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Plaatsnamen voor groenzones: van
Maaseikplein tot Makelaarspark

De gemeenteraad heeft een aantal plaatsnamen vastgelegd, waaronder heel wat

namen voor parken. De groenzone aan de Sint-Baafskathedraal heet nu ook

officieel het Maaseikplein, maar ook de namen Margaretapark,

Cisterciënzerspark, Zuidledepark, Makelaarspark, Merenpark en Honfleurpark

zijn nu officieel.

Maaseikplein, Cisterciënzerspark en Margaretapark

Voor de nieuwe, grotere groenzone begrensd door de Maaseikstraat, de Geraard de Duivelstraat

en de Limburgstraat, werd de naam Maaseikplein definitief vastgelegd. De naam Gebroeders

Van Eyckpark werd in het begin nog overwogen, maar de voorkeur ging uiteindelijk naar

Maaseikplein. De naam voor de oorspronkelijke, kleinere groenzone, Geraard de Duivelhof,

verdwijnt. Aan Geraard de Duivelhof was geen enkel adres gekoppeld.
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Voor de 2 parken ten zuiden van het industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het

kanaal Gent-Terneuzen, werden de namen Cisterciënzerspark en Margaretapark vastgelegd. De

eerste naam verwijst naar het gebied waarin het park ligt, dat vroeger tot de Cisterciënzerabdij

behoorde, een vrouwenklooster. De tweede naam verwijst naar de eerste met naam bekende

abdis, zuster Margareta, die in een oorkonde van 1292 voorkomt. Voor de 2 paden werden de

namen Aleydispad en Alisepad gekozen, verwijzend naar Aleydis Van de Poele, abdis van 1297

tot 1304, en verwijzend naar zuster Alise, abdis van Doornzele.

Zuidledepark en Merenpark

Voor het park ten zuiden van het Zuidledeplein, tussen de Langerbruggekaai en de grens met

Evergem, werd de naam Zuidledepark vastgelegd. De bewoners van de wijk Terdonk hadden

gevraagd om zelf een naam aan het park te mogen geven. Uiteindelijk werden vijf voorstellen

genomineerd en haalde de naam Zuidledepark de meeste voorkeurstemmen.

De groenzone tussen de Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en het Appelterepad in

Wondelgem heet nu officieel het Merenpark, verwijzend naar plaatsnamen die er op die plek al

waren in de 16de eeuw.

Makelaarspark en Honfleurpark

De groenzone aan het einde van de Makelaarsstraat, tussen de spoorweg en de Loodsenstraat in

Muide-Meulestede, heet voortaan officieel Makelaarspark. Die naam was al ingeburgerd bij de

wijkbewoners.

Een beetje verderop kreeg de groenzone aan de Voorhavensite definitief de naam Honfleurpark,

verwijzend naar de Franse havenstad Honfleur. Heel wat straten in de omgeving zijn genoemd

naar havens van schepen die in de 19de en de 20ste eeuw aanmeerden in de Voorhaven.

Daarom werden naast de naam Voorhavenkaai, voor het pleintje op het einde van de

Voorhavenkaai, ook de straatnamen Amsterdamstraat en Dublinstraat vastgelegd.

Nieuwe namen voor straten en paden

Ook heel wat straten kregen onlangs hun officiële naam, zoals de Cecile Vereeckenstraat op het

bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde. De naam verwijst naar Cecilia Vereecken, die in 1958 als

eerste vrouw tot professor benoemd werd aan de UGent. Ze werkte er als dialectologe,

etymologe en naamkundige.
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Verder werden de namen Henriette Casierpad en Frédéric Thomaspad vastgelegd voor de fiets-

en wandelpaden tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en tussen de Armand

Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan, en de namen Fernand Van Bellepad, Emilienne

Colepad en Leontine Vervlietpad voor de hoofdpaden van het volkstuinencomplex De Meersen

in Gentbrugge.

Voor de nieuwe wegen binnen de verkaveling aan de Oude Brusselseweg in Gentbrugge (site

Treillarmé) werden de namen Vennet, Krone, Harlekijnbloempad en Graanleliepad vastgelegd.

Het pad tussen de Berkhoutsheide en de Agaatstraat, ter hoogte van de Leebeek, kreeg de

namen Onyxpad en Parelpad.
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