
Het gebied vanaf de 
Kortrijksepoort tot aan de 
Sterre (uitgezonderd het 
St.-Pietersstation).  

De Napoleontische poort stond in het begin van de Kortrijksesteenweg 

C6 

Kortrijksestw.    Elisabethln.    Astridln.    van Monckhovenstr. 
Smidsestr.    Lostr.    St.-Pietersaalststr.    Oudenaardsestw. 
Sterre   Voskensln.   Maaltebruggestr.   Ganzendries   Ruststr. 
Noendries 
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Nogmaals de 
omgeving v/d 
Kortrijksepoort  
Heuvelpoort                
Het Weeshuis 
 
Het  ziekenhuis         
de Bijloke              
 
Muinkmeersen rond 
1874 met de 
Dierentuin  

Bij het afgraven van gans de citadel 
rond 1872 werd er een nieuw middel 
ingevoerd om de aarde van de weg 
te voeren naar de Bijlokemeersen, 
Martelaarslaan, enz… Duizenden m³ 
aarde zijn vervoerd bij middel van 
een Amerikaanse spoorweg. Dus niet 
met paard en kar.  

Dierentuinln  
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Kaart van 1850 

Rond de kazerne ziet 
men nog  duidelijk de 
afbakening van het  
militair domein 
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De Kortrijksesteen-
weg. Waar eens de 
Napoleontische-
poort stond is er 
natuurlijk niks 
meer te bespeuren 

Het Lyceum  

De Café Carpe bevond zich eerst aan 
het smalle steegje de Verloren-                   
kost en na de sloping van de 
Stadspoort is men in hier                        
rond 1883 beginnen                                         
bouwen (C5) 
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Foto linksonder. Genomen in 1972 op een doordeweekse 
dag. Ik tel 1 auto die rijdt en de andere 4 staan   

                     geparkeerd op de Kortrijksesteenweg!  
                     Niet te geloven en dit in 40 jaar tijd  

 Hier stond ongeveer de Kortrijksepoort  of de Napoleontische poort. Ervoor 
bevonden zich de grote stadsgrachten en stadswallen.  
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Zo te zien was dit huis opgedeeld in verscheidene eenheden. Dit huis reikte achteraan tot de 
achterliggende straat, vandaar het groot aantal huisnummers. 

Van 
Roger 

Deze 2 huizen werden ge-
sloopt voor deze nieuwbouw 



Lyceumgebouwen uit 1884 met de nrs 10-12-14.  
Voor 1907 werd een filantropisch privé-initiatief 
genomen door Rosa de Guchtenaere want de 
start van het Lyceum was in 1907. Later heeft de 
stad dit in 1922 overgenomen en de staat in 1947.  
Onnodig te zeggen dat dit een zeer belangrijke 
school was geweest die toen uitsluitend door 
meisjes werd bezocht. 

Gesloopt voor 
nieuwbouw 

Begin van de Kortrijksesteenweg. Zie even hoe de mensen zich op hun gemak op 
straat bevonden. Ik denk dat de foto werd genomen voor W.O.1 

Terug een gebouw die gesloopt werd. Nu 
wachten op de nieuwbouw 
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Kortrijksesteenweg 
Tussen  F. van Marnixstr. en W. van 

Nassaustr. 

In het jaar van de Expo 13ne waren de nieuwe gele 
trams in voege gekomen. Deze reden tot ze uit 
roulatie genomen werden tussen 1971 en 1974 en 
vervangen werden door de PCC-trams in vooral 
blauw geschilderd. 60 jaar hebben deze gebold. De 
maatschappij MIVG veranderde van naam in 1991 
in  “De Lijn” door samensmelting. Vanaf 2000 wer-
den de PCC trams vervangen door lange Hermelijn 
trams. 15 laar later werden nog langere trams in 
gebruik genomen “De Albatros” 
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Een beluikje in de Baliestraat  47 tot 57, dus zes huisjes, 
inbegrepen het voorhuis, werd gebouwd na het aflijnen 
van een oude weg. De foto werd genomen in 1976, 
enkele jaren erna was het beluik niet meer bewoond. 
Wanneer het afgebroken werd  weet ik niet.  Aan beide 
zijden had je nog naast het huis ook de kleine vensters 
op de 2e verdieping 
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K. Albertlaan 
Meersstr. 

