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Plaatsnaamgeving in Gent: Klipperstraat en
Kofschipstraat
Voor het stuk vanaf de Désiré Fiévéstraat tot aan Dok-Zuid en voor de nieuwe

middelste dwarsstraat binnen het nieuwbouwproject Stapelplein, tussen

Stapelplein en Handelsdokkaai, gelegen in het overkoepelende project De Oude

Dokken te Gent werden de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Stapelplein in

'Klipperstraat' en de naam 'Kofschipstraat definitief vastgelegd. Dat heeft de

Gentse gemeenteraad beslist op 25 maart 2019.

Een klipper is een snel zeilschip met een scherpe boeg en een of meer masten, dat eind 19de

eeuw en begin 20ste eeuw in gebruik was. De klipper is vooral bekend vanwege de grote

snelheden die de schepen haalden. Daardoor werden ze doorgaans gebruikt voor de handel in

etenswaren en andere goederen die konden bederven. De hoge snelheden werden gehaald

doordat de schepen slank en relatief klein waren, maar wel een zeer groot zeiloppervlak hadden.

Een kofschip was oorspronkelijk een zeilschip van ca. 12 meter lang voor kust- en binnenvaart.

Het leek veel op een smak en had een ronde voor- en achtersteven, een platte bodem en

zwaarden. Het schip voerde meestal twee masten. Na 1735 kwam er een versie voor dieper

water, met een scherper voor- en achterschip, en zonder zwaarden. Dit type werd wel een

schoenerkof genoemd.
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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.

Informatie

Benedicte De Paepe, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 76 93, e-mail:

benedicte.depaepe@stad.gent

Bevoegd

Zeneb Bensafia
Voorzitter gemeente- en OCMW-raad, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail
zeneb.bensafia@stad.gent
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