflettist, polemist en stichter en uitgever van diverse tijdschriften
(Rond Den Heerd, Loquela, Biekorf).
Voorheen (plan 1928): Square Elisabeth.
Plannen om het Guido Gezelleplein om te dopen tot Firmin Dewulfplein (naar de vader van de vroegere burgemeester van Koksijde) en het Elisabethplein te Koksijde te
veranderen in Guido Gezelleplein, stuiten op een voorbehoud van Schepencollege omwille van o.a. de vestiging van het postgebouw aan dit plein.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Gulden Vlieslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de Orde van het Gulden Vlies.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_het_Gulden_Vlies

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

H. Consciencestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Vlaams schrijver, geboren te Antwerpen in 1812 als derde kind van Pierre Conscience, timmerman bij de Franse marine, en van Cornelia Balieu. Op 16-jarige leeftijd
werd hij hulponderwijzer. In 1830 meldt hij zich in een roes van romantisch patriottisme bij het opstandige leger en bleef tot 1836 de wapenrok dragen. Vanaf dan
neemt hij te Antwerpen deel aan het leven van de jonge Antwerpse artiesten. Van 1841 tot 1853 is hij griffier bij de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. In
1857 wordt hij tot arrondissementscommissaris te Kortrijk benoemd. Van 1869 tot aan zijn dood in 1883 is hij conservator van de Koninklijke musea van Beeldende
kunsten te Elsene. Zijn belangrijkste werk is wel de Leeuw van Vlaenderen (1838), waarmee hij zich in één slag aan het hoofd plaatste van de jonge literaire beweging,
die in het door en door verfranste België het misprezen Vlaams weer tot de gelding wilde brengen.
Hij schreeft o.a. de roman Bella Stock, die zich afspeelt in Adinkerke-De Panne in de 19de eeuw.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

H. Deweertlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Henricus Eduardus Deweert werd geboren te Oostende op 4 november 1857 als zoon van Ludovicus Franciscus Deweert (+Oostende, 12-08-1879) en Joanna Rosalia
Depauw en overleed er op 27 mei 1934. Hij was gemeenteraadslid van Oostende van 1 januari 1904 tot 15 mei 1918 en nog eens in 1920; schepen van de stad
Oostende van 15 april 1918 tot 18 maart 1919. Van liberale strekking.
Hij was gehuwd met Mathilde Maria Desmet (1856-1958) te Oostende op 30 augustus 1879. Vader van 8 kinderen. Hij was houthandelaar van beroep en woonde in de
Alfons Pieterslaan 12. Tevens handelsrechter
(bron: www.archief.oostende.be)
Op 18 december 1934 verleende het schepencollege van Koksijde machtiging aan het Beheer van de Naamloze Maatschappij Henri Deweert en zonen gevestigd te
Oostende, tot het aanleggen van wegenis binnen hunnen onbebouwden eigendom, gelegen Maartenoomwijk.
Op 21 november 1935 wordt hem eveneens machtiging verleend tot het “…aanleggen gemeenschappelijk met den heer A. Fastenaekels en de Naamloze Maatschappij
“La Metropolitaine” der wegen getint in rood op het bijgaand plan, zulks binnen hun domein gelegen Maartenoomwijk-Duinen op het grondgebied dezer gemeente, onder
voorbehoud dat de betrokken ontworpen wegen worden verwezenlijkt in dezelfde technische voorwaarden alsook met gelijkvormige materialen zooals gebezigd voor het
gedeelte straten reeds uitgevoerd binnen hunnen eigendom voornoemd” (deze werden uitgevoerd door aannemer Henri Pylyser).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

H. Vandergoesstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Geboren te Gent rond 1440 en overleden in het Rode Klooster nabij Brussel in 1482. Hij werd in 1467 meester in een gilde te Gent waarvan hij in 1474 deken werd. Hij
werkte in die tijd voornamelijk aan decoraties voor de stadsbesturen van Gent en Brugge naar aanleiding van intochten e.d.
Kort voor 1475 wordt hij broeder in het Rode Klooster, gelegen in het Zoniënbos. Rond 1480 duikt hij op te Leuven waar hij schilderijen van Dirk Bouts taxeert. In 1481
wordt hij op een reis naar Keulen geestesziek.
Hij is schilder van Bijbelse en religieuze taferelen.
Werken van hem zijn: het Portinaria- altaar te Florence (in Uffizi), de ‘Dood van Maria’ (Brugge) en het Altaar van Montforte in Berlijn. In het Museum voor Schone
Kunsten te Brussel zijn ook een aantal van zijn werken te bewonderen.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_der_Goes

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hagedoornstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
28/03/1962

motivatie toekenning naam
gezien de Kruisdistelstraat beginnende aan de Middenlaan en uitlopende op de Bliecklaan ongeveer in de helft van haar lengte
doorsneden wordt door de J. Van Buggenhoutlaan; …teneinde misverstanden te vermijden…het deel van de Kruisdistelstraat
beginnende aan de MIddenlaan en uitlopende op de J. Van Buggenhoutlaan krijgt de nieuwe benaming van Hagedoornstraat

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Heiststraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar de kustgemeente Heist.
Heist is een badplaats aan de Belgische Kust en een deelgemeente van Knokke-Heist. Heist telt bijna 13.000 inwoners. Heist was tot 1971 een zelfstandige gemeente.
Heist werd opgenomen in de nieuwe fusiegemeente Knokke-Heist.
Naast de oude kern van Heist liggen in de deelgemeente ook Duinbergen en een deel van Albertstrand. Deze maken echter alle deel uit van één stedelijke kern, die ook
samengegroeid is met die van Knokke.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Helvetiastraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Helvetia verwijst naar Zwitserland. Het is onduidelijk waarom hier in Koksijde deze straatnaam werd gegeven.

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 (op plan aangeduid als D.C.)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hertstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hoge Blekkerlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De Hoge Blekker is een natuurreservaat in de Belgische kustgemeente Koksijde. Het ligt langs de weg tussen Koksijde-Bad en Koksijde-Dorp.
Het domein, 18 ha groot, maakt deel uit van een omvangrijk duincomplex waartoe ook de Schipgatduinen en de Doornpanne behoren. Het gebied is Europees
beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin' (BE2500001).
De Hoge Blekker, het duin dat zijn naam gaf aan het domein, is de hoogste duinrug (33 m) aan de Vlaamse kust. Blekker of Blinkaart is de volkse benaming voor
onbegroeide duinheuvel die het zonlicht weerkaatst (blekken of blinken).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hoge Duinenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue des Hautes-Dunes (1935); Jemappestraat (1928)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hooplaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue de l'Espérance

uitleg

datum toekenning
5/02/1937

motivatie toekenning naam
gezien het verzoekschrift …van Lotens-Rousseaux A. wonende Hertstraat 4 te Coxyde strekkende de officiele benaming van
Hooplaan te mogen verlenen aan den weg thans genoemd Verdedigingslaan gelegen Wijk-Badplaats; gezien de
Verdedigingslaaan slechts 80 meter lengte heeft en de verlenging uitmaakt van de Hooplaan

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Horizontlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De horizon (Oudgrieks: ὁρίζων, begrenzende), ook kim of (gezichts)einder genoemd, is de denkbeeldige lijn tot waar men (in een vlak landschap) het aardoppervlak kan
zien (in de praktijk is er per locatie overigens een skyline van gebouwen, heuvels, bomen enz.). Het is de lijn waar het aardoppervlak en de lucht elkaar lijken te raken.
De zichtbare horizon is afhankelijk van de (oog)hoogte van de waarnemer en kan beschouwd worden als een cirkel op het aardoppervlak waar de raaklijnen uit het oog
van de waarnemer het oppervlak raken.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Horizon_(lijn)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hortensialaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Hortensia (Hydrangea) is een geslacht uit de hortensiafamilie (Hydrangeaceae). Het gaat vooral om groenblijvende en bladverliezende struiken en klimstruiken en een
enkele boom. Bij elkaar gaat het om bijna 100 soorten die groeien in Amerika en in China en Japan.
Sommige soorten bloeien met een grote, piramidale pluim, andere met een afgeplat scherm of juist een meer bolvormige bloeiwijze met veel steriele, onvruchtbare
randbloemen. Die hebben tot doel de insecten aan te trekken die zich vervolgens ontfermen over de nectar in de fertiele, vruchtbare bloemen in het midden van de
bloeiwijze.
De bekendste hortensia is de grote hortensia (Hydrangea macrophylla). De vele cultivars hebben roze, witte, rode of zelfs (paars)blauwe bloeiwijzen. In opmars is de
Hydrangea arborescens 'Annabelle' , een cultivar met enorme, bolvormig samengestelde bloeiwijzen, die ook wel sneeuwbal wordt genoemd.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortensia_(geslacht)

datum toekenning
21/06/1937

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift van en heer Ledegem Michel wonende Rue Artan 19 te Brussel, strekkende om de benaming te
mogen verleenen van Hortensiaslaan aan den weg welke de Dorlodotlaan verbindt met de Arthur Frerelaan en gelegen is wijk
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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hostenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Burgemeester van Koksijde van 1873 tot 1888.
Desiderius Franciscus HOSTEN werd geboren in Nieuwkapelle op 6 september 1836 en overleed in Veurne op 9 april 1900. Hij was gehuwd met Sophia Rosalia
DEPOTTER (1837-1920). Hij was landbouwer op een hoeve langs de Burgweg.
Tijdens zijn ambtstermijn werden de plannen voor de aanleg van een ‘stoomspoorweg’ tussen De Panne, doorheen Koksijde naar Veurne, Nieuwpoort en Oostende door
de gemeenteraad afgewezen. In 1882 werd het ontwerp voor het aanleggen van de steenweg Veurne- Koksijde tot aan de grensscheiding met Oostduinkerke nochtans
goedgekeurd. Dan luidde het oordeel: ‘Het is eene zaak van allergrootste aangelegenheid, 1° van algemeen nut; 2° dat onze gemeente er door in directe gemeenschap
zal gebracht worden met de spoorstatien en de steden van Veurne en Nieuwpoort’.
In 1885 brengt het schepencollege heel wat belangstelling op voor het verwezenlijken van een ‘spoorbuurtweg’ Oostende- Nieuwpoort- Koksijde- Veurne- Ieper, doch
bezit geen geldmiddelen.
Nog tijdens zijn ambtstermijn oordeelde de gemeenteraad (1887) dat een vertakking naar zee van de weg Veurne- Nieuwpoort noodzakelijk zou worden gezien de
gemeente ‘ongetwijfeld door haar zoo wel gelegene en schoone zeekust als badplaats zal verkozen worden’. Het zou de start betekenen van de ontwikkeling van de
badplaats.

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 (straat tusschen de Pannestraat en de Abdijstraat)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Houtsaegerlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Burgemeester van Koksijde van 1921 tot 1941. Hij werd geboren te Veurne op 19 december 1866, huwde met Louisa Passchijn (1866-1956) en overleed te Koksijde op
1 maart 1942. Uit Veurne afkomstig, doet hij in 1904 een aanvraag tot het oprichten van een bierbrouwerij te Koksijde, waar hij zich dan ook vestigt.
Met hem komen handelaars en werklieden voor het eerst de landbouwers aan het bestuur van de gemeente vervangen.
Tijdens zijn ambtstermijn werden het Casino, de Sint- Antoniuskapel en de kapel ‘Ster der Zee’ in 1928 te Koksijde- Bad gebouwd en werd onder de leiding van Albert
Fastenaeckels de eerste toeristische propaganda gevoerd voor de badplaats.
In 1936 werd beslist tot de bouw van een nieuw gemeentehuis.

