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2020_GRMW_01288 Principiële vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad', 'Berthe Cabrapad' 
en 'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de 
linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen - Vaststelling 

Beslissing: Afgevoerd in openbare vergadering van 23 november 2020

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw 
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De 
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; 
mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer 
Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, ondervoorzitter; de heer Johan 
Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Anne 
Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie 
D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; mevrouw 
Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw 
Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz 
Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van 
Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; 
mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer 
Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; 
mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer 
Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw 
Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer 
Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, 
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Mathias De Clercq
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

 Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen, artikel 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen.



Motivering
In het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, liggen 3 fiets- en 
wandelpaden die nog geen naam hebben.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten wordt 
voorgesteld om deze paden een officiële naam te geven.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare 
wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent heeft geen beschikbare toponiemen gevonden, maar adviseert om binnen 
dezelfde thema's te zoeken als de oude plaatsnaamgevingsdossiers van de site Oude Dokken. 
Daar werd voor de naamgeving van de paden inspiratie gezocht binnen de thema’s 
“houtsoorten” en “scheepvaart”, meer bepaald de “scheepstypes”. Deze zoekpiste kan niet 
langer worden gevolgd binnen zo een groot gebied en de namen binnen deze thema's zijn 
uitgeput en niet langer bruikbaar noch herkenbaar.

Het eerste fiets- en wandelpad ligt in het verlengde van de (Evergemse) Tragelstraat en loopt tot 
aan de Christoffel Columbuslaan te Gent. Dit pad start aan het begin van een waterloop en er 
werd inspiratie gezocht bij de naam van deze waterloop: de Avrijevaart. De naam 
‘Avrijevaartpad’ wordt voorgesteld.

Het tweede het fiets- en wandelpad ligt in het verlengde van een aftakking van de (Evergemse) 
Riemewegel naast de spoorweg. In de omgeving van dit pad zijn er wegen genoemd naar 
ontdekkingsreizigers (Christoffel Columbuslaan en Vasco da Gamalaan). Bijgevolg werd voor de 
naam van dit pad ook binnen deze piste gezocht. De naam 'Berthe Cabrapad' wordt voorgesteld. 
Berthe Gheude  is geboren te Brussel op 27/06/1864 en overleden te Wilrijk op 07/01/1947. Ze 
is echter bekend als Berthe Cabra, onder de familienaam van haar echtgenoot. Berthe Cabra 
was een ontdekkingsreizigster. Ze doorkruiste Afrika en bracht in België verslag uit van haar 
reizen en wetenschappelijke bevindingen. Ook verzamelde ze tijdens de reis artefacten die deel 
uitmaken van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Ze was een beroemd 
figuur in de kranten. Ze ontving de Chevalier van de Orde van de Kroon in 1925, Ridder in de 
Orde van Leopold in 1926 en de Congo-herdenkingsmedaille in 1929. In 1932 richtte ze een 
studiebeurs op aan de Koloniale Universiteit Antwerpen (bronnen: 
https://archives.africamuseum.be/agents/people/342, 
http://www.kaowarsom.be/nl/notices_gheude_de_contreras_berthe, 
http://www.kaowarsom.be/nl/notices_gheude_berthe_jeanne_euphrosyne_wilhelmine & 
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthe_Cabra). 

Het derde fiets- en wandelpad ligt in het verlengde van het Aleydispad en naast het 
Zuidledeplein en -park. In de omgeving van dit pad zijn een park en paden genoemd naar 
abdissen van de Aurea Cella-abdij (Aleydispark, Alisepad en Margaretapark). Deze abdissen 
leefden eind 13de eeuw. Bijgevolg werd voor de naam van dit pad ook binnen deze piste 
gezocht. Uit de lijst van abdissen van de Aurea Cella-abdij blijkt dat er na Aleydis een abdis 
Gertrudis is geweest. Gertrudis Wittewaeters en/of Gertrudis Wittebart, allebei gesitueerd in de 
14de eeuw (begin en einde). De naam ‘Gertrudispad’ wordt voorgesteld.

Over deze plaatsnaamgevingen zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

https://archives.africamuseum.be/agents/people/342
http://www.kaowarsom.be/nl/notices_gheude_de_contreras_berthe
http://www.kaowarsom.be/nl/notices_gheude_berthe_jeanne_euphrosyne_wilhelmine
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthe_Cabra


Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 
januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek 
worden georganiseerd.

Bijgevoegde bijlage(n):

 PL647 plan nieuwe toestand 1
 PL647 plan nieuwe toestand 2
 PL647 situatieplan

Beslissing
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen  
Beslist het volgende: 

Artikel 1: 
Stelt de naam 'Avrijevaartpad' principieel vast voor het fiets- en wandelpad binnen het Gentse 
havengebied, in het verlengde van de (Evergemse) Tragelstraat tot aan de Christoffel 
Columbuslaan te Gent, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, zoals aangeduid met 
groene kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand 1 en situatieplan.
Artikel 2: 
Stelt de naam 'Berthe Cabrapad' principieel vast voor het fiets- en wandelpad binnen het Gentse 
havengebied, in het verlengde van een aftakking van de (Evergemse) Riemewegel naast de 
spoorweg tot aan de Christoffel Columbuslaan te Gent, op de linkeroever van het kanaal Gent-
Terneuzen, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand 1 en 
situatieplan.
Artikel 3: 
Stelt de naam 'Gertrudispad' principieel vast voor het fiets- en wandelpad binnen het Gentse 
havengebied, in het verlengde van het Aleydispad en naast het Zuidledeplein en -park, op de 
linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan 
nieuwe toestand 2 en situatieplan.
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(adjunct-) algemeen directeur voorzitter
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