T o p o g r a f i e

van

1 i s s e w e g e

(vervolg)

12. De Vagelandweg (7/1265)
De VLGELJ

WEG (1842) heeft sinds lang zijn oude naam verloren.

Sinds 1932

ligt hij praktisch totaal op Bnigs grondgebied en heette verkeerdelijk de ASSE
STRAAT en tegenwoordig de ZEEL.AAN (1954).
VAGELÂEB

(

),

ZEF (1959).

Hij dankt zijn oude naam aan het

een bos dat lag achter de togenwoordjge ZUI~rELFj~BRIEK ST.—Jo—

De V.W, begint aan de KAPEIJIOEVE en eindigt aan de GROTE BOOMGAARD

(1954).
13. De~se~aat (7/1006)
Deze straat, nu eens ASSCHESTR±~J~T (1842), dan weer TASSCIR~5TRAAT gespeld,
loopt vanaf de GIJZELE5TRAAT op de huidige grens Brugge~Lissewege naar de Pul—
leweg, voorbij het fflJÏS VAN DE SLUIZEIPï~CHTER (1959).
er lag, werd de VAGELANDVIEG met deze naam aangeduid.

Voor de ZEELAAN (1954)
Ze dankt haar naam aan

de HASSOHOPE (1552), de middeleeuwse vuilhoop.
14. Depatentestraat (7/5717)
De PATENTESTRAAT (1858) loopt van Dudzele naor Uitkerke.

Zij begint bij

de DULLEMQLg1~DER, die daar de grens tussen Lissewege en Dudzele vormt.

Waar

hij de Gij zelestraat opneemt, komt ~j voorbij de SCHAPERIE en het huis DEN
HOGAN IWL in 1959 herbouwd,

We kruisen de Patentestraat aan het SLUISVIACHTERS—

HUISJE en de ZUIEN}~Ri~Sr~RAAT aan de NIEUME SMISSE (1948).
VAN CAILLIE lag het ACHT GEMETEN BOS (1836) die
SCI~EPSD1LE (1213).

Iven voor de villa

een stuk was van het leen van

Nog verder komen we voorbij de PATENTE (1522) die zijn

naam geeft aan de straat die we hier bewandelen en die toen in de PATENT~00M
GAARP lag.

De PATENTE ligt vlak voor de dreef van het HOF TER WALLE (1455),

een achterleen van de Burg van Erugge, dat ons zijn middeleeuws karakter laat
zien door zijn oude duiventoren,
FLEU}~ (1860),

Zuid van de dreef ligt een Partij land DE

Het volgende zeer oude hof is SCHOOWEOVE (1594).

reeds een Willem van Sconehove vermeld in de oude oorkonden.

In 1514 wordt

/Dan volgt de Pa—

tentestraat de LANGE SMALLE WATERGANG ombij het heultje aan te sluiten bij de
~ die we reeds vroeger bewandelden. De Hogen Hul en het Sluis—
wachterahuisje werden mij door oudere inwoners respektievelijk ook wel aange
duid als SCNO]33EJAKSUQOGTE en SCHOOIERS NUL (1959),
15. DeKasteelstraat (7/3 10)
De k~STEELSTRAAT (1842) kennen alle mensen van Lissewege.
woordige STATIESTRAAT (1912).

Het is de tegen—

Ze dankt haar naam aan het ~STl~L VAN LISSEWEGE

(1838) waarvan nu nog het T~PEBH0F bekend is.

Het Kasteel zelf lag op DE HOOG

TE achter de beenhouwerij De Rudder, in een dubbele ringgracht.

Iedereen kent

de onmogelijke legende die vertelt dat vanaf het Upperhof een ondergrondse gang
naar TER DOEST loopt.

Natuurlijk hebben ‘t Upperhof en ter Doest altijd drukke

betrekkingen onderhouden.

Het waren immers de heren van Lissewege die ter Doest

geregeld met gronden en landerijen begiftigden.

Het begon in 1106,

Toen gaf

Lamhert, Heer van Lissewege de eerste gronden, waarop THOSAN kon gesticht wor—
denk

In 1213 gaf Lambert II de

i~URCEI BELCE aan ter Doest.

