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Plaatsnaamgeving in nieuw woonproject Oude
Dokken
Voor een nieuw plein, 2 nieuwe parken en de nieuwe wegenis binnen het nieuwe

woonproject aan de Schipperskaai gelegen in het project De Oude Dokken te Gent

werden de namen 'Scheepsruimplein', 'Gondelstraat', 'Sleepbootstraat',

'Galeipad', 'Moby Dickpark', 'Robinson Crusoepark', 'Bangkiraistraat',

'Palissanderstraat' en 'Taxusstraat' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse

gemeenteraad beslist op 17 december 2018.

Voor het nieuwe plein werd de naam 'Scheepsruimplein' gekozen. Voor de nieuwe straten zijn

de namen 'Gondelstraat', 'Sleepbootstraat', 'Bangkiraistraat', 'Palissanderstraat' & 'Taxusstraat'

gekozen. Voor het nieuwe pad werd de naam 'Galeipad' gekozen.

Betekenis straatnamen
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Een scheepsruim is een ruimte voor het opslaan van goederen in een schip.

Een gondel (Italiaans: gondola) is een vaartuig dat hoofdzakelijk in Venetië wordt gebruikt

voor het vervoeren van mensen en goederen.

Een sleepboot is een schip dat is ontworpen om te slepen en dat daartoe onder meer een ten

opzichte van de lengte groot vermogen heeft. In het stoomtijdperk meestal met

schoepenraderen, tegenwoordig met een schroefaandrijving die geoptimaliseerd is voor

trekkracht (trekschroef). Volgens de scheepvaartwetgeving is elk schip dat een ander schip

sleept een sleepboot.

Bangkirai (ook Yellow Balau of Selangan Batu) is een houtsoort die, strikt genomen,

afkomstig is van Shorea laevis (familie Dipterocarpaceae), waarvan het groeigebied zich

hoofdzakelijk in Zuidoost-Azië bevindt. Bangkirai is een duurzame houtsoort die goed

bestand is tegen schimmels en insectenaantasting. Mede door die duurzaamheid is het

populair als constructiemateriaal voor waterwerken, brugdekdelen, vlonders, hekken, zware

tuinmeubelen, terrassen en dergelijke meer.

Palissander is een zware, edele houtsoort. Palissanders worden gekenmerkt door

onregelmatige, donkerder strepen, maar de basiskleur kan variëren. Alle palissanders zijn

tropische houtsoorten. Zij worden vooral gebruikt voor hoogwaardige toepassingen, zoals

meubels, siervoorwerpen en muziekinstrumenten. Taxus is een geslacht van coniferen,

meestal ingedeeld in de taxusfamilie (Taxaceae). Het zijn vrij traag groeiende bomen of

struiken die zeer lang kunnen leven. De hoogte kan variëren van 2,5 tot 20 m en de

boomstammen kunnen een omtrek tot 5 m bereiken. Taxus is een heesterachtige naaldboom.

Een galei was een mede door roeiers aangedreven schip uit de oudheid en de middeleeuwen.

Het had ook driehoekzeilen of het Latijnse zeil als hulpmiddel om te varen. Het kende door de

eeuwen heen vele verschillende vormen en uitvoeringen en heeft dan ook geen algemene

kenmerken in rompvorm en afmetingen.

Nieuwe parken

Voor de nieuwe parken zijn de namen 'Moby Dickpark' & 'Robinson Crusoepark' gekozen.

Moby-Dick of de Walvis (1851) is een roman van de Amerikaanse schrijver Herman Melville,

over de maniakale jacht op de witte potvis Moby Dick door de op wraak beluste kapitein Achab

van de walvisvaarder Pequod, die in een eerdere confrontatie met het dier zijn been heeft

verloren. Deze potvis zou zoveel rampen hebben veroorzaakt voor de walvisvaarders dat het dier

uitgroeide tot een mythe.



Robinson Crusoe is een roman van de Engelse schrijver Daniel Defoe. Het is een fictieve

autobiografie/dagboek van Robinson Crusoe, waarvan het belangrijkste deel zich afspeelt op het

onbewoond eiland waar hij na een schipbreuk terechtkomt. Het is een van de eerst bekende

romans in de geschiedenis van de literatuur waarin een ik-verteller aan het woord is.
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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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