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 (straat van Coxyde-dorp naar Gallooperwijk)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hovenierstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Nieuwstraat

uitleg

datum toekenning
GR 17/05/1994

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Hyacintenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De hyacint (Hyacinthus orientalis) is een bolgewas uit de aspergefamilie (Asparagaceae). De plant is afkomstig uit het oostelijke Middellandse Zeegebied (Midden-Turkije
tot Libanon). De soort bloeit in Nederland buiten van maart tot mei. Een enkel bloempje wordt een nagel genoemd.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Ijslandvaardersstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De IJslandvaart is het bevissen van de rijke IJslandse visgronden van het continentale plat rond IJsland door vissersschepen zoals onder andere de O.129 Amandine.
Duizenden vissers van vele landen verdienden hun brood op IJslanders. De wateren rond IJsland waren een van de rijkste ter wereld. In die tijd betekende kwantiteit,
soms tot 6000 kg vis per dag, meer dan kwaliteit.
Reeds in de 17de eeuw was er sprake van IJslandvaarders. De bloeitijd in onze regio was de tweede helft van de 19de eeuw. Tijdens de 20e eeuw gingen tal van
schepen verloren. Vanaf 1945 verloren 49 vissers het leven in de IJslandse waters waarvan er 23 door golven overboord werden gesleurd.
De laatste Vlaamse IJslandvaarder was Engel Puystiens, overleden op 95-jarige leeftijd.
De laatste Belgische IJslandvaarder die met de klassieke IJslandvaart vanuit Noord-Frankrijk op zeilschepen de kost verdiende was Theophiel Decroo in 1934. Jeroom
Bonte uit Adinkerke was dan weer de laatste in leven zijnde IJslandvaarder. Hij deed drie reizen van zes maanden vanuit Duinkerke en overleed in 1979 (zie naslagwerk
'Onze IJslandvaarders'-2011- Johan Depotter).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Irisstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Lis (Iris) is een geslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae). Zowel het geslacht als de soorten worden in de volksmond iris genoemd. Het geslacht kent naast soorten ook
vele cultivars. Lissen worden al lang door de mens gebruikt. In de Egyptische piramiden zijn afbeeldingen van lissen te vinden, die stammen uit 1500 v.Chr.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jaak Van Buggenhoutlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Jaak Van Buggenhout, geboren te Vilvoorde op 21 juli 1893 en overleden te Koksijde op 16 maart 1982. Senator en burgemeester van Koksijde(1947-1959 en 19651971). Bij zijn overlijden was hij: erevoorzitter van de Centrale der Vrije Mijnwerkers, erevoorzitter van de Internationale Christelijke Mijnwerkers, stichter en
erevoorzitter van de Gemeentelijke Harmonie van Koksijde, erevoorzitter van de Bond der Christelijke Gepensioneerden en diverse malen onderscheiden met tal van
eretekens.
Burgemeester Van Buggenhout was in 1949 de grote, bezieler van de archeologische opgravingen naar de verdwenen abdij Ter Duinen. De ironie van het lot wil dat de
weg die nu zijn naam draagt er precies toe bijgedragen heeft dat de verdere opgravingen belemmerd worden.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jachtwakersstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jacob Jordaensstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De kunstschilder Jacob Jordaens werd geboren te Antwerpen op 19 mei 1593 waar hij overleed op 19 oktober 1678. Hij was leerling van Adam van Noort met wiens
dochter Catharina hij in 1616 huwde. In 1615 wordt hij lid van de gilde van Antwerpen, waarvan hij in 1621 deken wordt. Hij werkt voor tal van hoven in Engeland,
Zweden, Denemarken en Nederland. In 1665 schenkt hij drie grote stukken voor de versiering van de pas opgerichte Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen (nu
Museum voor Schone Kunsten). Hij schilderde Bijbelse, religieuze en mythologische taferelen, genrestukken,portretten, familiegroepen, volkstaferelen, enz. Daarnaast
was hij ook tekenaar en aquarellist.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jagerspad

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

James Ensorlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Kunstschilder, geboren te Oostende in 1860 en er overleden in 1949. Zowel door zijn thematiek als door zijn revolutionaire stijl bekleedt hij een uitzonderingspositie in
de ontwikkeling van de Belgische Kunst. Van zijn studietijd tot rond 1887 beoefent hij diverse genres, zoals het landschap, het portret, het stilleven en het interieur. In
elk van die,genres evolueert hij van een donkertonig impressionisme tot een zeer persoonlijke stijl die de expressieve mogelijkheden in elk domein tot het uiterste
uitput. Omstreeks 1887 kiest hij dan radicaal voor een visionaire en fantastische kunst waarin hij alle normen doorbreekt: de marines en landschappen worden
visioenen, de figuurstukken worden kleurrijke tonelen bewolkt met fantasiewezen,s, gemaskerde figuren en skeletten.
Minder bekend van Ensor is zijn reactie tegen de verkavelaars en architecten van de kust die hij uitschold voor ‘Dunophoben’.

datum toekenning
20/07/1960 (brief)

motivatie toekenning naam
op verzoek van de Société Immobilière Montoise S.A., verkavelaar van de percelen sectie H-518d-518m-518g-520e-520h, per
brief door het gemeentebestuur bevestigd dat het voorstel van James Ensorlaan wordt weerhouden.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jan Crabbestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Jan Crabbe van Hulst (1457 – 1488 of 1498) was in de late Middeleeuwen abt van abdij Ten Duinen. De abdij kende in die periode een opmerkelijke bloei. Hij werd
voorzitter van de hertogelijke raad van de erfprinsen Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk en wordt hun persoonlijke raadgever. Hij was een bekwame
financier en werd door zijn contacten met de Medicibank in Brugge, algemeen penningmeester van de orde van Cîteaux. Abt Crabbe is een man van de wereld. Hij was
dijkenbouwer, bouwheer (toevluchtshuis te Brugge), intellectueel, verzamelaar van handschriften en schilderijen (Hans Memling). Hij bestelt verschillende fraai verluchte
manuscripten. Deze kostbare kunstwerken worden momenteel bewaard te Brugge.

datum toekenning
GR 12/05/2003

motivatie toekenning naam
gelet op de realisatie van een nieuwe verkaveling gelegen langs de Hostenstraat te Koksijde-dorp; ..om aan deze nieuwe straat
de naam Jan Crabbe te geven die een gewezen abt was van de abdij OLV Ten Duinen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jan Frans Willemsstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Blankenbergestraat (1928); dr. Ch. Willemstraat

uitleg
Vlaams schrijver en ‘vader van de Vlaamse beweging’, hij zette zich in voor de rechten en het gebruik van het Nederlands in het verfranste Vlaanderen van de 19de
eeuw.
Jan Frans Willems wordt geboren te Boechout op 11maart 1793 als oudste zoon van veertien kinderen .Hij groeit op in een gezin uit de ‘arme burgerij’. Na een tijdje op
kostschool te zijn geweest te Kontich, krijgt hij huisonderricht bij de welgestelde familie Bergmann te Lier. Hij krijgt er les in Latijn, zang, orgelspel en voordracht. Maar
bovenal worden hem hier een aantal principes bijgebracht zoals vrijheidsliefde, liefde voor de eigen moedertaal en de eenheid der Nederlanden, alsmede een liberale
levensbeschouwing. Reeds in 1807 debuteerde hij met ‘Hekeldicht op den maire en municipaliteyt van Bouchout’.Op zestienjarige leeftijd wordt hij notarisklerk te
Antwerpen. Dit is hij tot 1815. In 1812 wordt zijn ‘Hymne aan het vaderland over den veldslag van Friedland en de daaropvolgende Vrede van Tilsit’ bekroond te Gent.
In 1818 huwt hij te Antwerpen met Isabelle Boorekens, een weduwe met twee kinderen. Samen krijgen ze nog tien eigen kinderen. 1819 wordt hij lid van de
Maatschappij van de Nederlandse letterkunde te Leiden. In1812 wordt hij benoemd tot Ontvanger der Registratie voor Antwerpen- Noord. In 1826 wordt hij lid van de
Commissie tot uitgave van de oude vaderlandse kronijken en in 1827 van de Commissie voor de Rerum belgicarum scriptores. Het is onder het toenmalig bestuur van
koning Willem I der Nederlanden dat Jan Frans Willem erin slaagt carrière te maken. In deze periode is hij erg actief op literair en publistisch gebied. In 1830 krijgt hij
het eredoctoraat in de wijsbegeerte en letteren van de universiteit te Leuven. Als Zuid- Nederlander had hij de moed zich zelfstandig op te stellen qua taal, letterkunde
en geschiedenis. Dit blijkt o.m. uit zijn ‘Mengelingen van historisch- vaderlandschen inhoud’ (1827-1830). Waarschijnlijk om zijn organistische (aanhanger van het huis
van Oranje) sympathieën wordt hij in 1831 door het nieuwe Belgische bestuur overgeplaatst naar Eeklo met een fors loonverlies. In 1835 wordt hij en eer hersteld door
zijn benoeming tot ontvanger der Registratie te Gent. Datzelfde jaar wordt de ‘vader van de Vlaamse beweging’ opgenomen in de Koninklijke Academie .Hier wordt hij
de gezaghebbende vertegenwoordiger van de Vlaamse literatuur, een hele opgave in een tijd waarin elke culturele activiteit geconfronteerd wordt met de opslorpingsen verfransingspogingen van de pas gecreëerde Belgische staat. Jan Frans Willem slaagt er nochtans in door zijn flaminganistisch- propagandistisch ijveren de spil te
worden van de betrekkingen tussen de Vlamingen onderling en de relaties tussen Noord en Zuid. Als toen enige opponent van de officiële Franstalige bestuurs- en
culturelen organen handhaaft hij zich als coördinator van alle toenmalige bescheiden Vlaamse initiatieven en bepaalt hij de evolutie van de Vlaamse Beweging in de
komende decennia. In 1814 is hij nog medeoprichter van het Grote Taalcongres tot regeling van de spelling.
Op 24 juni 1846 sterft Jan Frans Willem te Gent na een beroerte. In 1848 krijgt hij een praalgraf op het Campo Santo te Sint- Amandsberg.
datum toekenning
GR 5/11/2001

motivatie toekenning naam
overwegende de wens van het gemeentebestuur om de straatnaam dr. Ch. Willemstraat te wijzigen in Jan Frans Willemsstraat
omdat het Willemsfonds dit jaar zijn 150 jaar bestaan viert en het aldus zou passen een straat te vernoemen naar deze
verdienstelijke Vlaming

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Japans Paviljoenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue du Pavillon Japonais

uitleg
De wijk ‘Quartier japonais’ en de Japans Paviljoenstraat werden genoemd naar het gebouw ‘japans paviljoen’. Dit gebouw kaderde binnen het japonisme, een stroming
die vooral op het eind van de 19de eeuw voorkwam in de interieurkunst. Zowel plastische kunst, architectuur (art nouveau) als toegepaste kunsten werden dan
beïnvloed door de Japanse kunst. Ook in het dak van Loxley Cottage en La Guadeloupe is een invloed van de Japanse pagode merkbaar. Het gebouw werd tot groot
ongenoegen van de buurtbewoners afgebroken.

