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Nieuwe plaatsnamen: van Halfwegpark tot Dries
Morelpad

Gent telt weer heel wat nieuwe plaatsnamen. Zo heet de groenzone grenzend aan

Halfweg, de Drongensesteenweg en de Noorderlaan voortaan ook officieel

Halfwegpark. En in Sint-Amandsberg werd een fietspad vernoemd naar Dries

Morel, een pastoor die veel betekend heeft voor de parochie.

Dries Morelpad, Odile Maespad en Marie-Jeanne Coolsenpad
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Omdat de naam Halfwegpark al was ingeburgerd bij de buurtbewoners, werd besloten om de

groenzone grenzend aan Halfweg, de Drongensesteenweg en de Noorderlaan ook officieel zo te

noemen. Maar Gent telt sinds kort ook weer heel wat gloednieuwe plaatsnamen. Voor het

nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof in Sint-

Amandsberg werd bijvoorbeeld gekozen voor de namen Dries Morelpad, Odile Maespad en

Marie-Jeanne Coolsenpad. Die keuzes gebeurden na suggesties van Gentenaars.

Dries Morel werd in 1973 de pastoor van Sint-Bernadette, een progressieve man die zijn tijd ver

vooruit was en altijd klaarstond om te helpen. Hij heeft veel betekend voor de parochie en de

wijk. Dries overleed in 2013. Odile Maes en Marie-Jeanne Coolsen waren de twee Gentenaars

die tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven kwamen toen een Duitse zeppelin neerstortte

in Sint-Amandsberg. Odile was slechts 9 jaar oud, Marie-Jeanne was 32. Ze was beter gekend

onder haar kloosternaam zuster Elisa.

Avrijevaartpad en Gertrudispad

De fiets- en wandelpaden op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen in de Gentse haven

kregen de namen Avrijevaartpad en Gertrudispad. De eerste naam verwijst naar de waterloop

vlak bij het pad, de Avrijevaart, de tweede naam naar Gertrudis Wittewaeters of Gertrudis

Wittebart, de abdis van de Gentse Aurea Cella-abdij in de 14de eeuw.

Voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en

wandelpaden in de groenzone bij de UCO-site werden de straatnamen Indigopad, Sumakpad en

Saffloerpad gekozen. De namen verwijzen naar de drie hoofdkleuren, blauw, rood en geel. De

doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat in Sint-Amandsberg kreeg tot slot

de naam Slokkeboomstraat. De naam was ook al ingeburgerd in de buurt.
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