De eerste steen van het neogotische 
schoolcomplex werd in 1906 gelegd in 
de toen nog landelijke wijk waar later 
het station zou verrijzen.  De school, die 
zich vlak aan het station Gent-Sint-
Pieters bevindt, ging in 1908 van start 
als meisjespensionaat van de Dames de 
l'Instruction Chrétienne, zusters van 
het Christelijk Onderwijs. 

Deze en vorige dia bevestigen dat dit 
duidelijk rond 1900 nog landelijk 
gebied was 
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Huis uit 1907 in gewapend beton (heden in 
doodnormaal bouwmateriaal maar toen was het 
het prille begin op de hoek Kortrijksesteenweg - 

Smidsestraat 

Heden een extra bouwlaag 
en weg was het torentje 

In 1877 was het zover de 
oude wegen zoals de 
Meersstraat, Smidsestraat 
en de Patijntjesstraat 
kregen nu hun officiële 
naam toegewezen.  

Volgende dia 
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Het enigste verband dat ik dit hier plaats is de naam Smid en de Smidsestraat. 500 jaar geleden waren dit hier allemaal 
meersen en kon er misschien enkel op het verhoogde deel waar een weg liep langs de Leie richting Kortrijk een smidse 

hebben gestaan maar veel werk zou de smid daar dan niet hebben gehad. De bebouwing is maar begonnen na 1850-1880. 
De Leie werd op vele plaatsen rechtgetrokken om de scheepvaart gemakkelijker te maken. Zodus zal de bebouwing  daar 

rond de Leie gebeurd zijn na het rechttrekken. Kijk even naar de evolutie van schrijfwijze van smede smits smedt.  Dus een 
evolutie van jaaaaren over de schrijfwijze. Maar gelukkig kunnen we dit nog lezen. 

Inbreng van Johan Coppens 
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Zicht op de St.-Pauluskerk. 
Dankzij Clara Spilliaert weten we nu dat de schilder in 
de Smidsestraat ongeveer t.h.v. de nrs 28 - 30 zat te 
schilderen.  

Foto van een schilderij van Jacques Bergmans 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Het houten kerkje van 1905 (inwijding) lag juist tegenover de van 
Monckhovenstraat. Links, in 1931 terug een nieuwe  inwijding van de kerk. Om 

deze kerk te kunnen bouwen moest men 1/3 van het houten kerkje afbreken. 
Ook een deel van de landbouwgrond van de boerderij verdween. Je ziet dat tot 

1930 alles hier nog landelijk was!!! 

                             Een koer van een 
school? Ik denk van wel 

De achtergevel 
van dit gebouw  

De eerste St.-Pauluskerk in de Smidsestraat rechtover de van Monckhovenstraat met ernaast het klooster en de school. In 
1930 niet meer in gebruik wegens de nieuwe stenen kerk. De houten kerk heeft later nog eens dienst gedaan als de 
Christus Koning kerk (Nieuw Gent aan het UZ) 
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St.-Pauluskerk 

Moet er nog zand zijn? Of l iever gezegd: Moet er nog groen zijn 
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Het begin van de Smidsestraat aan de 
Kortrijksesteenweg  

Foto uit 
1905 
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Koerken aan de Smissetraat heden Smidsestraat  toen nrs 104 tot 114. Het citeetje werd afgebroken in 1937, het voorhuis is een dagbladwinkel en had het nr 104. Ik steek 
mijn handen niet in het vuur, maar ik denk dat dit ongeveer deze locatie was zie onderste foto. Als je het citeetje buiten stapte had je een hoekhuis, maarja 1937 is al lang 
geleden  Het zou teveel toeval zijn indien dit niet deze locatie was. 
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De lagere school in de D. van Monckhovenstraat 
bestaat nog steeds. 
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Een citeetje in de Lostraat.  