Deze schenkingen

werden voortgezet door Margareta van Lissewege die in 1217 ‘t I~]TELSLA1W gaf.
Niklaas van Lissewege, de vader van Jan, was een tijdje lekebroeder op ter Doest
en schonk zijn klooster het 0N0NIC~NL~KD in 1300.

Een andere Margareta van

Lissewege gaf in 1315 twee gemeten land: het ROBEKYIIS STIC.
De Kasteelstraat begon aan de D0RPSffl~ULE waar in 1902 de herberg DE ENG-EL was,
en liep tot aan de PISTE, voorbij de hoeve DE ZETLLE, die nu de BR0D~flIRIJ ST—
JOZEF geworden is.
16. Het_Groend~j~e (6/696)
Het GR0EKDIJi~JE (1838) moeten we in het noordoosten van Lissewege zoeken.
Het begint aan het heultje bij de Uitkerkestraat en de Patentestraat.
heeft het over zijn ganse lengte de LANG-E 51V LIE WATERGANG,
de hoek rechts heet de ACHT GEMETEN.
STEEkT VAN DE BOS

,

Links

Het stuk land op

Een weinig verder lag een bos d at met de

die nu ook land is, tot tegen de straat kwam.

17. Het_Groen~aatj~ (6/352)
Deze korte, tans bijna onbekende en vergeten landweg, verbin~ de Uitkerke—
straat met de SCHAAPSLRAIESTRAAT.Reohts

tussen het Groenstraatje (1842) en de

Uitkerkestraat ligt de SCHAPEBILK (1959).
18. EeSpermaliestraat (7/1958)
De SPERMALIESTRIL~T (1842) begint aan de Uitkerkestraat waar deze haar rech
te hoek naar het westen maakt.

Ze dankt haar ~iaam aan het HOF VAN SPERI~LIE

(1429), een oude bezitting van het Brugse Spermalieklooster, waar ze voorbij
loopt.

Even voorbij deze hoeve, boog ze naar het oosten, om over de KI~INE

KLEMERUG (1821), de Lisseweegse Watergang te kruisen, die daar de naam van HOL—
LEVLIET (1420), OLIEVLIET of NOORDVAART draagt.

Daarna liep de Spermaliestraat

met een bocht door ‘t STURT en de tegenwoordige nieuwe dokken, om te eindigen
bij de Evendijk.

Een gedeelte ervan ligt onder de Zeebrugse VEEEBOOTSTRAAT.

19. ~~~a~shroekstraat (7/1065)
De eigenlijke naam van de SCHAAPSBROEKSTRAAT (1842) is SCH.AAPSBRAAKSTRALT.
Deze naam is sinds lang in vergetelheid geraakt.

Ze slingert door de pitoreske,

landelijke wijk de BRAAMBEIERHOEK (1701) vanaf de Spermaliestraat, voorbij de

hoeve

TER

die in 1791 in de Ommeloper van Dudzele als volgt

SCHAAPSERAKE

beschreven wordt:

Een groot, hoog lynstick met een oneffen nederinghe inden

noordoosthoek ende is genaemt de Zchaepsbraecke.
“voorbij wilent de

De Schaapsbraakweg loopt...

over de SCHA~PSBRAEREiLEULE” lezen we in de

COUTERILFIULLN

ommeloper van Uitkerke van 1752.

Deze heule ligt over de Lange Smalle Water—

gang op de grens tussen Lissewege en Uitkerke, (zie Biekorf 1958,58)
20. ~~rp~e We~ (6/1074)
De

GROTE

~G (1842) of

GOTE

~G (1620) begon aan de overkant van de

EVENDIJK, waar de Spermaliestraat eindigde.

noorden en heeft op zijn linkerkant de

Deze weg loopt recht naar het

WARANDE (1752), een leen

•releve

rende den leenhove van Spletelincxwerve.,., nu het Militair Domein.
trent moet ook de

WARANDEKEGH (1543) gelegen hebben.

de duinen bij het

ST.AEIgf[JIS

van 1876 als

MAGASIN

DE

of de

LOS CAEYE

Daarom

De Goteweg eindigt in

dat op de militaire kaart

aangeduid wordt. (zie Biekorf 1953,225)

LISSEWSC-HE

21. DeEvend~k (6/2668)
De

EVEN1DIJK

of

HIE~NGDYC (1265) is een zeewerende dijk die van Bre—

dene naar Groede in Nedorlaad loopt,

Te Lissewege heeft hij eerst over on

geveer 600 m. de Lange Smalle Watergang op zijn rechterkant.
komt deze samen met de

ISARELLAVAART

en de

OLIVLIET.

