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1. DOEL en MOTIVERING van ons PROJECT
-

bij het voorstellen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), van de
geplande autoweg A11 en alle consequenties die erbij horen, kwam de
aanleg van een hoge brug over het Boudewijnkanaal, vlak ten zuiden van
de bestaande spoorwegbrug, ter sprake

-

deze aan te leggen hoge brug over het Boudewijnkanaal zou een naam
moeten hebben; als heemkundige vereniging vinden wij het onze taak om
hierin een inbreng te hebben

2. VOORSTEL tot NAAMGEVING
-

één van de meest bekende toponiemen in de aangeduide sector is zonder
twijfel “Roskam”; de toponiem is drieërlei: er is de hoeve Roskam en de
Roskambeek, beide nog bestaande, en het verdwenen Roskambos

-

een woordje uitleg over de toponiemen (zie bijlage x):
o

het woord “roskam” betekent paardenkam, dus een soort kam om
paarden mee te kammen

o

de Roskamhoeve te Dudzele (Stationsweg 37), historische hoeve genaamd
naar de nabijgelegen Roskambeek; oorspronkelijk eigendom van de abdij
van Ter Doest; de hoeve wordt reeds in documenten van 1576 vermeld
als "de hofstede ende boogaerd"; gelegen langs de "grande allée d'arbres
conduissant à la ferme dite groot ter doest" volgens een kaart van 17961797; op het primitief kadasterplan weergegeven als een hoeve bestaande
uit drie losse bestanddelen met name een boerenhuis, een schuur en een
bakhuis; in 1871 wordt een rosmolen gebouwd; in 1881 wordt een
vergroot boerenhuis in gebruik genomen; in 1934 volgt een opsplitsing in
twee eigendommen cf. nummer 35; hoofdgebouw van het langgeveltype;
boerenhuis van twee traveeën + twee opkamertraveeën onder doorlopend
zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een klimmende dakkapel;
volgens jaarsteen op zolder oude kern uit "1513"; verankerde
witbeschilderde baksteenbouw boven een gepekte plint

o

de Roskambeek: “de adere die Doest vanden Roscam scheydt” (1709) is
een onbevaarbare waterloop ten noorden van de hoeve en vormde de
scheiding tussen het bedrijf van de Roskam en dit van de abdij Ter Doest;
onlangs werd een deel van de beek heraangelegd wegens de bouw van de
spoorweg “de bocht van Ter Doest”

o

het Roskambos: “de buyse aen den roskambosch” (1759) was een deel
van de hoeve Roskam dat in de 18de en 19de eeuw bebost geweest is; dit
bos vormde de noordoosthoek van de “kwade veertig gemeten” een stuk
moeilijk te bewerken land

 derhalve is het voorstel van Heemkring Dudzele vzw, om de
te construeren brug over het Boudewijnkanaal als onderdeel
van de autoweg A11, de “ROSKAMBRUG” te noemen
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3. MEDEWERKING
Heemkring Dudzele vzw is bereid, in de mate van haar mogelijkheden,
verder mee te werken aan dit project van de VLM. Er wordt hier vooral
gedacht aan teksten en afbeeldingen voor eventuele informatieborden

4. GEBRUIKTE BRONNEN
-

de website van de Vlaamse Landmaatschappij www.vlm.be

-

het boek “Dudzele en Sint-Lenaart” (1985) van Maurits Coornaert

-

kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: mutatieschetsen, Dudzele,
1881/8, 1934/1, 1953/8, 1968/4, 1968/5, 1970/6, 1973/6, 1995/6.

-

rijksarchief brugge, kaarten en plannen, nummer 303 A.

-

Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van
Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie
West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege
en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25,
(onuitgegeven werkdocumenten). Auteurs: Gilté, Stefanie; Van
Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

-

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/79719

-

het archief van Heemkring Dudzele vzw

-

het archief van Karel Danneels

5. KOPIELIJST
-

de Vlaamse Landmaatschappij,
VLM West-Vlaanderen, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge

-

het provinciebestuur van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

-

het stadsbestuur van de Stad Brugge
College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge

-

de Heer Snauwaert Erik, gemeenteraadslid van Dudzele
Damse Steenweg 53,8380 Dudzele

-

het Feestcomité van Dudzele
de voorzitter, Dudzeels Neerhof 11, 8380 Dudzele

-

de Heemkring Dudzele vzw
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6. LIJST BIJLAGEN
-

bijlage 1: kaart VLM met situering Roskamhoeve en geplande
Roskambrug

-

bijlage 2: omgeving de Roskam op toponimische kaart

-

bijlage 3: hoeve de Roskam huidige toestand mei 2012

-

bijlage 4: de Roskambeek, een roskam
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