Allé waar eens 
het café de 
Kromme Pijp 
was is bij deze 
achterhaald. 
Hoek Lostraat - 
Smidsestraat 
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Een interessante foto doorgestuurd door Roger Caufrier, dit om 2 
redenen. De Lostraat bestond reeds voor de aanleg van de K. Elisa-
bethlaan. Dwars door de Lostraat kwam de nieuwe straat te liggen 

daardoor werd deze straat in 2 gedeeld. 
De andere reden was om aan te tonen dat de socialisten het nut inza-
gen van veel winkels te openen. De vakbond van het ACV wachtte af-
gunstig af en stichtte dan ook zijn eigen winkels met de naam Wel-
vaart.  Wanneer dit juist gebeurde is nog op te zoeken. In 1896 werd 
de coöperatieve Het Volk gesticht en werd nu een concurrent van de 
Vooruit om zieltjes te winnen. Doch het succes van Vooruit hebben ze 
nooit kunnen evenaren. Later met de opkomst van de grote 
winkelketens Sarma en Nopri en nog vele anderen hebben heel wat 
kleine zelfstandigen eind de jaren 50 hun zaak moeten sluiten. Ook 
Vooruit en Welvaart konden er niet meer tegen optornen.  

Er moet toch ergens een lijst van de winkels van Vooruit of 
de Welvaart bestaan? 

Vlgd. dia is terug de 
Kortrijksestnwg. 
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Verdwenen huizen in de 
Kortrijksesteenweg 

Waar dit gebouw stond is nu  
nr 206 vlak naast het apparte- 
mentsblok met de nrs 192-200 
waar voeger de Citroen-garage  
Gantois was. De doorsteek naar 
de nrs 182-190 vóór het postkantoor heet het Egelpad. 

206 206 

Onpare kant 

Het hoekgebouw met de Meersstraat dateert uit 1912 



            Xavier de Cock (1818-1896) De Meersstraat (1862) ongelofelijk maar toch is het waar.               
Het kerkje zal Gent (Bijloke?) zijn. 

De Meersstraat 
was vroeger den 
buiten, een laag 
gelegen gebied 

vol met meersen 
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Kaas wordt van melk gemaakt en deze melk kwam zowel van geiten als van koeien, van deze laatste liepen er talrijk in de 
meersen. Heb je de koeien geteld op de voorgaande dia? Maar er zullen er meer geweest zijn. Van een melkerij in Gent, 
daar weet ik weet ik niks van. 
Op het schild van de kaashandelaars stonden naast de twee kaasbollen een balans en een kaasmes afgebeeld. 
Lees even bovenaan uiterst rechts. Stel je voor dat we 500 jaar terug in de tijd zouden gaan! 
West- Vlamingen en Limburgers hebben het hier buiten de provincie waar ze vandaan komen altijd wat moeilijker. Maar 
één ding weet ik zeker. Zou Gent niet leeglopen moesten deze laatsten vertrekken? 

Inbreng van Johan Coppens 
johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


De Gilde van de Strodekkers zal later na de afschaffing van zeer vele kleine Gilden opgegaan zijn in de Gilde 
van de ticheldekkers die toen al een groter aandeel van dakbekleding had. Immers het was op vele 

plaatsen zelfs verboden dit nog te gebruiken wegens brandgevaar. 
Graag zou ik deze dia hebben willen steken na een dia met strobedekking. Ik vraag me af of ik er nog één 
zou vinden waarop op de oude manier het dak is belegd. Het alaam ken ik zelfs niet. Aan de schilden te 

zien, lang geleden gebruikt materiaal. 

Inbreng van Johan Coppens 
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Kruispunt 
Elisabethlaan/Kortrijkse-

steenweg 

Kruispunt Kortrijksesteenweg -
Elisabethlaan - Désiré van 
Monckhovenstraat.  Deze 
laatste 2 straten moesten nog 
aangelegd worden. 

Op de vlgd. dia staat reeds een klassiek  
gebouw die werd opgetrokken na de 
onteigening van deze huizen om de 
Elisabethlaan te kunnen aanleggen  

Toen deze foto werd genomen lag het St.- 
Pieters-station nog aan de Parklaan / Burggra-
venlaan.  
                                     De Koningin Elisabethlaan  
               was toen nog een smal straatje 

Op de vlgd. dia zie je ook dit gebouw 
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Kortrijksesteenweg richting centrum. Tot  rond 
1870 was het verboden  500 meter van de Citadel 
een of andere vorm van bouw te realiseren. 

