
                                Vlaanderenstraat en plein                                       
                        Lippensplein             Fr. Orbanlaan, 
     St.-Lievensdoorgang     
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De Brusselsepoort 
of de Keizerpoort 

St.-Lievenspoort 

De stadsvesten van de Keizerspoort tot aan Terplaten 

De 
Muinkbrug 
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De afbraak van de huizen op de hoeken moest gebeuren om een nieuwe straat aan te leggen namelijk de Vlaanderenstraat. Vlug werd er nog een fotootje 
genomen. Na de aanleg van de nieuwe straat konden de reizigers nu rechtstreeks naar het centrum en moesten niet meer door allerlei kleine straatjes. Ik 
denk dat het huis heden  op de hoek werd afgebroken om het huidige te bouwen.   
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Het Zuidstation zelf zit op 
D26 
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 Graaf van  Vlaanderenplein of  ‘t Zuid.  De huizenrij dateert van rond 1847/ 1852. “Capitole”. Hier bevond zich tijdens la Belle  Epoque de 

Garage des Flandres  verkoper  van de beroemde Minerva. In 1932 kwam  er in dit gebouw, cinema Capitole. De bekende Gentse architect  Geo  
Hendrick  (1879-1957) tekende in 1932 de herinrichting van deze garage tot kt voor optredens. Na WO II traden er talloze grote sterren 
op waaronder Maurice Chevalier,Tino Rossi, Josephine Baker, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Richard Anthony. Cinéma Capitole sloot in 1986 
definitief de deuren. Na jaren leegstand nam de nv Music Hall de ruimte over in 1990. In 2001 was er terug leven in de brouwerij.  
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In 1928 viel het doek over het Zuid-Station en 2 jaar 
later begon de sloop. De ijzerhandelaar heeft al 

deels zijn werk gedaan. Rails en de hall zijn reeds 
uitgebroken. De hoofdingang staat nog overeind 
met het beeld bovenop, dat later in het Zuidpark 

zal komen te staan.  

Mechelen-Gent 1837. Zuid-station geopend in 
1844. Het was een eindstation en de treinen 
moesten dus altijd keren. Daarom werd het 

afgebroken in 1930.  

Het Zuidstation aan het Graaf van Vlaanderenplein had een spoorverbinding met 
de haven via de Kasteellaan en de Twee Bruggenstraat. De wagons werden eerst 
door paarden naar de dokken getrokken en in 1861 was de kogel door de kerk. 
Voortaan mocht men locomotieven gebruiken. Rond 1875 werd deze verbinding 
reeds afgeschaft . In 1884  werd dit gebouw opgetrokken maar ook de 
gebouwen rechts van deze straat werden opgetrokken in dezelfde stijl   net zoals 
de gebouwen die gebouwd werden links van dit gebouw rond 1850. Conclusie 
toen de trein hier door reed stond dit gebouw er niet. Ik dacht altijd dat het 
treintje door de middelste boog passeerde.  
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De Zuidstationsstraat richting St.-Annaplein. 

In Gent aantal herbergen 
In 1852, 1 voor 100 inw                 
in 1864, 1 voor    72 inw 

Heden ? Je mag al blij  
zijn dat je een café 
tegenkomt! 

De oude benaming, de 
Stationstraat liep oorspronkelijk 
van de Kuiperskaai tot het 
Arteveldeplein, nu st Annaplein 

1919 

1980 
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Deze postkaart is 
een vervolg van 

de vorige dia  
waarop er 5 

accutrams achter 
het volk te zien 

waren. Deze zien 
we iets beter van 

nabij 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Ik had zitten zoeken waar dit Chinees restaurant stond . 3 keer 
deze straat doorgelopen maar had geen acht geslagen op dit 
gebouw. De schuld steek ik op de fotograaf. Hij had oog op 
schoonheid en keek vol verwondering naar het smeedwerk. 
Terwijl dat de bouw dubbel zo breed is. Ik denk dat dit het 