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Avenue du Chalet Japonais; 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

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
© lokaal bestuur Koksijde, 2020
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versie 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jean Luypaertlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Schilder, tekenaar en aquarellist van landschappen en interieurs, geboren te Vilvoorde in 1893 en overleden te Oostende in 1954. Hij was tevens muziek- en tekenleraar
en stichtend lid van de Portaelskring te Vilvoorde. Hij ontdekte de zachte poëzie van land en zee, melancholische winteravonden, nostalgie van historische gebouwen
(o.a. te Veurne, Mechelen, Vilvoorde en Oostende) en het intimitisme van de interieurs bij avondschemering. In 1946 kreeg hij van de gemeente Koksijde de windmolen
als atelier toegewezen In 1952 verblijft hij aan de Franse Riviera.
Werken van hem zijn o.a. te bezichtigen in het stadhuis van Schaarbeek, te Veurne, Koksijde en Vilvoorde.

datum toekenning
4/05/1956

motivatie toekenning naam
gezien ingevolge de goedkeuring van een BPA nr. 2B een nieuwe weg aangelegd wordt…Jean Luypaertlaan zijnde de nieuwe
straat gelegen Wijk Maartenoom verbindende de Markplaats met de J. Van Buggenhoutlaan

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
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versie 02-03-2021

straat

deelgemeente

Jorisstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Yvonnestraat (1928)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Joststraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
(kad.matrijs) Leopold (handelaar Crefeld) en Alois Frans Jozef (handelaar Antwerpen, Dodoensstraat 37)
Frans Jozef Alois JOST, geboren op 02-11-1865 in Krefeld (D) zoon van Bernhard en Francisca Raemer, gehuwd te Antwerpen op 30-04-1901 met Alphonsine Adeline
Seltenmeijer (geboren op 25-04-1880 in London); zij hadden een zoon Walther Robert Aloys (°Borgerhout, 16-11-1901) en een dochter Lucretia Carolina (°Borgerhout,
08-05-1905). Hij overleed op 30-01-1935 in Niederbreizig (D); zijn zoon Walter, kantoorbediende, vertrok naar Madrid op 11-12-1934. Zijn dochter Lucretia huwde in
Den Haag (NL) op 11-07-1930 met Carel Nicolaas van Laurick (°Lebaksioe Oost-Indie; elektro technisch ingenieur)

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (128x5 en 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Kapitein Thilypad

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Francois Marie THILY, geboren op 6 december 1887 in Pleumeur-Bodou (F-Bretagne), zoon van Jacques Marie en Elisabeth Ropars. Hij huwde met Leocadie Marie Le
Merrer, geboren in 1889 en ovlerden in 1954. Zij hadden een zoon Henri Thily
Matroos bij de 2de Fusiliers Marins. Gesneuveld op 10 mei 1915, begraven op het kerkhof van 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Karel Loppenslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Karel Pieter Loppens, geboren op 1 januari 1875 in Diksmuide en overleden op 26 mei 1962 in Veurne was een archeoloog die meer dan 40 jaar in Koksijde woonde. Hij
deed er o.a. opgravingen naar de onder de duinen verdwenen Abdij Ter Duinen en naar de Oostduinkerkse site Nieuwe Yde. Hij was auteur van o.a. ‘Geschiedenis van
Koksijde en van de Abdij ter Duinen’ (1947) en van de ‘Geschiedenis van Nieuwpoort’ (1953).
Zie de biografie van Karel Loppens: Beun, Freddy, Gedenkboek voor een pionier van de Westkust, Koksijde, gemeentebestuur, 2013

datum toekenning

motivatie toekenning naam

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

deelgemeente

Karel Rathéstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Geboren in Koksijde op 13 maart 1896 als zoon van burgemeester Hypoliet Rathé en gesneuveld op 2 oktober 1918
zie: http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/gastbijdragen/personen/karel-rathe-voor-vlaanderen-en-christus

datum toekenning

motivatie toekenning naam

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

deelgemeente

Karel Vanneckestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Carolus Ludovicus Vannecke is geboren op 14-09-1851 in Mannekensvere, zoon van Josephus Ludovicus Vannecke en Catharina Constantia Lansen. Carolus is overleden
op 03-03-1929 in Koksijde, 77 jaar oud. Beroep: koster, onderwijzer, gemeentesecretaris.
Carolus trouwde, 32 jaar oud, op 29-10-1883 in Eggewaartskapelle met Octavia Romania Declercq, 30 jaar oud. Octavia is geboren op 16-12-1852 in Mannekensvere,
dochter van Carolus Ludovicus Norbertus Declercq en Amelia Sophia Delacauw. Octavia is overleden op 30-03-1924 in Brugge,

datum toekenning

motivatie toekenning naam

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

deelgemeente

Kerkplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
GR 13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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
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straat

deelgemeente

Kerkstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
20/08/1930

motivatie toekenning naam
overwegende uit hoofde van bijzondere redenen de straat genoemd Dorpstraat van benaming zoude dienen veranderd te
worden;

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
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straat

deelgemeente

Klein Duimpjeslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Klein Duimpje is de hoofdrolspeler in verscheidene internationaal rondtrekkende sprookjes over een jongetje "zo groot als een duim".
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_Duimpje

datum toekenning

motivatie toekenning naam

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
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straat

deelgemeente

Klimoplaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
avenue Maurice Elleboudt/Maurice Elleboudtlaan (plan 1932) liep door in Bugeaudlaan; Tulpenlaan

uitleg
Klimop (Hedera helix), ook wel eiloof, (boom)veil of ifte genoemd, is een groenblijvende, houtige liaan uit de klimopfamilie (Araliaceae). De plant groeit op vochtige,
voedselrijke grond langs muren en ook schoorstenen, en tegen bomen waaraan de plant zich met korte hechtwortels vastklampt.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimop

datum toekenning
GR 10/11/1998

motivatie toekenning naam
overwegende dat de Tulpenlaan wordt onderbroken door een gedeelte niet aangelegde wegbedding over private grond; dat de
Tulpenlaan hierdoor in twee delen wordt opgesplitst; … werd beslist om het gedeelte van de Tulpenlaan, beginnende met
huisnummer 1 en eindigend met huisnummer 14, te herbenamen in Klimoplaan

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

deelgemeente

Koninginnelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue de la Reine/Koninginnelaan (plan 1932)

uitleg

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
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straat

deelgemeente

Koninklijke Baan

Koksijde

vroegere benaming(en)

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

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 ! alles op twee plans van landmeter Lekens dd 18 november 1928

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Koninklijke Plaats

Koksijde

vroegere benaming(en)
Square Royal

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 Coxyde Plage et West Flandria (90x55 meter)

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
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straat

deelgemeente

Kruisdistelstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Sentier des Panicauts

uitleg
Kruisdistel (Eryngium) is een geslacht uit de schermbloemenfamilie (Umbelliferae oftewel Apiaceae). De botanische naam Eryngium is afkomstig van de Oudgriekse
naam voor Eryngium vulgare. Het geslacht kent circa 230 soorten.
Het geslacht is zeer vormrijk, waardoor er slechts weinig algemene kenmerken zijn.
De stelen van de bloemschermpjes zijn vrij kort, waardoor de schermpjes vrijwel tot bloemhoofdjes teruggedrongen zijn. Deze zijn door een hulsel van stekelige
omwindselbladeren omgeven.
De bloemen zijn meest wit of blauw. Een aantal soorten met amethyst blauwe bloemen worden gekweekt.
De planten zijn in het algemeen distelachtig met harde, doornachtige bladeren. Hoewel het deels om eenjarige kruidachtige planten gaat, bereiken sommige soorten een
hoogte van enkele meters. De meeste soorten zijn 0,5-1 m hoog.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisdistel

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Sentier des Panicauts; 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

Wie zelf meer informatie heeft over deze straatnaam kan contact nemen
met de archiefdienst: archief@koksijde.be
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straat

deelgemeente

Kunstenaarsstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 NV Societe Civile de la Plage de St. Idesbald (71x10 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Kunstweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Kursaallaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar het vroeger Kursaal (feestzaal) Casino.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lalouxlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar Henri Auguste Adolphe Laloux, handelaar en industrieel te Luik. Vanaf 1906 wordt hij grootgrondbezitter van duinzones te Koksijde. Zo koopt hij in
augustus 1907 20ha grond voor 180.000 fr.
Henri Laloux werd geboren te Luik op 2 juli 1862 als zoon van Adolphe Henri Dieudonne (1834-1919) en Louise Camille Lelièvre (1840-1900) en overleed te Luik op 10
januari 1931, zijn erfgenamen waren:
-Zijn weduwe (met wie hij gehuwd was te Luik op 4 mei 1886) Marie Lambertine Caroline “Adele” Steinbach °Jemeppe-sur-Meuse, 17-10-1867, wonende Avenue
Blonden 86 te Luik (zij overleed te Luik op 4 november 1943)
-Henry Gerard Adolphe, zijn zoon °Luik, 11-06-1889 x Elisabeth Marie Gerardine Ancion, wonende Avenue Blonden 86 te Luik
-Georges Louis Alphonse, zijn zoon °Luik, °03-07-1890 x Germaine Marie Charlotte Ghislaine Lamarche, wonende Rue des Vingt-Deux 28 te Luik
Zijn erfenis werd voorlopig aanvaard onder voorbehoud van boedelbeschrijving.
Hij was bij zijn overlijden tevens burgemeester van Dolembreux.
Zijn broer Georges Laloux: zie http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/laloux-georges#.XfTYlE5YaUk

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Landbouwersstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lauwersstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar Joseph Lauwers, eigenaar van gronden in Koksijde.
Joseph Constant Alfred Lauwers werd geboren te Marchiennes-au-Pont op 10-02-1867 als zoon van Alfred Jean Joseph (1835-1907) en Marie-Louise Ravet en overleed
te Vorst op 19-01-1933. Hij huwde op 05-09-1896 in Charleroi met Amelie Marie Henriette Thauvoye (°Charleroi, 16-08-1870 en +Sint-Gillis, 11-05-1954). Hij was
advocaat van beroep, in 1895 verkozen tot gemeenteraadslid van Jumet, schepen in 1896 en van 1912 tot 1919 (socialistisch) burgemeester van Jumet en vervolgens
rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Hun kinderen:
- Alfred Albert Joseph, geboren op 4 juli 1897, Jumet, gestorven op 31 december 1936 in Sint-Joost-ten-Node, wisselagent ; gehuwd met Jeanne Flore Céline
BIERNAUX, geboren op 9 oktober 1893, Jumet, gestorven op 31 maart 1977, Sint-Joost-ten-Node; en hun kinderen: Jean-Pol gehuwd met Anne-Marie DE ROECK; AnneMarie gehuwd met Roger WALRAVENS; Luce Marie gehuwd met Roland STENMANS.
- Lucy Albertine Louise, geboren op 23 maart 1901, Jumet, gestorven op 11 april 1992, Jumet
bronnen:
Jozef Constant Alfred Lauwers, advokaat Jumet (kad.matrijs, 1906-1919)
Uit hypotheken Veurne, 25-11.1904
Aankoop door Joseph LAUWERS, advokaat te Jumet, Rue L. Biernaux 73, aan Camille Lafosse, eigenaar te Brussel, Rue Marie Bourgogne 37 en Fernand Lafosse,
negociant te Brussel, Rue du Canal 28 (namens de Societe de la Plage de Saint-Idesbald-Zeepanne, akte verleden voor notaris Vandenberghe te Pervijze op 4 april
1904), terrein te Koksijde, Zeedijk op 16 meter van de hoek Zeedijk-Vandeveldelaan, 124 m²