Op de linkerkant 
van de foto ziet 
men zeer oude 
woningen die  
intussen deels 
vervangen zijn 
door moderne 
appartementen. 

De 3 balkons.  
zie dia 22 
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Op de vorige dia was de Koningin Elisabethlaan nog een smal straatje. Op deze kaart 
stonden de huizen nog niet    maar de rooilijnen en straten wel. 
Het klein stationnetje lag op het                                                                                                 
kruispunt Kortrijksesteenweg                                                                                               
Parklaan Burggravenlaan en                                                                                                             
staat juist niet op de kaart 

De contouren  van de Citadelkazernewaren nog duidelijk op de kaart aangeduid  

Kaart van rond 1870 johan@sint-pietersdorp.be 
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Hoek Kortrijksesteenweg – K. Elisabethlaan                        
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De huizenrij  aan de 
Kortrijksesteenweg en de 

Astridlaan is bijna helemaal 
verdwenen. 
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Hoek Koningin Astridlaan - Kortrijksesteenweg 

Zelfde omgeving van C2 
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De onderste foto is me bezorgd 
door Roger C. en zo zien we dat 
aan het einde van de K. 
Leopold II-laan ook een beetje 
het einde was v/d bebouwing, 
zie kaart vlgd. dia  

De allereerste ploegfoto van  Association 
Athlétique La Gantoise, op het 
toenmalige Carpentierplein in de Gentse 
stationsbuurt. 

                                          1901 was blijkbaar nog een   
                                          beetje de grens van de tijd van  
                                          toen. Deze omgeving zal en-
                 kele jaren later bijna volledig 
                 onherkenbaar worden. Het 
nieuwe St.-Pietersstation en de wereldtentoonstelling 
van 1913 zal hier de aanzet zijn voor de stadsuitbrei-
ding in deze richting. Ook deze voetbalploeg zal een 

ander terrein moeten opzoeken. 
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De huizenrij van ± nr 567 tot Parkplein (verhoogde spoorwegberm) van Roger C. 

De Kortrijksesteenweg is reeds een zeer oude weg en staat aangeduid op 
vele kaarten.  Al deze huizen op de zwart-wit foto werden gebouwd na ± 
1870. Dit was het jaar dat men toelating gaf om te bouwen rond de 
Cidadel. Aan de overkant was er een voetbalveld. De schrijver merkte 
op dat er geen mens kwam kijken. Kijk heden naar kleine wedstrijden , 
deze mensen voetballen niet voor het geld maar voor het plezier dat ze 
aan elkaar hebben met het spel.  Juist toch! 

Dit huis (deze stijl) moet gebouwd 
geweest zijn rond W.O. I 

Kruispunt 
Kortrijksesteenweg -
K. Elisabhetlaan 
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Kortrijksesteenweg maar 
geen nummer. 

Waarschijnlijk afgebroken 
voor appartementen. Ik zal 
daar even gaan wandelen 
met mijn fototoestel en 

hopelijk kan ik deze foto’s 
plaatsen. 

Dit huis zien we ook op de 
vlgd. foto 

Midden, de 
Kortrijksesteenweg nr 205 
in 1940. Dat is dus ergens 

aan de linkerkant. 

Iets meer van Roger 
Hoek Kortrijksesteenweg links - Burggravenlaan rechts.  
Restaurant “La Vieille Barrière” voor 1940 vernield op 2e 
sinksendag in 1940 door een vliegtuigaanval. De foto werd 
genomen vanuit Prinses Clementinalaan.  
 
Nu nog op te zoeken en foto nemen 
Dank u wel Roger 
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Foto doorgestuurd 
van Roger C. 
De hedendaagse 
situatie zal volgen 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


De St Pietersabdij was één v/d rijkste abdijen van W.-Europa 
en het is daarom onmogelijk al haar bezittingen te kunnen 
mededelen. Zelfs de knapste revolutionairen v/h Franse 
regime wisten toen ook niet alles van wat ze bezaten. Laat 
staan…ik…  

De voormalige Sint-Pietersabdij, op de 

Blandijnberg te Gent heeft ongetwijfeld 

haar stempel gedrukt op de ontwikke-ling 

van De Pinte. Ongeveer tweeder-den van 

de huidige oppervlakte (885 ha)  behoorde 

immers tot haar rechtsgebied of tot haar 

bezittingen.  

