
Gent heeft officiële ‘Koning Willem I-kaai’

Gent heeft sinds 4 januari 2018 officieel een ‘Koning Willem I-kaai’. De
gemeenteraad stelde op 26 juni 2017 de straatnaamwijziging van een gedeelte van
de Baudelokaai definitief vast, waarna bewoners, eigenaars en verenigingen de tijd
kregen om zich voor te bereiden op de plaatsnaamwijziging. De naamgeving is een
passend eerbetoon aan de man aan wie Gent zowel zijn universiteit als zijn
zeehaven dankt. Na de zomer van 2018 krijgt Willem I ook een standbeeld, op de
Bisdomkaai.

Koning Willem I was de oprichter van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815.
Hij zou tot de Belgische Revolutie in 1830 regeren over onder andere onze regio. 200
jaar geleden richtte hij de Universiteit Gent op. De plechtige opening vond plaats op 9
oktober 1817 en werd in 2017 passend herdacht. Willem I richtte ook kosteloos lager
onderwijs op voor behoeftigen in Gent en startte een Koninklijk College op in de Baudelo-
abdij, en de school voor Kunsten en Ambachten in het voormalige Sint-Agneteklooster
aan de Lindenlei (de latere Nijverheidsschool).

Het was bovendien Koning Willem I die in 1823 besliste om de Sassevaart te verlengen
naar Terneuzen. Sinds toen heet de vaart het ‘Kanaal Gent-Terneuzen’. Gent dankt dus
ook zijn toegang tot de zee en zijn haven aan Willem I.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Als passend eerbetoon besliste de gemeenteraad om een gedeelte van de Baudelokaai
de officiële naam ‘Koning Willem I-kaai’ te geven. Op 26 juni 2017 stelde de
gemeenteraad die straatnaamwijziging definitief vast. Op het straatnaambord staat als
onderschrift: ‘1772-1843, Koning der Nederlanden, Oprichter van de Gentse Universiteit’.

Net na de zomer van 2018, wanneer het openleggen van de Nederschelde is voltooid,
komt er ook een standbeeld van Willem I op de Bisdomkaai. Dat standbeeld werd aan de
Stad Gent geschonken door het comité ‘Willem, bedankt!’ Het standbeeld zal worden
geplaatst door de stedelijke Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Informatie
Claude Beernaert, kabinetsattaché pers & communicatie, kabinet burgemeester Termont,
tel. 09 266 50 05, gsm 0475 89 36 46, e-mail claude.beernaert@stad.gent
Hannelore Bonami, kabinetsattaché pers & communicatie, kabinet schepen Watteeuw, tel.
09 266 50 96, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent

mailto:schepen.watteeuw@stad.gent
mailto:burgemeester@stad.gent
mailto:hannelore.bonami@stad.gent
mailto:claude.beernaert@stad.gent
http://www.stad.gent/


Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