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lejeunelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
genoemd naar Gaston Lejeune, architect, werkzaam te Koksijde vanaf ongeveer 1910.
Gaston Corneille Joseph Lejeune werd geboren te Verviers op 13 maart 1885 als zoon van Leopold Jean (1855-1928) en Josephine Lambert (°1858 en +na 1937). Hij
huwde te Ukkel op 9 maart 1909 met Georgette Berthe Dudaert, geboren te Schaarbeek op 19 augustus 1889. Zij hadden twee kinderen: Odette Leopoldine Egide
Georgette (°Koksijde, 20 december 1909) en Leopold Marcel Joseph (°Koksijde, 22 september 1911). Hij overleed op 5 mei 1954 en werd begraven op de
gemeentelijke begraafplaats te Koksijde- dorp.
Gaston Lejeune kwam in Koksijde wonen in november 1907, komende van Verviers. Zijn echtgenote volgde na hun huwelijk.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Leopold III laan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Leopold III, Koning der Belgen van 1934 tot 1950, werd geboren in 1901 als eerste kind van Koning Albert en Koninging Elisabeth. Hij was eerst gehuwd met prinses
Astrid van Zweden, verongelukt in 1935. Een tweede maal huwde hij Liliane Baels, dochter van de Westvlaamse provinciegouverneur. Na de Duitse inval op 28 mei
1940 capituleerde hij, doch volgde de regering te Londen niet en liet zich krijgsgevangen nemen. Na de oorlog verhinderden de linkse partijen zijn terugkeer, tot een
homogene CVP- regering dit in 1950 kon doorvoeren. De onlusten die hierop uitbraken deden hem zijn prerogatieven overdragen aan zijn zoon Boudewijn. Hij deed
definitief afstand van de troon in 1951 en overleed in 1983.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Leopoldine Lejeunestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Deze straat werd genoemd naar de zuster van architect Gaston Lejeune: Leopoldine Josephine Jacqueline Marie Lejeune, geboren op 25-08-1883 in Verviers, dochter
van Jean Joseph Leopold (Leopold) Lejeune en Josephine Lambert. Zij woonde in 1911 bij haar broer in Koksijde-bad en vertrok datzelfde jaar naar Schaarbeek. Zij
trouwde, 28 jaar oud, op 20-12-1911 in Sint-Gillis (Brussel) met Clement Joseph Huberty, geboren op 18-10-1886 in Brussel, zoon van Thomas Joseph Camille Bertha
Antoon Huberty en Marie Hubertine Josephine Beckers, architect in Brussel. Hij overleed in Schaarbeek op 18-01-1959.
Leopoldine overleed in Schaarbeek op 3 april 1932 na een korte ziekte. Zij werd burgerlijk begraven op 5 april. De uitvaartstoet vertrok aan de woning van het echtpaar
Boulevard Lambermont 334 in Schaarbeek.

datum toekenning
27/04/1937

motivatie toekenning naam
toelating voor het bestenigen van de Leopoldine Lejeunelaan door G. Lombaerde-Praet, Emile Delvastraat 36 Brussel; afgestaan
bij akte 24-03-1934 door weduwe Laloux-Steinbach (54x12)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Liefjeslaan

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lobeliastraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Lobelia is een geslacht van kruidachtige planten uit de klokjesfamilie (Campanulaceae). Het geslacht telt rond de 200 soorten. Het geslacht is genoemd naar Matthias de
l'Obel.
Synoniemen van Lobelia zijn Enchysia, Haynaldia, Isolobus, Laurentia, Mezleria, Neowimmeria, Parastranthus, Rapuntium en Tupa.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lobelia

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Louise Hegerplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar Louise (Elise Marie Louise Florence) Héger, geboren op 14-07-1839 in Brussel en overleden op 21-07-1933 in Elsene.
Brusselse landschapsschilderes, leerling van Paul Lauters en Alfred Stevens.
Ze wordt beschouwd als een exponent van de school van Tervuren. In de jaren 60-80 van de vorige eeuw groepeerden zich in de bosrijke omgeving ten zuiden van
Brussel een aantal landschapsschilders. In navolging van de school van Barbizon, wilden zij komen tot een kunst, gesteund op een directe waarneming van de natuur.
Daar het hun niet te doen was om een iconografisch beeld te geven van eigen streek, maar wel om het landschap als zodanig, reisden zij veel. O.a. de kust met zijn
specificiteit van zee en duinen, inspireerde hen. Met een bijna impressionistisch aandoende sensibiliteit schilderde zij de landschappen rond Veurne en van de
kuststreek. Zoals zovele natuurstudies uit die tijd overbrugt haar werk de grens tussen realisme en impressionisme.
Werken van haar zijn te bezichtigen in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel.
In november 1896 vestigde Louise Héger zich, komende uit Brussel, zich in villa Bloemendaal te Koksijde-dorp. Ze hield echter haar verblijf ook in de Koninklijke
Prinslaan 21 te Elsene (vermeld op 15 juni 1905). In de telling van 1910 is ze in Koksijde niet meer terug te vinden.
Zie ook: https://www.thebrusselsbrontegroup.org/the-brontes-in-brussels/heger/

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lucie Gerardstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Lucy Gerardstraat: Uit het notulenboek: “Gezien het aanzoekschrift dagteekende van 13 october 1931, met het bijgaande plan in enkel exemplaar, ons bestuur
toegezonden door den Heer Isidoor Van Neck, bouwkundige van beroep, gehuisvest en wonende in deze gemeente, villa "Pourqoui Pas?" betreffende een openbare
benaming te willen verleenen, aan eene straat, zijnen eigendom, gelegen Wijk Badplaats, in deze gemeente, en leidend vanaf de Albert Bliecklaan naar de Bovalstraat.
Gezien de Heer Van Neck Isidoor voornoemd, reeds talrijke villa’s heeft laten oprichten binnen zijn domein voornoemd, en diensvolgens reeds veel heeft bijgedragen
aan de bevordering onzer Badplaats, ware het bijgevolg wenschelijk, dat aan de bepaalde straat, de naam van een zijner familieleden zoude verleend worden.
Besluit eenpaariglijk.
Art. 1 – Aan de straat, gelegen Wijk Badplaats, in deze gemeente leidende vanaf de Albert Bliecklaan naar de Bovalstraat, eigendom van Mijnheer Van Neck Isidoor,
wonende en gehuisvest in deze gemeente, Villa Pourqoui Pas?, de officieële benaming verleenen van zijn schoondochter, cf. “Gerard Lucystraat”.
Lucie Emilie GERARD, geboren in Sint-Andries, 15-01-1913, dochter van Benoit (+Sint-Andries, 06-12-1918) & Adrienne Flore CLAEYS (°Peruwelz, 05-05-1888), haar
moeder hertrouwde in Anderlecht op 05-03-1921 met de bouwkundige Isidore Van Neck (°Anderlecht, 11-08-1881 en +Koksijde, 09-01-1932).
Zij is in Koksijde komen wonen met haar moeder, komende van Anderlecht 06-07-1929 en verhuisd naar Brussel op 25-10-1932
Ingeschreven in Bliecklaan 1 villa Pourquoi Pas
Opnieuw ingeschreven op zelfde adres dd. 26-03-1936, komende van Berchem en opnieuw verhuisd naar Schaarbeek op 08-10-1936
Lucy Gerard huwde in Borgerhout op 23-11-1936 (of 1935 ?) met Renatus Christianus Vandeneydt (bron: BB Koksijde 1931-1947 boek 8 folio 1437)

datum toekenning
29/10/1939

motivatie toekenning naam
Isidoor Van Neck, bouwkundige wonende villa Pourquoi Pas, "gezien Van Neck Isidoor reeds talrijke villa's heeft laten oprichten
binnen zijn domein voornoemd (tussen Albert Bliecklaan en Bovastraat) en diensvolgens reeds veel heeft bijgedragen aan de
bevordering onzer badplaats, ware het bijgevolg wenschelijk dat aan de bepaalde straat de naam een zyner familieleden zoude
verleend worden (zijn schoondochter)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Luipaardstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Sentier Leopard/Leopoldvoetpad

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lupineweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Lupine (Lupinus) is een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae). Het geslacht telt zo'n 200 soorten[1] en kent vele hybriden en cultivars. In Noordwest-Europa
komt alleen de vaste lupine (Lupinus polyphyllus) in het wild voor. Deze soort is in de 19e eeuw uit Noord-Amerika ingevoerd.
De meeste lupines zijn paars, wit en roze gekleurd, maar ook geel is geen uitzondering. Door kruisingen zijn ook combinaties van deze kleuren mogelijk. Lupines
houden niet van kalkrijke grond. Ze hebben voorkeur voor zure tot neutrale grond.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lupine

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Lusthuisjesstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Rue des Cottages

uitleg
Lusthuisje: vertaling van cottage
De cottagestijl is een bouwstijl die ontstond in de 19e eeuw in Engeland. Ze ontstond als romantische tegenreactie tegen de industriële revolutie die toen opgang
maakte. Vakmanschap en handwerk stonden dan ook centraal.
Vanaf 1840 waaide deze stijl over naar het vasteland. In België en Nederland, onder meer langs de Vlaamse kust, werden huizen in cottagestijl gebouwd. Onder andere
in Koksijde, De Panne en De Haan komen dergelijke huizen nog voor, speciaal voor de welgestelden.
Bekende architecten zijn onder andere Gaston Lejeune, die de een van de bekendste cottages aan de Westkust ontwierp, Villa Belvédère in Oostduinkerke.
Tegenwoordig wordt de architectuur van villa-appartementen wel geïnspireerd op deze Anglo-Normandische cottagestijl.