Aan de

SIPHON

Bij deze plaats zien

we een oud vervallen boerderijtje, DE Iv1AUWE (1555), dat ook zijn naam gef aan
het aanliggende land..

Vanaf de

SIPNON

volgde dc

EVENDIJK

de

ISABELLA—

VAART (1715). Grote gedeelten van deze dijk zijn verdwenen door het graven
van het Boudewijnkanaal.
kerij de
wijk

DERE (L550).
de

HEISTSE

door het
wel de
de

(

),

Waar nu het dorp

lag de

lag in 1555 een steenbak—

POLDEBE

ZENDRUGGE (1905) ligt en de

HOU])EMAARSPOLDER (1470) of

HOOSEMANSPOL—

Vanaf de Zandsheerstraat ligt aan de noordkant van de Evendijk
Het laatste einde van de Evendijk werd doorgesned.en

WATERGANG,

KANAAL

VAN

ZELZATEVAART

ELINKER.

HOU])EMAERS

genoemd.

TLC.NDLR~

ZEEMANSHAARD

In

SCHIPDONK (18
genoemd wordt.

)

en het

1EOPOLDKANAAL (1846) dat ook

Samen noemt men ze ook de

In de Houdemarspolder lag (of ligt) het

HOF

VAN

STINKER

en

KEIST (1585)

(zie ook Biekorf 1958,246 en 1955,215 en 1956,44).
22, HetC
Het

eys-Smjd

CLAEYS—SMIDTSTRAATJE (1842) bestaat niet meer,

vendijk naar het strand.
dige
DE

TIJDOKSTRAAT
POEL

re (6/585)

Het liep van de E—

Voorbij de hoeve van ]3Uickens tussen de tegenwoor—

en de

NOORDUINDERSTRAAT

op zijn linkereinde.

VISSERSDOK en dwars over de

Deze

dwars door de

VISMIJN had het

POEL (1827) ligt in het tegenwoordige

PAARDEMARKTSTRAÂT,

25. DeZwank~mestraat (7/503)
De

ZWANK

scheerstraat,
STR~J~T (1955).

AMkESTRAAT (1842) verbindt de Uitkerkestraat met de Zand—

Zij is bij gedeelten vervangen door de aktuele

SP00RWE~—

Een honderdtal meter te noorden van het begin van de Spoor—

wegstraat ziet men een dubbele rij knotwilgen : dit is een restje van de
ZWANKEBD»î~EsTRAAT.

Daar ook stond

J~NDM~MQLEN (1809) of

ANTERS

De srtaat loopt bij de herberg ‘t ZWAENEEN (1645 in de gevel

MOLEN.

op de kaart), dat soms als de oude heerlijkheid.
aangezien.

SWAN

—

1796

DAWiME (]429) wordt

Deze lag echter wat meer naar het oosten, langs de Zandscheer—

straat en werd verkeerdelijk ‘t ROZEDITOF (1957) geheten.

Zwankendamme gef

zijn na~un aan een nieuwe wijk, sinds 1932 Drugs grondgebied.

De herberg

‘t ZWANNi~.EN ligt bij de

l~iDANSC}U~

NEEBTANMEBPLUG (1602) over de

WATËRGJUÇCK (1821) bij het

ZWANI~ij~TME—s~ (1821).

Bij de

I\1OULIN RQU~iE

(1957) komt de Zwankendammestraat in de oüde Zandscheerotraat, nu de Lisse—
weegse steenweg, (zie ook Biekorf 1958,57,245 en 1954,158). Te noorden van
de herberg ‘t Zwaenhen lag het

ORAVEI’1130S (1855).