St.-Pietersdorp of St.-Pietersheerlijkheid heeft zich in de loop der tijden 
gevormd. Het is waarschijnlijk dat reeds in 640 de H. Amandus al die 
goederen bezat die wij in ‘t bezit vinden van de abt van St.-Pieters, in de 
zuidelijke omstreken van de stad tot 1796. De uitgaven van de paters en 
oorkonden van de St.-Pietersabdij door Van Lokeren of die van de Liber 
Traditionum Sancti Petri Blandiniensis door Arnold Fayen, bewijzen 
integendeel dat het St.-Pietersdorp zich ontwikkeld heeft in de loop der 
tijden. Sinds 1254 was een gedeelte van het St.-Pietersdorp in de muren van 

de wallen van de stad Gent besloten, nl. de Muinkmeersen en het gedeelte 
van de Blandijnheuvel begrepen tussen Schelde, Leie en Ketelvest. Langs de 
Ketelvest, bij de Walpoortbrug werd op verscheidene tijdstippen, bij middel 
van palen of met stenen opschriften, de scheiding van de rechtsgebieden 
voor de stad Gent en van de St.-Pietersheerlijkheid aangeduid. 

De Muinkmeersen of de weiden van de monnikken van St.-
Pieters, gelegen tussen de Schelde en het Oude Scheldeken. Zij 
zijn reeds vermeld in het diploma van juli 941, door graaf Arnold 
de Groote aan de St.-Pietersabdij verleend als de “floralia prati 
que adjacent ipsi portu” en bleven van die monnikken tot in 
1796. Sinds de aanlegg van het station in de Muinkmeersen in 
1837, onderging deze wijk een volledige ommekeer. Men schiep 
de Statiestraat, de Marcellisbrug(1844) de Dierentuinlaan, de 
Frère-Orbanlaan (1863) enz. De naam Muinkkaai werd aan de 
Terplatenkaai in 1812 gegeven; doch deze verloor die naam in 
1853   

St.-Pieters-Aaigem is de naam van de wijk die buiten de Gentse versterkingen 
gelegen was en die deel uitmaakte van de goederen der St.-Pietersabdij. Het 
paalde aan de Leie, terwijl St.-Pieters-Aalst naar de Schelde overhelde. 
St.-Pieters-Aalst is de naam van de wijk buiten de Gentse versterkingen 
gelegen die deel uitmaakte van de bezittingen van de St.-Pietersabdij. Een 
aelst of elst is een met elzen beplante streek, in ‘t Frans aunaie, vandaar 
Launoy en Lannoit. Het kerkje op St.-Pieters-Aalst dagtekent slechts van 1855 
en werd reeds afgebroken en vervangen door de huidige kerk.  
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Ik denk dat de foto werd genomen na het 
sluiten van de expo 13 en het begin van de 
1e wereldoorlog. De vrouw vooraan heeft 
nog een rok tot aan de grond. 

Ingang v/d Expo 13 

De foto werd 
me bezorgd 
door Roger 
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Maar voor de 
ingang? In de 
reclame mag 

veel 

Deel van de 
voorgaande foto 
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? 

Alle huizen zijn 
verdwenen 
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Buurtweg nr 69 aan de Voskenslaan in 1904. nee dat zal ik niet gaan 
opzoeken. Maar in 100 jaar later is alles hier al volgebouwd 

Ook de Voskenslaan in 1904 

De Kortrijksesteenweg met de Maaltebruggestraat 

Deze foto moet aan de auto’s te zien van de jaren 50 a 60 zijn  
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Het kerkje uit 1856 stond vroeger in een landelijk gebied (foto uit 1906) in 
de St.-Pietersaalststraat. Later zou daar een deel van de Expo 1913 komen 
te staan. Na de W.O. I zou hier het miljoenenkwartier komen. Ook deze 
gelovigen dienden zich naar deze kerk te begeven. Naast de kerk zien we 
ook het klooster en op deze plaatsen zou de huidige kerk naar plannen van 
Valentin Vaerwyck komen te staan die gebouwd werd in 1934(5). Naast het 
oude kerkje heb je nog het bestaande huis dat verbouwd werd. Voor de 
brandveiligheid werd het oude kerkje niet aangebouwd. Een ½ meter? De 
nieuwe kerk is veel breder. Bekijk beide doorgangen. Aan weerzijden is er 
nu een doorgang van meer dan 2 meter? Dus is het naast liggende huis 
ook verdwenen en zal men dan onmiddellijk de school hebben  gebouwd.  