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Rue des Cottages; 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

M. Joffrestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Maarschalk Joseph Jacques Césare Joffre was een Frans opperbevelhebber gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij werd geboren te Rivesaltes (F) in 1852 en overleed in
1931. Hij onderscheidde zich te Tonkin, in Soedan en Madagascar. Als generaal van het Franse leger (1914-1916) won hij de slag om de Marne (september 1914). Hij
werd later lid van de academie Française.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Maagdenpalmstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Maagdenpalm (Vinca) is een geslacht van vier groenblijvende struiken uit de maagdenpalmfamilie (Apocynaceae).
Het geslacht komt van nature voor in Europa, Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdenpalm

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Maria Vlamijnckstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Geboren op 13 maart 1917 in Sheffield (UK) en overleden op 22-01-1993 in Koksijde.
Auteur van verschillende romans met vooral historische inslag. Bracht haar kinder- en jeugdjaren door in Nieuwpoort, Kokstraat 26. Verbleef nadien in Brussel en
Koksijde.
Zie: https://schrijversgewijs.be/schrijvers/vlamijnck-maria/

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Mariastraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Markiezinweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Marktplein

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Massartstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar Jean-Baptiste Massart, bioloog- plantkundige en professor aan de Universiteit van Brussel. Geboren in Etterbeek in 1865 en overleden te Houx in
1925. Na het overlijden van zijn vader staakte hij zijn studies en nam hij de plantenzaak van zijn vader over . In 1887 voltooide hij zijn studies en werd doktor in de
natuurwetenschappen met grootste onderscheiding. Hij begon zijn loopbaan als assistent in het Botanisch instituut waarna hij docent werd aan de universiteit van
Brussel. Hij onderneemt tal van studiereizen, o.a. naar Java, Zwitserland, de Sahara. In 1902 wordt hij conservator van de Nationale Plantentuin die hij uitbouwde.
Massart verrichtte ook onderzoek met proeftuinen, o.a. te Francochamps en Koksijde (in 1900 en 1902 koopt hij duingrond te Koksijde). Dit resulteerde o.a. in het werk
‘Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique’. Hij was tenslotte één van de eerste promotors, samen met Léon Fredericq, van het
natuurbehoud in België.
Na een verblijf in Frankrijk gedurende de eerste wereldoorlog, verrichtte hij nog onderzoek in Brazilië. In de archieven van de Commission de la Biographie nationale
bevinden zich foto’s van het ambulante laboratorium van Massart te Koksijde.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Massart

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 (straat van de Noordstraat tot eigendom van den heer Decrop David)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Mattezstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar Jules Louis Joseph MATTEZ, eigenaar-landbouwer te Souvret in 1911, burgemeester van Souvret, aandeelhouder en ondervoorzitter van de
beheerraad van de SA Littoral Parc de Coxyde-Bains te Charleroi,
getuige als 46-jarige eigenaar uit Souvret op het huwelijk van zijn schoonbroer Armand Jottrand met Jeanne Vanverren te Brussel op 26-02-1901
Geboren op 05-07-1853 in Trazegnies (Hen.) als zoon van Philippe Joseph en Marie Catherine Berny; en overleden op 26-02-1926 in Fontaine-l'Évêque (Hen.), gehuwd
op 14-09-1881 in Genappe met Clemence Leopoldine Jottrand (Genappe, 1861-Fontaine-l'Évêque, 1930)
nakomelingen, zie o.a. https://gw.geneanet.org/fv6110?n=mattez&oc=&p=jules+louis+joseph

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Maurice Blieckstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
genoemd naar (Aurelien) Maurice Marcel BLIECK, geboren op 16 september 1876 in Laken als zoon van Jules Eduard Blieck (Wervicq-Sud, 1846 +Schaarbeek, 1894) en
Adèle Josephe Dujardin (Comines, 1839 +Schaarbeek, 1892). Hij was verwant met nijveraar Albert BLIECK (zie Bliecklaan): de zuster van Albert Blieck, Maria Palmyra
Blieck (°Sint-Jans-Molenbeek, 1874) was gehuwd met apotheker Maximilien Achille Blieck (°Wervik, 1869), broer van Maurice Blieck.
Hij overleed in Brussel op 5 februari 1922.
Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Brussel omstreeks 1894-1896. Na zijn studies in Brussel vervolmaakte hij zich enige tijd in Parijs.
Hij was in 1893 stichtend lid van de Brusselse kunstenaarsvereniging Le Sillon, samen met onder meer Jef Lambeaux, Alfred Bastien, Jean Laudy en Maurice Wagemans.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog verbleef hij achtereenvolgens in Parijs en in Londen. Gedurende dit verblijf in Londen ontwikkelde hij eigen kleurpalet met delicate
lichteffecten en kleurrijke, atmosferische droombeelden.
Hij zou zich profileren als schilder van portretten, figuren, landschappen, stadsgezichten, marines en havengezichten. Zijn stijl ging in de richting van een realistisch
luminisme met enkele impressionistische toetsen. Hij evolueerde in de richting van het symbolisme, samen met Jules Merckaert en Paul Mathieu.
Hij schilderde portretten van onder meer zijn echtgenote, van de kunstschilder Frans Smeers en van de letterkundige Georges Eekhoud. Voor zijn landschappen werkte
hij veel in de buurt van het Rooklooster buiten Brussel en in de omgeving van Genk in de Limburgse Kempen. Voor zijn havengezichten met figuren van dokwerkers trok
hij naar Antwerpen.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Blieck

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Maurice Maeterlinckstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Belgisch Franstalige schrijver, geboren te Gent op 29-08-1862 en overleden te Nice op 06-05-1949. In 1932 in de adelstand verheven tot graaf. Na zijn rechtenstudie
legde hij zich geheel toe op de literatuur. In 1896 vestigde hij zich in Parijs. In 1887 kwam hij in kontact met de Franse symbolisten. Hij werd in 1889 bekend door een
dichtbundel, ‘Serres chaudes’, die reeds het surrealisme aankondigt, en een drama ‘La princesse Maleine’. Daarop volgden toneelstukken die bij voorkeur mysterieuze
conflicten in het innerlijke van de mens behandelen en de meest representatieve werken van het symbolistisch theater zijn. Maeterlinck dankt zijn roem ook aan zijn
esthetisch- spiegelende werken (o.a. ‘Trésor des humbles’). Hij schreef een aantal essays die poogden een algemene kijk te geven op de kennis op godsdienstig,
spatiaal en astronomisch gebied.
In 1911 ontving hij de Nobelprijs voor literatuur. In 1914 werd zijn gehele oeuvre op de Index geplaatst.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Maeterlinck

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Memlingweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Hans Memling was een Vlaams schilder, geboren rond 1435 in het Duitse Memelingen in de Mainz en overleden te Brugge in 1494. Zijn opleiding genoot hij mogelijks in
het atelier van Rogier van der Weyden. Kort daarop vestigde hij zich te Brugge. Zijn vroegst bekende werk, een triptiek in opdracht van de heer van Clifford, dateert van
tussen 1461 en 1467. Al zijn andere werken zijn gesitueerd tussen 1472 en 1491. Het oeuvre van Memling is zeer gevarieerd: panorama’s, het leven van Christus, de
Maagd Maria, de heiligen en portretten.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Memling

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Meridiaanstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Een meridiaan of lengtecirkel is in de aardrijkskunde een denkbeeldige lijn over het aardoppervlak van pool naar pool, die haaks staat op de evenaar. Zij verbindt alle
punten met een bepaalde lengtegraad. Daarmee vormt deze lijn de helft van een grootcirkel.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meridiaan_(geografie)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Middelkerkestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Middelkerke is een plaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt ruim 19.300 inwoners (2019). Het grondgebied van de gemeente is
gelegen langs de Belgische Kust en in de Polders.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Middenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue du Centre (1935); Middenlaan (1934)

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 (123x10 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Modest Ghyselenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Modestus Carolus Engelbertus Ghyselen is geboren op 08-04-1861 in Booitshoeke, zoon van Carolus Ludovicus Ghyselen en Juliana Cecilia De Grave. Modestus is
overleden op 06-05-1928 in Koksijde, 67 jaar oud. Landbouwer van beroep.
Modestus trouwde, 31 jaar oud, op 12-09-1892 in Koksijde met Melania Sophia Declerck, geboren op 24-05-1864 in Koksijde, dochter van Jacobus Franciscus Declerck
en Amelia Rosalia Sanders. Melania is overleden op 08-10-1945 in Veurne, 81 jaar oud.
Hij was burgemeester van Koksijde tussen 1909-1921, raadslid en schepen vanaf 1904.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Molenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
GR 13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Morinstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
franstalige straatnaam, wellicht naar Morins = Morini (Ndl.: Morieniërs, soms Morienen) is de naam voor een Belgische bevolkingsgroep die ten tijde van Caesar
gevestigd was in de kuststrook van Noord-Frankrijk en België. Onder keizer Augustus gaven zij hun naam aan een van de civitates van Gallia Belgica. Van oorsprong is
hun naam Keltisch en verwijst naar de zee, keltisch mori (vgl. Aremorici, de vóór de zee wonenden).

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Moulinstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
aangenomen wordt dat deze naam vernoemd is naar Jean Moulin (Béziers, 20 juni 1899 – nabij Metz, 8 juli 1943), Franse verzetsman (meer info op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Moulin).
Mogelijks ook vernoemd naar een eigenaar van gronden aldaar gelegen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Nieuwe Wandeling

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
21/11/1935

motivatie toekenning naam
gezien de aanzoekschriften …van J. Morissens, wonende Rue des Confédérés 108 te Brussel, strekkende om eene officieele
benaming te bekomen voor de beide openbare wegen zijnen eigendom gelegen Hoogeblekkerwijk-Duinen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Noordduinen

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
historisch toponiem; De Noordduinen zijn een langwerpige strook natuurgebied, 135 hectaren groot, omgeven door woongebieden, toeristische infrastructuur en een
militaire basis. De naam verwijst naar de ligging ten opzicht van de dorpskern van Koksijde, grosso modo in noordelijke richting.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Noordstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

O. Dumareystraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Leopoldvoetpad

uitleg
Oscar Joseph Dumarey werd geboren te Wulpen op 22 september 1909 als zoon van Leopold Dumarey (°Zerkegem, 1882) en Virginia Maria Faes ( Wulpen, 1885). Hij
huwde in 1938 met Martha Bertha Vanneuville (° Koksijde, 1914). Hij sneuvelde te Antwerpen op 18 mei 1940 als soldaat bij het regiment 7de Jagers te voet.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Oasisstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Onagrastraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Onagravoetpad (1934)

uitleg
Teunisbloem (Oenothera) is een geslacht van zo'n 125 soorten eenjarige, tweejarige en vaste planten uit de teunisbloemfamilie (Onagraceae). De soorten komen van
nature voor in Zuid- en Noord-Amerika, maar zijn ondertussen ingeburgerd in vele landen.
De botanische naam Oenothera betekent 'ezelsvanger', van het Oudgriekse 'oeno' = ezel[bron?] en 'thera' = vangen, achtervolgen. Men gelooft dat de naam refereert
aan de giftigheid van de plant die gebruikt kan worden om ezels en andere dieren te vangen. De Nederlandse naam teunisbloem is afgeleid van Sint Antonius van
Padua, omdat de plant bloeit rond diens naamdag.