(7,/44o)

24. De Groene oE de Er~1.e We~
De

GROEI\1EN NEOJI (1555) of de

BEDDEN

@R0EI~EN

landweg die even voorbij de vroegere herberg
bij het

ZEEÏIRTJUSE

EDRIJIQF

HIER

WEOH (1594) is een oude
BETER

DAN

ViRDER(1936)

in noorderlijke richting de velden inliep.

De

naam van deze herberg doelde op het verder gelegen kerkhof in de hoek van
de

PLOEOSTRAAT

en de

ED~LSTR~T, (zie Biekorf 1956,281)

25. De Kema laderstraat (7/908)
De

KE~LADERSTEAAT (1842) begint noord van het Zeetrugse kerkhof en

zuid van de Zandscheere~ en loopt in zuidwestelijke richting naar de

OROTE

HOFSTEDE (1945), die heel zeker een meer t~rpische naam heeft, doch die we

nog niet konden vinden,

De straat dankt haar naam aan de

EDEDL— of

MOER—

ADER (1839) die het noordoostelik 1~artier van Lissewege doorkrinkelt.

ze ader loopt voorbij de visput
md le

‘.,,

le pesecherie

DE

De

C0PP~LSLUIJSE, norn

Kdl~iELE” (1645) (zie ook Biekorf 1954,101 en 1958,58)

26. DeWaterst~t (7/1115)
De

WATERSTR~AT (1042) begint daar waar de Zandscheerstraet weer uit

het Boudewijnkanaal te voorschijn komt,

Hij loopt naar de Heistse of Moer—

straat en ontmoet deze rechtover de hoeve van Jakob DcmiDaliu die we haast
zouden durven aanwijzen als

TILLEGEM, waarvan men in 1520 (cart. Eeckhout

f.55) zegt dat liet gelegen was

“.,.

Jans van Dueckemaere, dat men heet

in die prochie van Lisseweghe oost van
TILLENSI-IEM

ende

WERF,

Dicht bij de—

zelfde hoeve lagen nog 2 gemeten land de

PAELVOET (1512) of de

PJ1~ELMAET

geheten. (zie ook Diekorf 1908,131)
27. De Hoo
De

isstraat (7/558)

HO00hUISSTR~iT (1842) loopt van de Reist— en Moerstraat bij het Pad—

denhol naar de grens tussen Lissewege, Dudzele en Ramekapelle.
haar naam aan ‘t Hooghuis, een Romskapolse hoeve.
over de

Ze dankt

De 1-looghuisetraat loopt

P0TTERS0AT~DER (1880) die er de grens vormt tussen Lissewege en

Rainskape lie.
26. De

Le~estraat (7/608)

De

ILl~GESTR~T (1842) of

EG-GESTRAJkT (1902) is de bijna onbruikbare

landweg die vanaf de Sanselstraat naar Beukemare loopt.
29. DeEeukemarestraat (7/988)
De

BEUKLIliRESTRAAT (1842) loopt vanaf het

ST. JÂJIOKLHtJIS

STROOIEN

DORP, voorbij het

in noordwestelijke richting naar de Reist— of Moerstraat.

Hun knooppunt ligt nu in de vaart. (zie Biekorf 1955,146,227 en 1958,247)
50. Deleenbiikstraat (‘(/471)
De

LEIIKBILESTRAAT (i~12) begint eveneens aan het strooien dorp en loopt

in zuidelijke richting naar Dudzele.
sewege en Dudzele,

1-lalverwege wordt ze doorsneden door de

die zelf ook nog onder de
haar r~aam aan de

Ze vormt een stukje grens tussen Lis—

KLRKSTYE (1555) liep.

LEENBIL1( (1791)

“...

KIJF.ADER (1838)

De Leenbilkstraat dankt

ende is genaemt de

LEENEILK, zijnde

leen van Kalverkeete”. (Ommeloper Dudzele 3,124)
31. De Medecarnoerstraat (7/1636)
De

REDEC~R1OERSTRAAT (1842) begint bij de herberg

IN

(1956) en loopt in zuidoostelijke richting naar Dudzele.
ook wel
ONZE

VROTJWJWER

OVERZET

De straat werd

~1ILLEC~JJSM0LRSTR~AT geheten en dankt haar naam aan het

een zekere Millecam.
de

DEN

MOER

van

Dicht hij de grens van Dudzele loopt de straat over
of

O.L.V. ADERE (1858) die begon hij ie Lisseweegse

Calcijde.
S

32. De}Ioekheuleweg (7/650)
De
aan de

HOHONE’ S
KLEINE

i-ll-RTLEIEG (1842) loopt van de
HOEKSEEULE (1838).