Dit huis staat ook op de vlgd. dia. Bekijk 
de speklagen (wit) en ramen en deur 

2 m? 2 m? Van Roger 
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Deze foto’s werden me bezorgd door Roger. Op de  
volgende foto zien we 2 periodes. Deze van toen er 
hier nog huizen stonden voor het huis met zijn 
speklagen en de periode na de expo van 13 nl. in 1928 

? 
Het kapelletje zag je op de 
vorige dia. Wanneer en voor 
welke reden dat dit daar 
geplaatst werd blijf een 
vraagteken. 

28-12-1905 was het officieel dat de expo13 
hier zou plaatsgrijpen. Maar moest dit in het 
water vallen had men al plannen gemaakt om 
er huizen te bouwen. In onze stad zelf waren 

er al vele bouwactiviteiten gestart ook voor 
de officiële datum van 28-12-1905 
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De St.-Pieters-Aalststraat in 1904. De 
toevoeging van Aalst kwam van het woord 
els, een berkensoort (allé dat wist ik niet, das 
het voordeel van lezen hé) 

Na de Expo van 1913 zou alles hier 
grondig veranderen. Maar de eerste 
wereldoorlog heeft daar stokken in de 
wielen gestoken. Alles is maar op gang 
gekomen na de oorlog met het bouwen 
van het miljoenenkwartier in de jaren 
twintig. Maar op de bovenste foto 
rechts zien we daarvan nog niks en de 
foto is van 1928 

Rechts de St.-Pieters-Aalststraat in 1928 
met het eerste kerkje uit 1856. Omdat de 
wijk geweldig was uitgebreid kwam er 
een nieuwe moderne kerk, deze werd 
ingewijd op 16 juni 1937. 

De speklagen van dit huisje 
van de vorige dia 

We zien goed het verschil voor en na de expo. Alle huizen 
werden afgebroken en de straat werd bijna dubbel zo breed 
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De huizenblok was reeds goed in 
verval en ook te koop 



Rechts de St.-Pieters-Aalststraat in 1928 
met het eerste kerkje uit 1856. Omdat de 
wijk geweldig was uitgebreid kwam er 
een nieuwe moderne kerk, deze werd 
ingewijd op 16 juni 1937. 
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Roger schreef onderaan, in 
de verte de oude kerk.  
Zonder de kerktoren was de 
foto bijna waardeloos. 
    

Ongelofelijk na meer dan 100 jaar. 
Gelukkig is de kerktoren er nog 
altijd om ons te oriënteren 

Da jong meisje moet 
zeker hebben 
gehoord dat ze zullen 
moeten verhuizen! 
En de buurvrouw 
moet zeker ook iets 
gehoord hebben. 
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Met het bouwen van de 
verhoogde spoorwegberm 
werd de St.-Pieterswijk in 
tweeën gedeeld. Maar lang 
zou dit landelijk gebied niet 
duren. Na de expo van 1913 
en na de wereldoorlog zal de 
stad haar gebied in deze 
richting uitbreiden. 

Twee maal de Voskenslaan 
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De Ganzendries 20-22 bestaat 
nog steeds, hier een verschil 
van meer dan 40 jaar tussen 
het nemen van beide foto’s. 