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (170x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Orchideestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De orchideeënfamilie (Orchidaceae) is een van de grootste plantenfamilies op aarde. Het aantal soorten wordt op zo rond de 20.000 geschat. Wereldwijd zijn meer dan
duizend geslachten bekend welke verdeeld worden over tientallen subfamilies. Orchideeën worden ook weleens kort orchis genoemd, wat ook de naam van een specifiek
geslacht is.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orchidee%C3%Abnfamilie

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Oudstrijdersstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Oud-strijder: een veteraan, een soldaat die deelnam aan een oorlog.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Overwinningslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
10/12/1935

motivatie toekenning naam
machtiging wordt verleend aan Louis Vander Elst wonende Zeelaan 171 om binnen zijn domein (sectie A nr. 1c28) vier wegen
aan te leggen en te bestenigen (Avenue de la Victoire)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Pannekalsijde

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
een kalsijde is een steenweg, dus steenweg naar De Panne

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Panoramalaan

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Parnassiusstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Rue des Parnassias/Dichterstraat (1935)

uitleg
op een lijst dd 1935 vertaald als Dichterstraat (Parnassias = dichtkunst)

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Rue des Parnassias 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Peter Benoitstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Componist en muziekpedagoog. Geboren te Harelbeke op 17-08-1834 en overleden in Antwerpen op 08-03-1901.
Was muziekleraar in de school van Pieter-Jan Renier te Deerlijk. Stichter en directeur van de Vlaamse Muziekschool te Antwerpen, nu het Koninklijk
Muziekconservatorium (1890). Naast zijn muziekcomposities, waarmee hij in de 19de eeuw Europese bekendheid verwierf, schreef Benoit ook heel wat werken zoals ‘De
muzikale opvoeding en opleiding in België’ (1876), ‘Het droombeeld eener wereldkunst (1876), bundels ‘Vlaamse Brieven’ (1886-1901.
(Zie ook nationaal Biografisch Woordenboek, deel I p. 130).
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Benoit

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Pierre Sorellaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Nieuwpoortstraat (1928-1946)

uitleg
Pierre Leo Adolf Sorel werd geboren te Oostende op 28 september 1910 en was tolbeambte van beroep. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij actief als
aanwervingsagent van de lokale Weerstandgroepering O.M.B.R. en als agent van de inlichtingendienst ‘Luc-Marc’.
Op 15 juli 1942 wordt hij door de Duitse bezetter aangehouden en op 7 november 1942 gedeporteerd naar Duitsland. Na een verblijf in diverse gevangenkampen
(Bochum, Esterwegen, Bayreuth en Ebrach) overleed hij in het uitroeiingskamp van Ring- Flossenburg op 15 april 1945.
De verkavelingen in en rond de Sorellaan wordt getypeerd door het veelvuldig gebruik van houtwerk, wisselend dakspel, kleureffect en in- en uitspringende volumes. De
meest opmerkelijke woningen inde Pierre Sorellaan zijn: ‘Les vagues capricieuses’(nr. 48, ontwerp van Gaston Lejeune uit 1930), ‘Les parnassias’(nr. 50, daterend uit
1912) en de ‘Chipette’(nr. 62)

datum toekenning
6/05/1946

motivatie toekenning naam
…als aandenken voor het vierde officieel gekende slachtoffer der Duitsche Barbaarsheid dezer gemeente…(de straatbenaming
Nieuwpoortstraat) te vervangen door Pierre Sorellaan

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Plevierweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De kieviten en plevieren (Charadriidae) zijn een familie van vogels die onder andere de kievit (met nog 22 soorten kieviten) omvat. Plevieren zijn kleine tot middelgrote
vogels die zich meestal ophouden in de buurt van water

datum toekenning
GR 12/05/1998

motivatie toekenning naam
(…) verwijzend naar de vogel de bonte bekplevier die veelvuldig voorkwam aan de kust

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Prins Albertplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Albert Léopold Clément Marie Meinrad (Brussel, 8 april 1875 – Marche- les- Dames, 17 februari 1934), derde koning der Belgen, tweede zoon van Filips, graaf van
Vlaanderen, en Maria van Hohenzollern- Sigmaringen,uit het Huis Saksen- Coburg- Gotha.Hij genoot naar familietraditie een opleiding aan de Koninklijke Militaire School
en in 1907 werd hij tot luitenant-generaal benoemd. Hij ondernam verschillende grote reizen ( VS, Groot- Brittanie, Zuid-Afrika en Belgisch- Kongo) en bereidde zich zo
voor op de troon, die hem door het overlijden van zijn broer Boudewijn (1891) toekwam. Op 23 december 1909 volgde hij zijn oom Leopold op. Hij deed als eerste vorst
de grondwettelijke eedaflegging in beide landstalen. Bij de schending van de Belgische neutraliteit door Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, nam hij het opperbevel
over het leger op zich, voor de hele duur van de oorlog. Toen de Belgische troepen zich in oktober 1914 achter de IJzer terugtrokken,wou Albert het nationale
grondgebied niet verlaten en vestigde zich te De Panne, in de nabijheid van het hoofdkwartier. In de naoorlogse jaren hernam hij met verstevigd persoonlijk gezag, zijn
taak van grondwettelijk vorst weer op. Hij had vooral belangstelling voor het herstel van zijn land.
Albert vond de dood bij een bergbeklimming in Marche- les- Dames . Hij was op 2 oktober 1900 gehuwd met Elisabeth, hertogin in Beieren, die hem drie kinderen
schonk: Leopold, de latere Leopold III (3 november 1901), Karel, die in 1944 regent werd (10 oktober 1903) en Marie-José (4 augustus 1906).

datum toekenning
12/12/1928

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Pylyserlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
We vinden de familie Pylyser reeds in de achttiende eeuw terug in Oostduinkerke. De Pylyserlaan is wellicht genoemd naar Franciscus Xaverius Pylyser, zaakvoerder
(régisseur des Dunes) van de Société Civile des Dunes en belast met de verkoop van percelen. Hij werd geboren in Oostduinkerke op 17-05-1839 en overleed er op 0406-1905. Hij was gemeenteraadslid en schrijver van de kerkraad van Oostduinkerke, gehuwd met Sophia Rosalia Huysseune.

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 (straat van Coxyde naar Oostduinkerke)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Raadsheervoetpad

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
Gr 13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Rik Wautersstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Rik Wauters werd geboren te Mechelen in 1882 en overleed te Amsterdam in 1916. Hij was schilder en beeldhouwer en de voornaamste vertegenwoordiger van het
‘Brabants fauvisme’. Hij schilderde vnl. portretten, figuren landschappen en stillevens. Hij debuteerde als beeldhouwer, later was hij tekenaar en aquarellist. Hij was
leerling van de Academie te Mechelen en Brussel. In 1907 is hij laureaat van de tweede Godecharleprijs. Hij was autodidact.
Zijn werk stond onder invloed van Ensor en Cézanne (1909). Hij reisde veel in het buitenland en werd in Nederland geïnterneerd bij het leger gedurende de Eerste
wereldoorlog. Als oorlogsgekwetste onderging hij twee heelkundige ingrepen.
Werken van hem bevinden zich in diverse openbare verzamelingen (Amsterdam, Brussel, Gent, Luik, Antwerpen,…).
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Wouters_(kunstenaar)

datum toekenning
27/04/1937

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift van den heer Stouder Alfred wonende Rue Spira 22 te Mons, strekkende om de benaming te mogen
verleenen van Sentier Wouters aan de straat gelegen tusschen de villas Azaret en Ma Foret en leidende van de Middenlaan naar
de villa van mijnheer Stouder (Stonder) wijk 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Ringweg

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Robert Vandammestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Pannestraat

uitleg
Robertus Urbanus Vandamme werd geboren te Koksijde op 30 november 1920 en werkte als electrieker- monteerder bij de maatschappij Gazelec. Als lid van de
Weerstand- en inlichtingendienst werd hij op 26 juli 1944 te Koksijde aangehouden en kort nadien, op 2 september, gedeporteerd naar het concentratiekamp van
Neuengamme. Hij werd op Arbeitskommando naar de werf van Blöhm und Voss te Hamburg gezonden, waar hij op een nacht, tegen het einde van december 1944,
vreselijk geslagen en de ruggengraat afgeschopt werd door een SS- bewaker. Hij bezweek aan de opgelopen verwondingen op 7-8 januari 1945.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Rolandstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de voornaam Roland, mogelijks ook een familienaam ?

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Roodkapjeslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Roodkapje is een sprookje en de naam van de hoofdpersoon in het verhaal. De bekendste versie is begin 19e eeuw opgetekend door de gebroeders Grimm in hun
Kinder- und Hausmärchen onder volgnummer KHM26. Een andere variant van het sprookje werd eerder door Charles Perrault (1628-1703) opgeschreven. Vooral het
einde van het verhaal wijkt in deze versie af van die van Grimm.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodkapje

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Rousseaulaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Verkeerdelijk gespelde straatnaam, genoemd naar de eignaar Parfait Joseph ROUSSEAUX °Sivry, 07-02-1850, zoon van Parfait & Victorine Josephe Halard; advocaat te
Charleroi, huwde te Gilly 14-06-1882 met Leona Edith Frère (°Gilly, 14-09-1861 +Gilly, 1938); minstens één zoon: Leon Joseph Marie ROUSSEAUX (Charleroi, 19-011884 +08-11-1981) gehuwd met Marie Louise Florence COLLETTE (°Bossut, 22-01-1888). Hij overleed in Charleroi op 05-01-1920.
bron: Parfait Rousseaux, advokaat Charleroi (kad. Matrijs 1911)
Grondeigenaar: Parfait ROUSSEAUX, advokaat te Charleroi, Boulevard Defontaine 2, begin 20ste eeuw; in 1911, aandeelhouder van de SA Littoral Parc de Coxyde-Bains
te Charleroi

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 ! Vermeld als Boulevard Rousseaux)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Rouzéstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Genoemd naar de brouwersfamilie Rouzée uit Lo (19de eeuw).
Echtgenote van landmeter Pieter Amand Vandevelde was ROUZEE Maria Amelia Cornelia, geboren te Gijverinkhove, 26 maart 1869 als dochter van brouwer Carolus
Josephus & MATTHYS Amelia Nathalia; zij overleed in Veurne op 12 juli 1930.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Rozemarijnweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Rozemarijn (Salvia rosmarinus, tot 2017 meestal Rosmarinus officinalis) is een dwergstruik uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De vaste plant met onderaan houtige
stengels is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa en Klein-Azië en kan in Nederland gewoonlijk buiten overwinteren.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozemarijn_(plant)

datum toekenning
21/10/1938

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift … van Deruelle Marcel, Papegaaistraat 51 te Gent, strekkende de benaming te willen geven van
Rozemarijnvoetpad aan de straat beginnende aan de Sentier du Capitaine Thilly voortlopende langs het uiteinde van de Rue des
Poilus, Rue Sangatte en Avenue de l'Esperance tot aan het Rond Plein wijk 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Rustlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue du Repos

uitleg

datum toekenning
30/06/1939

motivatie toekenning naam
gezien het verzoekschrift … van J. Leich, A. Stonder en Fl.Couvet, resp. eigenaars van de villas Jean Clair, El Ropieur en Ma-FlorLé, strekkende tot het bekomen der voorgeschreven machtiging tot het verleenen der benaming van Avenue du Repos aan den
weg gelegen langs hunnen eigendom en uitgevende op de Middenlaan

