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Nieuwe namen voor zes parken aan vroegere
Westerringspoor
Voor de 6 parken gelegen tussen de Brugsesteenweg en de Dracenastraat, op de

vroegere bedding van het Westerringspoor te Gent, Mariakerke en Wondelgem

werden de namen 'Fluweelpark', 'Machinistenpark', 'Lampistenpark',

'Conducteurspark', 'Spoorleggerspark' en 'Seingeverspark' definitief vastgelegd.

Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 17 december 2018.

Voor 5 parken werd gekozen voor namen binnen de spoorwegberoepen, verwijzend naar de

vroegere bedding van het Westerringspoor.

Betekenis van de parknamen

De machinist is de bestuurder van een trein

De lampist zorgde voor verlichting op de eerste treinen die 's nachts reden. Hij moest erop

toezien dat de olielamp vooraan niet uitwaaide

De conducteur is de persoon die het vertreksein geeft, reistickets controleert en die de

reisinformatie omroept

Een spoorlegger is een arbeider belast met het leggen van smalspoor (spoorweg met een

spoorwijdte kleiner is dan 1435 mm)

Een seingever is iemand die het treinverkeer regelt of leidt

Voor het zesde park is de naam 'Fluweelpark' gekozen omdat de naam 'Fluweelpark' reeds

gekend is in de volksmond en het betreffend park grenst aan de bestaande Fluweelstraat. Het

Stadsarchief meldde dat omstreeks 1950 nogal wat bedrijven uit de textielsector actief waren in

de buurt van dit park. Daardoor hebben Gent en Mariakerke eerder al straten in deze buurt

genoemd naar zaken die verwijzen naar textiel. Bovendien is er minder samenhang tussen het

'Fluweelpark' en de andere 5 parken aan de rechterkant door de aanwezigheid van de vaart en is

het bijgevolg niet noodzakelijk een naam toe te kennen die verwijst naar het spoorverleden van

betreffende locatie.
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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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