Waarschijnlijk werd het klein 
citeetje van 2 huisnummers 
verkocht bij het sterven van 
het oud dametje die staat te 

kijken in haar deurgat?            
Toen de foto werd genomen 

was dit gebied nog den vollen 
buiten. Op de linkse foto ziet je 
nog een deel van de bouw van 

de boerderij  

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


De Ganzendries (achter het St.- 
Pietersstation halfweg de jaren 60 van de 
vorige eeuw. 
Ik verschiet er zelf van als ik deze foto’s 
zie. Je bent nog op den buiten! Spijtig 
weet ik het huisnummer niet. 
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Noendries is gelegen 
niet ver van het UZ 1972 
 Het beluik Noendries 37 tot 49 was oorspronkelijk een hoevetje 

dat in 1867 omgevormd werd tot arbeidershuisjes. De foto is uit 
1976, ik zal even tot daar moeten gaan zien hoe alles nog in 
elkaar zit. 
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Noendries 
is gelegen 
niet ver 
van het UZ 
1972 
 

Spoorwegbrug in 
de Moutstraat johan@sint-pietersdorp.be 
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De  Ruststraat in 1972 aan de Noen-
dries zal er waarschijnlijk al lang niet 
meer zo rustig uit zien. Ik ben even 
naar de muur van het kerkhof aan 
de Ruststraat gaan zien. Dit is de 
enige mogelijke plaats waar de 
noodwoningen nog kunnen gestaan 
hebben. De eerste 2 staan even-
wijdig met de straat wegens te 
weinig ruimte,  verder staan ze 
dwars wegens meer ruimte. Ook de 
verlichtingspalen zijn aan dezelfde 
kant. Waarschijnlijk is de foto 
genomen omdat de fotograaf wist 
dat deze woningen zouden afgebro-
ken worden. 

Gelukkig mogen we blij zijn dat mensen ook voor ons 
het verleden hebben vastgelegd hebben op foto’s 
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De barakken, zo noemde men destijds 
deze woningen in de Ruststraat waar-van 
de achterkant er zeer rustig was, het 
kerkhof op de Ottergemsesteenweg. 

Doorgestuurd door Roger C. 
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De Maaltebruggestraat in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Toch nog niet zo lang geleden.  

Nooit gedacht  dit stukje groen nog  aan te treffen 
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De Sterre (1935?) rechts de Kortrijksesteenweg en links de 
Oudenaardsesteenweg en uiterst rechts de Voskenslaan  

Foto boven is van 1972. Daar 
zal men terug  het gevaarlijk 
punt grondig veranderen. 
(ondertussen al gebeurd)  
De Café de Sterre werd 
afgebroken om het verkeer 
vlotter te kunnen laten lopen. 

Drie maal de Sterre.  
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1960. Rechts van het café begin van de Kortrijksesteen-
weg en links richting naar Oudenaarde  dit aan de Sterre 

Onderaan de Sterre in de jaren 20. Onderaan was ons “Heden-
daags Dorp” van de Expo van 1913.  Pas halfweg de jaren 20 zou 
er een bouwwoede plaatsgrijpen.  

Architect Valentin 
Vaerwyck heeft in 
onze stad vele 

huizen laten 
bouwen. Denk aan 
de Vlaamse Kaai en 
elders in onze stad. 
Zijn eigen woning 
aan de Sterre 
bestaat nog steeds. 

Voskenslaan  en de Krijgslaan   
 
 
 
       De Sterre 
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De Kortrijksesteenweg aan de Sterre vlak na 
de oorlog 14-18. Het winkeltje werd opgezet 
om de soldaten die lagen aan de Sterre van 
het een en ander te voorzien. Op zijn 
reclamebord staat er “Bazarken”. Ik zal nooit 
meer kunnen lokaliseren waar dit eens 
stond. Maar zeg nooit, NOOIT.  
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Start rond het jaar 1900. Ten opzichte van andere militaire domeinen  heeft dit domein geen lang leven be-
schoren geweest. 