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Salvialaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
botanische naam voor salie: Salie (Salvia) is een geslacht van planten uit de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae).
Het geslacht omvat zowel struiken als kruidachtige planten. De kruidachtige planten kunnen zowel eenjarig als overblijvend zijn. De botanische naam Salvia is afgeleid
van het Latijnse 'salvēre' = gezond zijn.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salie_(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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Salviaplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
botanische naam voor salie: Salie (Salvia) is een geslacht van planten uit de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae).
Het geslacht omvat zowel struiken als kruidachtige planten. De kruidachtige planten kunnen zowel eenjarig als overblijvend zijn. De botanische naam Salvia is afgeleid
van het Latijnse 'salvēre' = gezond zijn.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salie_(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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Sangattestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Verouderd Nederlands voor ‘Zandgat’
plaats in Frankrijk: Sangatte (Nederlands: Zandgate) is een plaats in het Franse Noorderdepartement bij Calais, aan de Opaalkust. De naam van het dorp is ontleend
aan het Nederlandse woord zandgat. In de veertiende eeuw werd nog Zantgate geschreven.

datum toekenning
10/12/1935

motivatie toekenning naam
machtiging wordt verleend aan Louis Vander Elst wonende Zeelaan 171 om binnen zijn domein (sectie A nr. 1c28) vier wegen
aan te leggen en te bestenigen (Avenue des Sangates)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Schildknaapstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Een schildknaap was een (adellijke) jongeman die in dienst stond van een ridder.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Schoonbergstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Rue du Joli Mont

uitleg

datum toekenning
10/09/1935

motivatie toekenning naam
verzoek van M. Nicaise, Rue du Noyer 52 Schaarbeek, strekkende om de benaming te willen verlenen van Rue du Joli Mont aan
de straat gelegen voor zijnen bebouwden eigendom genoemd villa Les Oseraies wijk 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Schoondalstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
29/03/1938

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift …van den heer Bocca Fernand, wonende Rue Pierre de Waet 5 te Wemmel, strekkende tot het
verleenen eener officiele benaming aan de straat welke het kruispunt der Hooge Duinenlaan en Guldenvlieslaan verbindt met
het kruispunt der Arthur Frerelaan en het Luipaard voetpad, gelegen wijk Badplaats; overwegende de belangstellende voorstelt
aan de betrokken straat de benaming te willen verleenen van Schoon Dalstraat

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Schoonjachtstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Schoonjachtvoetpad (1934)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (143x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Schoonverblijfstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 Coxyde Plage et West Flandria (107x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Schoonzichtstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Sijsjesstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De sijs (Spinus spinus synoniem: Carduelis spinus) is een zangvogel van de familie der vinkachtigen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sijs

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Silicostraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Straat genoemd naar de steenbakkerij aldaar gevestigd in de jaren '30-'50: Silico Calcaire
De Galloperduin werd volledig afgegraven voor de aanmaak van bakstenen. De ontginning nam een aanvang tijdens de Eerste Wereldoorlog, als zandgroeve voor
zandzakjes nodig aan het front. Maar na de oorlog werd de zandontginning voortgezet. Op 2.9.1921 werd toelating verleend aan de hr. Leyzers C. uit De Panne tot het
oprichten van een kalkzandsteenfabriek: Steenbakkerij ‘Silico Calcaires’.
De witte bakstenen, silico, werden er vervaardigd. Naar deze steen wordt nog steeds verwezen in de naam ‘Silicowijk’, gelegen op de plaats van de top van de Galloper.

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 (op plan aangeduid als I.K.G.H.)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Sint-Pietersplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Plein genoemd naar de nabij gelegen Sint-Pieterskerk

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Smockelpotstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Smockelpot naam van herberg in aantal gemeenten, voor Koksijde nog geen aanwijzingeng gevonden

datum toekenning
GR 13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Sneeuwwitjeslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Sneeuwwitje (en de 7 dwergen) is een sprookje dat in de 19e eeuw meermaals werd opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm in hun boek Kinder- und
Hausmärchen als KHM53 (ATU 709). De originele naam is Sneewittchen. Thans schrijft men in het Duits echter Schneewittchen. De eerste editie van het verhaal
verscheen in 1812, de zevende en laatste in 1857.
Het verhaal zelf is hoogstwaarschijnlijk ouder, maar de precieze oorsprong is onbekend (zie ook #Mogelijke oorsprong). Er bestonden meerdere versies naast elkaar, die
door de gebroeders Grimm werden samengebracht tot een nieuw geheel, dat ze tevens wat inkortten. Sindsdien is het wereldwijd een van de bekendste kindersprookjes
geworden. Vanaf de 20e eeuw zijn er allerlei bewerkingen van gemaakt.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwwitje

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Sperwerstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De sperwer (Accipiter nisus) is een kleine, snelle roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae).
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sperwer_(vogel)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Spotboefstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
iemand die met alles de spot drijft

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Spreeuwenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De spreeuw (Sturnus vulgaris) is een vogel uit de familie van de spreeuwachtigen (Sturnidae) uit de orde zangvogels (Passeriformes). Hoewel hij het hele jaar door te
zien is, is het een trekvogel. De spreeuwen die wij hier 's zomers zien, zitten 's winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich 's zomers noordelijker.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreeuw

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 (52x10 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Steekspelstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Het steekspel is een competitie tussen twee, of meer, ridders te paard. Elke ridder rijdt tegen een van de andere ridders in, tot ze allemaal tegen elkaar hebben
gereden. Ze proberen hierbij elkaar van hun paard te steken met een lans.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Steekspel

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Steenbeukenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De haagbeuk (Carpinus betulus), helzenteer, hesselteer, steenbeuk, jukbeuk of wielboom is een 15-25 meter hoge boom uit de berkenfamilie (Betulaceae).

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Steile Weg

Koksijde

vroegere benaming(en)
Grimpetteweg

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

St-Idesbaldusstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Idesbald, derde abt van de Duinenabdij, was de eerste abt die uit de eigen gemeenschap voortkwam. Hij was cantor toen hij in 1155 tot abt verkozen werd. De abdij
breidde onder zijn bewind haar bezittingen verder uit, o.m. in Synthe bij Duinkerke, waar het grootste uithof in de Westhoek uitgebouwd werd. Tijdens zijn abbatiaat
worden de eerste contacten met Engeland vermeld. Hij overleed in 1167 en werd in de oude abdij begraven.
In 1237 werd hij overgebracht naar de nieuwe abdij. Zijn kist werd daarbij opengemaakt en verraste de omstaanders door de geur. In 1623 werd een loden kist
opgegraven met een intact lichaam dat als het zijne herkend werd. Dat leidde tot wonderlijke genezingen en devotie. De Duinheren namen die op hun vlucht naar
Brugge mee en koesterden dit als hun grootste schat. Na de afschaffing van de abdij werd de reliek overgebracht naar de Potterie in Brugge en werd Idesbald op 23
augustus 1894 door Leo XIII gelukzalig verklaard. Wetenschappelijk onderzoek toonde in 2015 evenwel aan dat de stoffelijke resten niet die van Idesbald kunnen zijn.
Idesbald is een typische streekheilige, naar wie o.m. de badplaats Sint-Idesbald genoemd is. Hij wordt vereerd door kustbewoners en -vissers, en geldt (omwille van zijn
vermeende herkomst uit het geslacht van der Gracht) als patroonheilige van de Vlaamse adel.
Zie ook:
J. De Cuyper, Idesbald (Heiligen van onzen stam), Brugge-Brussel, 1946
D. Vanclooster, J. Van Acker, A. Lehouck, Idesbald. Begraven & gedenken in de Duinenabdij, Koksijde, 2016

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Struikenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Struikenvoetpad

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (178x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Svinkxstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
verbastering van de oorspronkelijk straatnaam Swynswegh, in de volksmond ook gekend als de "Zwienewegel"; zie landboek Koksijde (1714): "Swynsweggestraete"

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Taliterstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
wellicht van het Frans talitre = De strandvlooien (Talitridae) vormen een familie van de suborde Senticaudata van de orde Amphipoda (vlokreeftjes).

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Sentier des Talitres; 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Tamarixstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Tamarisk (Tamarix) is een geslacht uit de tamariskfamilie (Tamaricaceae). Het geslacht telt ongeveer 50-60 soorten die voorkomen in het Middellandse Zeegebied, in
Azië tot in het noorden van China en in het droge gedeelte van Noord-Afrika.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Ten Bogaerdelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de uithoeve van de Duinenabdij, Ten Bogaerde, gelegen langs de gelijknamige straat

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Ter Duinenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de voormalige abdij Ter Duinen

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Tulpenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Tulp (Tulipa) is een geslacht van eenzaadlobbige planten uit de leliefamilie (Liliaceae). Tulpen werden in de westelijke wereld geïntroduceerd door de Weense
ambassadeur voor Turkije, Ogier Gisleen van Busbeke, die over de bloemen schreef die hij in 1551 in het Turkse Edirne had gezien. Later zond hij enkele zaden ervan
naar Oostenrijk.
De aankomst van een vracht tulpenbollen in 1562 in Antwerpen betekende het begin van de Europese tulpenteelt. De eerste gedocumenteerde exemplaren werden door
de Vlaming Carolus Clusius geplant in de door hem vanaf 1593 geleide Hortus botanicus Leiden. De bostulp (Tulipa sylvestris) is de enige soort die in Nederland in het
wild voorkomt en is ingeburgerd vanaf de 19e eeuw. Het merendeel van de gekweekte vormen van de tulp zijn afgeleid van Tulipa gesneriana.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tulp

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Uilenspiegelstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Tijl Uilenspiegel is een personage uit onder meer de Nederlands-Duitse folklore. Volgens de sage was Uilenspiegel een deugniet die vrij als een vogel in de veertiende
eeuw door de Nederlanden en Duitsland (in het Duits bekend als Till Eulenspiegel) trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken. De sage wil voorts dat hij in 1350
in het Duitse Mölln is gestorven. Hier kan zelfs een graf worden bezocht dat wordt toegeschreven aan Tijl.[1] De roman waarin Charles De Coster hem in 1867
herschiep, La légende et les aventures héroiques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (De Legende van
Uilenspiegel), wil dat Uilenspiegel enkele eeuwen later is geboren in Damme, waar een van de vele standbeelden in Europa staat, die Tijl moeten voorstellen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijl_Uilenspiegel