Kleine Hoekeheulo is de
punt van Lissewege.

KORTE

BOSSTRAAT

tot

Door foutieve lezing heeft men op de

militaire kaart van 1876 daar gemerkt
zinnig en niet bestaand toponiem is.

DULLE~8, nu

KLEINE

HOE}U~IDE (1876) wat een on

Her perccel zaailand te westen van die

VEURE (1860).

Dit is het meest westelijke

Langs de Hoekshouleweg lag een bos, de

.

genaamd.

35. DeDuflewe~
De

(5/1045)

DULLEWEOR (1617) is een zeer oude weg (zie Biekorf 1955,196).

Hij

begint aan de grens tussen Lissewege en Zuienkerke, daar waar de spoorweg
naar Blankengerge het grondgebîed Lissewege verlaat.
PALIN~dI0F
bij de

en verder in noordelijke richting kruiste hij de Zuienkerkestraat

KRUISHIL

(cfr supra).

METEN (1552) gelegen hebben.

Daar ergens moet ook het leen de

EEERWEC•H die compt anden

THIEN

0-WE

In het register van de tienden van het Bisdom

Brugge, lezen we:”.. .in Lisseweghe upde
den

Deze weg liep over het

THYEN

DULLE WECH te

OWEMETEN ande noordtzyde van

CRTHJSHILLE”. (1617)

54. Het Lisstraa~ (5/607)
LISSIRAATJE (1842) is een gaffelvormige straat die begint aan de

Het

Sanseletraat,
dige

V~RRETJE

Het ene einde liep in oostelijke richting naar het tegenwoor—
VAN

kwajongens gekende

DE

VAART (1957) in hetwelk de door alle Lisseweegse

ZkEI\ÏPLATSE (1956—40) gelegen was.

Het andere einde liep

noordt noordtoost vande kerke ende oost byden ghoede

TER POORTE

toebe

hoorende an myn heere van Eecke, daer Michiel fs Pieters Vanden lierfve up
wuendt”. (1555:K.A.L, f. 145)

Het Lisstraatje eindigt in de

IO~JIKIO~R (1950)

een moerassige vlakte te noorden van de Sanseistraat.

55. DePastoriestraat (5/109)
De

PASTORIESTRAAT (1842) loopt te westen van het

EERKHQF

voorbij de

Nu is ze verder doorgetrokken tot aan de Vaartstraat (1958).

PASTORIE.

Vroeger heette deze straat de

MERKWECH (1555) of

PR0CESSIE~ECH (1600),

Over deze Processiexech vinden we in het “register van alle lande... toebe—
hoorende Onse Lieve Vrauwe Capelle ende Onse Lieve Vrauwe hof in Lisseweghe11

(1600) volgende belangwekkende teksten:
“Dese partie heeft Cheynse d’oude Joos Utterwuighe voor 10 schellinghen
tsjaers midts conditie dat de pooroessie (sic) altyts daer mach passeren
naer oude costuyme” en verder “Is bevonden dat aldaer de processie gaet in
ouden wech ende over sulckx de kerke en moet niet daer utgesloten zyn”.
Het bleek dus noodzakelijk te zijn de processie over een stuk grond te laten
passeren, daar waar de Processiewech niet bij de openbare weg aansloot.

56. DT~~ew~
Van de
van het

(5/270)

TIENDEPEG (1642) schiet niets meer over.

Hij lag tussen deschuur

TIENDEHOF, —die ons onwillekeurig doet denken op de

THIEIDESOWEWEE

(1555), deze lag echter in het 44e begin van Eyensluis—, en het 552e
TtJR

ONDERDEPOT.

richting.

WELl—

Hij begon dus aan de Uitkerkestraat en liep in oostAAijke

Het is het kadastraal perceel sectie D

—

724.

Om of bij deze

(wordt voortge~,et)

