
Park aan Houtdok wordt 'Kapitein Zeppospark'

Het nieuwe park aan het Houtdok in Gent krijgt de naam 'Kapitein Zeppospark'. Dat
werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 februari 2018. De leden van de
Klankbordgroep Oude Dokken, die bestaat uit bewoners uit de omliggende wijken
en andere belanghebbenden, konden mee nadenken over de naamgeving. Het is
een van de eerste keren dat dit gebeurde in een plaatsnaamgevingsprocedure.

In de Oude Dokken komen er in totaal ongeveer 30 nieuwe straten, kades, pleinen,
parken en bruggen. Die krijgen allemaal een naam. Er is steeds een link met de locatie
en het verleden van de site, zoals de haven, de scheepvaart en de overzeese handel.
Veel namen in de aansluitende havenregio verwijzen naar dit verleden. De namen van de
fietsers- en voetgangersbruggen en kades liggen al sinds 2011 vast. Ze verwijzen
allemaal naar verre bestemmingen en havensteden: Bataviabrug, de toekomstige
Verapazbrug en Matadibrug. De namen van de kades refereren deels naar de dokken
zelf en deels naar de beroepen die met die dokken te maken hebben. De Schipperskaai,
Achterdokkaai en Handelsdokkaai zijn daar voorbeelden van.

Hoe wordt de naamgeving gekozen?

De Oude Dokken is in dit geval bijzonder, omdat  hier als een van de eerste keren de
leden van de Klankbordgroep Oude Dokken werden betrokken bij de
plaatsnaamgevingsprocedure, voor advies. 



De eindbeslissing blijft bij de gemeenteraad. De Dienst Stadsarchief deed eerst juridisch
correcte voorstellen. De leden van de Klankbordgroep Oude Dokken konden daaruit
kiezen.

In samenspraak met het Stadsarchief werden zes naamcategorieën uitgewerkt (juridisch
en historisch gezien correcte voorstellen), waaruit de klankbordgroep haar voorkeur kon
geven. Deze naamcategorieën en terugkoppeling met de klankbordgroep werden vooraf
voorgelegd aan en besproken op de Commissie Algemene Zaken in 2010.

Dit zijn de zes naamcategorieën waaruit de klankbordgroep haar voorkeur kon geven:

Scheepvaartberoepen
Scheepvaarttermen in verband met scheepsbouw, tuigage, navigatie en dergelijke
Verre bestemmingen en havensteden
Houtsoorten
Specerijen, kruiden en exotische producten
Fictieve figuren in verband met zee- en scheepvaart.

 
Voor de naamgeving van de parken koos de klankbordgroep de categorie fictieve figuren
in verband met
zee- en scheepvaart. Zo is de naam 'Kapitein Zeppospark' voorgesteld. Die past perfect
bij deze locatie aan het water met zijn rijk en levendig verleden als haven- en doksite. Nu
de naam principieel is goedgekeurd door de gemeenteraad, volgt  een periode van
openbaar onderzoek tot 4 april 2018 . In die periode kan iedereen bezwaren tegen de
naam indienen. Indien dat niet gebeurt, kan de gemeenteraad na het openbaar
onderzoek de naam definitief goedkeuren. Ook het advies van het Cultuurplatform wordt
ingewonnen.

Spelen in het Kapitein Zeppospark

Het toekomstige Kapitein Zeppospark belooft een fijne speelplek te worden voor alle
leeftijden. Er komt een speelzone voor kinderen van 0 tot 6 jaar, voor kinderen van 6 tot
12 jaar en een sportkooi voor de sportievelingen. Er worden ook picknickzones en
voldoende zitbanken voorzien. En niet te vergeten: een strandzone en groen, veel groen.
Nog voor de zomer zal alvast de ST 1 kraan, de hoogste van het kranenlandschap aan
de Oude Dokken geleverd worden. Dit zal dienst doen als uitkijkpunt van waaruit
bewoners en bezoekers de volledige Oude Dokken tot aan de Dampoort kunnen
overschouwen. De nuts- en wegenwerken zijn ondertussen gestart. De effectieve aanleg
van het park start na het aanstellen van een aannemer en dat zal na het bouwverlof zijn.



'De officiële opening van het Kapitein Zeppospark is gepland tegen de zomer van
2019. Het wordt een mooi en groot wijkpark van 3 hectarea, vlakbij de Muide en
de Oude Dokken.'

— Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen

Wie is Kapitein Zeppos?

Kapitein Zeppos is een Vlaamse jeugdreeks uit de jaren zestig. Kapitein Zeppos was
toen een echte televisielegende. De kapitein bestuurde een amfibiewagen: een wagen
die zich zowel over land als over water kan voortbewegen. De televisieserie was een
succes in Vlaanderen en werd ook uitgezonden op andere Europese zenders, waaronder
de BBC. In 1968 werd een aflevering in Gent opgenomen waarbij Kapitein Zeppos
(gespeeld door acteur Senne Rouffaer) te zien was in een amfibiewagen over de Gentse
wateren. Een tocht die eindigde aan de Oude Dokken. Later, in 2008 was de
amfibiewagen nog eens te zien op Gentse stadswateren tijdens 'Odegand'. Dit was 40
jaar na zijn eerste intrede in Gent.

Informatie
Sofie Lagaisse, projectcommunicator Oude Dokken, tel. 09 266 52 70, e-mail
sofie.lagaisse@stad.gent
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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.
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