datum toekenning
4/02/1938

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift … van Edw. F. Brieven, Marktstraat 92 te Brussel strekkende tot het verleenen eener officiele
benaming aan de verbindingsstraat gelegen tusschen de Rousseaulaan en de Dorlodotlaan, waarin de lusthuizen Si Petite,
Maison Claire enz. gebouwd staan wijk 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Van Haelenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Uit: Archief Hypotheken, 13-03-1907 (akte bij not. Vandenberghe, Pervijze)
Verkoop door de Société Civile des Dunes etc. aan kolonel François Van Halen, chef d’etat major de l’Inspecteur général des Gardes Civiques du Royaume te Brussel,
wonende aldaar Belliardstraat 20, een terrein aan de Zeedijk van 3.522 m², sectie A deel van 1g23, palende noord aan de Zeedijk, oost de Square Royale, zuid de
Koninklijke Baan en west de Rue Van Halen. (breedte van 25 meter aan de Zeedijk)
Dit terrein wordt door de erfgenamen terug verkocht aan de maatschappij Coxyde Plage op 11 juli 1912.
Frans Van HALEN was ondertussen overleden te Brussel ab intestat op 14 september 1911. Hij was gehuwd met Benjamine Claire van Volsem en ze hadden drie
kinderen:
1.Maria Van Halen, weduwe van Edmond Tircher wonende te Jette, Chateau de Weygaert
2.Jean Francois Philippe Jacques (Frans) Van Halen, directeur de l’Urbaine, wonende te Brussel, Belliardstraat 20
3.Eugenie Malvine Van Halen, gehuwd met Clement Peten, burgemeester van Velm
Deze laatste was Malvina Louise Eugenie, geboren te Brussel op 14 november 1869 en overleden te Velm op 14 juli 1952, gehuwd met Clement Martin Peten
(°Roosbeek, 19-11-1869 en +Leuven, 26-02-1929), waaruit een dochter Gabrielle Julie (1897-1984, Durbuy) gehuwd met Auguste Victor Segismond baron de Tornaco
(1892-1952)
Jean Francois Van Halen (eigenaar, colonel, chef d'Etat Major à l'inspection générale des gardes civique du Royaume, officier de l'Ordre de Léopold in 1893). Geboren op
18-05-1837 in Brussel en er overleden op 14-09-1911, officier in de Leopoldsorde, vereremerkt met het burgerlijke kruis 1ste klas, herinneringsmedaille van Leopold II
en drager van diverse buitenlandse vereremerkingen. Ere-kolonel van de Generale Staf; overleden in de Belliardstraat 20, weduwnaar van Benjamine Claire van Volxem,
overleden in Schaarbeek, zoon van Jean francois en Marie Josephine Demol. Aangifte overlijden o.a. door Felix baron van Zuylen van Nyevelt, kapitein Cavalerie.
Hij werd begraven op 18 september op het kerkhof van Laken, na een plechtigheid in de St. Michiel en Goedele kathedraal
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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Verbindingsweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
10/12/1935

motivatie toekenning naam
machtiging wordt verleend aan Louis Vander Elst wonende Zeelaan 171 om binnen zijn domein (sectie A nr. 1c28) vier wegen
aan te leggen en te bestenigen (Sentier de la Jonction)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Verdedigingslaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue de la Défense (BB, 1936)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Veronicaweg

Koksijde

vroegere benaming(en)
Veronicapad

uitleg
voornaam Veronica = Veronique; niet bekend naar wie deze straat werd vernoemd

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (122x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Veurnestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Veurnesteenweg (1910)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vinkstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Rue du Pinson

uitleg
De vink (Fringilla coelebs), ook wel boekvink, bokvink, botvink of charlotte genoemd, is een zangvogel. In de lage landen is hij de bekendste en meest frequent
voorkomende vinkachtige. Zijn zang, waarvan de laatste tonen de "vinkenslag" wordt genoemd, kent vele dialecten

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Viooltjesperk

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Viooltje (Viola) is een geslacht uit de viooltjesfamilie (Violaceae).
Het geslacht kent circa vierhonderd soorten die voorkomen in gematigde streken. De meeste soorten worden op vochtige en iets beschaduwde plaatsen aangetroffen.
Na het bloeien draait de uitgebloeide bloem zich naar beneden, na de rijping richt de zaaddoos zich weer op, en opent zich. Het verdroogde zaadkapsel staat onder
spanning en bij beweging schieten de zaadjes weg.
Er bestaan cultivars met grotere bloemen, die echter niet verwilderen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Viooltje

datum toekenning
13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Viooltjesstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Rue des Violettes

uitleg
Viooltje (Viola) is een geslacht uit de viooltjesfamilie (Violaceae).
Het geslacht kent circa vierhonderd soorten die voorkomen in gematigde streken. De meeste soorten worden op vochtige en iets beschaduwde plaatsen aangetroffen.
Na het bloeien draait de uitgebloeide bloem zich naar beneden, na de rijping richt de zaaddoos zich weer op, en opent zich. Het verdroogde zaadkapsel staat onder
spanning en bij beweging schieten de zaadjes weg.
Er bestaan cultivars met grotere bloemen, die echter niet verwilderen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Viooltje

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Rue des Violettes; 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vissershoek

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Visserspark

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning
13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vissersstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

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 (op plan aangeduid als L.M.N.)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vlaanderenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (216x10 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vliegenierspad

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
bestuurder van een vliegtuig, wellicht verwijzende naar vliegtuigen die in de eerste wereldoorlog op het domein Ten Bogaerde waren

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vlinderweg

Koksijde

vroegere benaming(en)
Chemin des Papillons

uitleg

datum toekenning
10/09/1935

motivatie toekenning naam
verzoek van Aug. Engels, Rue du Vignoble 17 Vorst, strekkende om de tegenwoordige benaming van Rue de la Limite te willen
vervangen door de officieele benaming van Chemin des Papillons, betreffende den weg gelegen voor zijnen bebouwden
eigendom genoemd villa "Le Serpolet" wijk 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vloedstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Vloed is een fase van het getij waarbij het water van de zee opkomt of rijst. De fase van afgaand of dalend water heet eb.
Zowel vloed als eb ontstaan onder invloed van de massa van de Maan en de Zon. Tijdens vloed komen hoger gelegen gedeelten van de kust onder water te staan.
Zandplaten, die bij laagwater droogvallen, lopen bij vloed weer onder. Een geleidelijk naar zee aflopende kuststrook, zoals bij een strand, wordt smaller.

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vogelzangstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Avenue Chant d'Oiseaux

uitleg
term uit de ornithologie: Vogelzang is het vermogen van vogels om te fluiten en is de bekendste vorm van diercommunicatie. Van zingen is geen sprake omdat vogels
geen strottenhoofd hebben, maar de lucht laten trillen met behulp van membranen in de syrinx. Maar de term 'fluiten' is ook niet helemaal correct, aangezien mensen
met hun lippen fluiten en vogels geen lippen hebben. Wel speelt de snavel zichtbaar een rol. Vrijwel iedere vogelsoort heeft een unieke zang, zodat soortgenoten elkaar
kunnen herkennen. Ook bij het tellen van vogelpopulaties worden de soortspecifieke geluiden gebruikt. Er zijn twee soorten vogelgeluiden; de roep en de zang.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelzang_(ornithologie)

datum toekenning
6/03/1934

motivatie toekenning naam
gezien het aanzoekschrift van den heer Castelain Leon dd 4 maart 1934 strekkende om de wijziging van benaming te bekomen
voor de straat, tegenwoordig genoemd Dejonckeere gelegen gehucht Badplaats in deze gemeente

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vossenstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De vos (Vulpes vulpes) (ook wel gewone of rode vos genoemd) is een lid van de hondachtigen.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vos_(dier)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vredestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 weduwe Laloux-Steinbach (135x12 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Vreugdestraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Wandelhofstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
straat genoemd naar de nabijgelegen hoeve Wandelhof, nu Houtsaegerlaan 106, eertijds uithoeve van de Duinenabdij

datum toekenning
GR 13-04-1993

motivatie toekenning naam
"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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Westendestraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Westende is een dorp en badplaats in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van Middelkerke. Het centrum van Westende zelf ligt op enkele
honderden meters van de kust; vlak tegen de kust is een nieuwe kern Westende-Bad gegroeid.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Wielewaleweg

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De wielewaal (Oriolus oriolus) is een zangvogel en de enige uit de familie van wielewalen en vijgvogels (Oriolidae) die in Nederland en België voorkomt.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wielewaal_(vogel)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Wilde Rozenvoetpad

Koksijde

vroegere benaming(en)
Allée des Eglantiers (1912)

uitleg
Eglantier is een wilde rozen plant in een haag

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zandstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zavelplein

Koksijde

vroegere benaming(en)
Zavelplein (Rond Point du Sablon)

uitleg
Zavel (van het Latijnse sabulum; "grof zand" of "kiezelzand") is een grondsoort. Men spreekt van zavel als grond een bepaald percentage lutum bevat. Het andere
bestanddeel van zavel wordt gevormd door zand. Zavel is erg geschikt voor de teelt van bloembollen. Het is meestal vruchtbaar, goed te bewerken, vochthoudend en
doorwortelbaar.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zavel

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zeedijk

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zeeëikelstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Sentier des Balanes

uitleg
oorspronkelijk genoemd naar franse "balanes" = latijn Balanus is een geslacht van zeepokken, dat fossiel bekend is vanaf het Eoceen. In het heden bestaan nog diverse
levende soorten van dit geslacht.

datum toekenning
1/04/1935

motivatie toekenning naam
Sentier des Balanes; 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

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zeekruisdoornstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Sentier des Argoussiers

uitleg
oorspronkelijk: frans "argoussiers" = duindoorn
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 Nederland (Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides) van nature 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. In Centraal-Azië (Hippophae rhamnoides subsp. carpatica) groeit de plant in woestijn-achtige omgevingen, in de Alpen
(Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis) in open land en aan rivieroevers.

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zeelaan

Koksijde

vroegere benaming(en)
Zeestraat (jaren '30)

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zeewierplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
Zeewier of marcoalgen, is een losse aanduiding van groepen niet-verwante macroalgen die in de zee of in brak water leven. Doorgaans doelt men daarbij op
meercellige, relatief grote (macroscopische, met het blote oog herkenbare) algen of wieren die aan de bodem, of ander substraat onder en boven water, gehecht zijn.
Zeewieren worden gecategoriseerd in groenwieren (Chlorophyta), de roodwieren (Rhodophyta) en de bruinwieren (Phaeophyta).De termen algen en wieren worden
gewoonlijk zonder veel onderscheid door elkaar gebruikt, hoewel dit verwarring kan veroorzaken omdat microalgen verwant zijn, maar wel degelijk een heel andere
soort is.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewier

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 (Square des Alques); lengtes
worden telkens erbij vermeld !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zonder Zorgstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)

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 !

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zonnekruidstraat

Koksijde

vroegere benaming(en)
Zonnekruidpad (1934)

uitleg
zonnekruid of Helenium is een geslacht van eenjarige planten en vaste planten uit de zonnebloemfamilie afkomstig uit Amerika. Ze dragen gele of oranje
madeliefachtige composietbloemen

datum toekenning

motivatie toekenning naam
afgestaan bij akte 24-03-1934 door de NV Coxyde Plage et West Flandria (101x5 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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zonstraat

Koksijde

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zouavenlaan

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De zoeaven (Frans: zouaves) waren een lichte infanterie eenheid van het Franse Leger actief tussen 1830 en 1962 en waren verbonden met Frans Noord-Afrika.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoeaaf

datum toekenning
4/12/1933

motivatie toekenning naam
overwegende binnen deze gemeente een gedenkteken zal opgericht worden ter eere van de gesneuvelden der Fransche
Zouavenregimenten; overwegende uit hoofde en erkentelijkheid tegenover de Fransche zouaven welk gesneuveld zijn op
Belgisch grondgebied gedurende den oorlog 1914-18...; herbenoemen van de Bauwenslaan tussen de Sterreplaats en de
Koninklijke Baan

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 02-03-2021

straat

deelgemeente

Zouavenplein

Koksijde

vroegere benaming(en)

uitleg
De zoeaven (Frans: zouaves) waren een lichte infanterie eenheid van het Franse Leger actief tussen 1830 en 1962 en waren verbonden met Frans Noord-Afrika.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoeaaf
Op het plein werd in de jaren '30 een monument opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde zoeaven tijdens de eerste wereldoorlog

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 02-03-2021