                          Waar komt het op neer?     
                     Eerst wou men een nieuw  
                 militair domein aanleggen in  
               De Pinte maar later heeft men   

          daarvan afgezien en de Sterre  
      was de volgende keuze. Akkoord was 

het stadsbestuur daarmee ook      
     niet. Vele zelfstandigen  rond de   

       huidige kazernen reageerden tegen  
    het stadsbestuur wegens broodver- 

             lies.  De Staat had er geen oren 

naar en begon rond 1900 te onteigenen. Toch had het stadsbestuur uitstel gekregen. We naderen rond deze 
tijd de wereldtentoonstelling, dan de oorlog 14-18 en na de oorlog kon men in feite goed van start gaan. Het 

ministerie van onderwijs vroeg reeds in 1934 aan het andere ministerie of ze deze terreinen niet kon 
verwerven om er de veeartsenij in onder te brengen. Ook dit lukte niet. Terug deed de universiteit een 

eerste poging in 1961 om de gronden te verwerven. Ook dit lukte nog niet. Maar de volhouder wint. In 1969 
was de universiteit reeds bijna gans in het bezit van deze gronden.  In 1972 kreeg men de eigendomsakte 
voor  de faculteit van  de Wetenschappen. Alleen enkele gebouwen bleven uitgesloten voor de unief, de 

schietstand voor de Rijkswacht en Politie 

Het militair domein aan 
de  Sterre 
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Gedurende de 1e wereldoorlog waren de terreinen  
ingenomen door de Duitsers die er onmiddellijk wonin-
gen (barakken) en paardenstallen liet bouwen voor de  
soldaten. Je ziet bijna niks meer dat 

herinnert aan Militair gedoe 

Op de vorige dia zagen we dat de veeartsenij ook al ge-
bouwen ingenomen had voor 1969, dus is alles langzaam 
ingenomen geweest, want halfweg de jaren zestig had 
men reeds grote gebouwen laten bouwen door de unif. 
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Begin de jaren zeventig. Oudenaardsesteenweg  nr 19  redelijk in het begin aan de Pintelaan 

Antwoord van Erik Dekeyser. Hierbij mijn foto van de boerderij Schelstraete (Berkhoutsheide, vroeger Oudenaardsesteenweg). 
Het was toen al een tijdje verlaten. Ik publiceerde deze foto in mijn (uitverkocht) boek 'Van Zwijnaardse Dries tot Nieuw Gent" - 
50 jaar parochie Christus Koning (1956-2006) op blz. 14. 
Hierbij ook de foto van de villa op De Pintelaan uit Google, het is wel de voorkant maar wanneer je streetvieuw afsluit heb je een 
zicht van gans het dak. Dit is dus de eerste villa komend van de Oudenaardsesteenweg naast het cirkelvormige burelen- en 
toonzalencomplex op de hoek. 

Nogmaals Erik bedankt 
voor de aanwijzing 

Onteigend om de 
Oudenaardsesteenweg 
te verbreden 
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Galgenln st pietersaalststr Groeninghe Krijgslaan Zwijnaardsesteenweg 

Kaart van 1912 heb ik gedraaid om met de 
bovenstaande kaart te kunnen vergelijken 

De Groeningestraat waar de foto werd genomen bestaat niet meer onder deze naam daar. Het was 
zoekwerk om deze locatie terug te vinden. De foto werd waarschijnlijk genomen omdat er daar vroeger 
een citeetje was of een klein boerderijtje? Zo oud is de foto ook niet want in de nieuwe woning is er veel 
beton gebruikt. Je weet nooit dat iemand deze foto herkent. 
In het boek, De Gentse straatnamen van 1799 tot1942 was het gelegen tussen de Krijgslaan en de 
Zwijnaardsesteenweg, meer nog, men schrijft dat de oude benaming de St.-Pieters-Aalststraat is. Ik 
twijfelt sterk of dit zo wel is. Misschien was het verlengde van deze straat. Daarom het plan van 1912 
bovengehaald. Zoals je weet werd de Expo van 1913 daar gehouden en is alles daar grondig veranderd. 
Het bouwvallig huisje zal verdwenen zijn en heeft nu plaats gemaakt voor garages? 

                                  Zoals je wel weet was de    
                 expo van 1913 op dit gebied en liep 
oude de st Pietersaalsstraat wat naar beneden 
en slorp wat verder in de huidige Elfjulistraat 
de Groeningestraat op?  (zo zal het zijn) 

Een oude situatie die nog moeilijk 
te achterhalen is 



Einde C6. 
Zie verder 
C7 
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Geef www.sint-pietersdorp.be door aan 
vrienden met E23 erbij zodat zij 

onmiddellijk hun keuze kunnen maken.  Je 
gaat er hen en ook ons veel plezier mee 

doen! 
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