mooiste smeedwerk is in de Vlaanderenstraat. 
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Oudescheldestraat    Vlaanderenstraat 
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Hotel, café “Den Yzer” is reeds verdwenen in de Vlaanderenstraat 
en is overgebracht naar een nieuwe locatie aan het St.-Annaplein. 
(zicht heden en verleden)  
Wat ook al een tijdje is verdwenen is de winkel Néron waar je 
lekkere sigaren kon kopen. Hoek Vlaanderenstraat  -
Oudescheldestraat   
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Deze foto werd me 
doorgestuurd van Roger 
nog redelijk authentiek. 
Eind de jaren zestig of 
begin zeventig ? NSU of fiat Er moet hier hard worden 

gewerkt wegens airco installatie 
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Ook hier is er blijkbaar 
alles hetzelfde 
gebleven. Vroeger 
stond er een man met 
een chronometer de 
tijd te meten of het niet 
mogelijk was nog 
rapper te werken en nu 
zijn het vrouwen die de 
tijd opnemen 

Doe dit ene huis 
weg en je kan 
onmogelijk de 
huizen nog 
plaatsen waar 
eens arbeiders 
woonden 

De 2 zw/wit foto werden me 
doorgestuurd van Roger 
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Het is niet de bedoeling binnenplaatsen in te voegen 
maar ik was wel benieuwd te zien wat er veranderd   

is (de boom verhindert het trapgeveltje te zien) 
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Zuidstationstraat 

Om zwaar ver-
keer te vermij-
den werden er 
paaltjes geplaatst 
zodat rondjes 
rijden onmoge-
lijk meer is. Ook 
hier doet het 

stadsbestuur dit 
ook voor ons 
milieu omdat te 
voet gaan beter is 
voor jezelf en de 
werkgelegenheid   

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Fabrieken werden ook overgenomen en vaak 
veranderde ook de naam van de firma en de 

nieuwe firma breide haar activiteiten uit. Om 
het personeel efficiënter te        

             laten werken werd er hier geopteerd 
voor 2 ingangen  
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Vlaanderenstraat dicht tegen ‘t Zuid 
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De 
Vlaanderen-

straat met zijn 
gekend 

zijstroatje met 
links zijn 

glazen koepel  
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Interessant om dit ook te 
weten dat Théatre Pathé ook 
een stek had in de 
Vlaanderenstraat en dan 
verhuisd naar…? Of zouden 
ze 2 locaties hebben gehad? 
Toch dicht bijeen als het zo 
geweest zou zijn. 

‘t Zuid  
Vlaanderenstraat nr 61 lag vroeger dicht 
bij het begin nu is dit nr 113 en is dit nu 
dicht bij het eind van de straat. 

Prachtig, nu zie ik alles veel duidelijker, blijkt dat de cinema verhuisd is naar huis ernaast. Rond de jaren 20 zie ik de ci nema naast de in-
gang van de Vandedoncktdoorgang. Op de foto is het links van dat huis, tussen 2 huizen tussen van het glazen straatje. Ok de nummers 
zijn veranderd in die periode, de cinema had op deze foto 63, en op de oude almanaks en wegwijzer stad Gent 1914 tot 1920, had de cine 
nr 61. Ik denk dat de foto dateert van tussen 1900 en 1910? Wat ik ook ontdekte  is dat de uitgever van de foto F,Dobbelaere gehuisvest 
was  op nr 65 op de foto en in 1914'1920 op nummer 63 was, die had daar toen een boekhandel en  dit zie ik als  de foto als vergroot. Frank  
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Toestand in de 
Vlaanderenstraat in 
1947 nr 105 en 107 
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Vlaanderenstraat. Het toen moderne gebouw is niet 
meer te herkennen het huis ernaast nog altijd.  
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De Vlaanderenstraat 
en de Brabantdam 

“ ’t Rond Punt” doch sedert 
1918 het Hippoliet Lippens-
plein. Dit kruispunt ontstond in 
1883-1885 door de uitvoering 
van het Plan Zollikofer-De 
Vigne. 

Vlaanderenstraat 99- 103  in 1983 johan@sint-pietersdorp.be 
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waar eens het 
“Grand Hotel” stond 

H. Lippensplein (1847-1908). 

Hij was burgemeester  van 
1882 tot 1895  
Foto’s van voor 1914 en 1977 
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Unieke foto uit 1889 van de begrafenisstoet van een bisschop. Ik dacht dat alle 
huizen daar verdwenen waren. Niet dus zo. Wanneer het huis waar reclame stond 
werd afgebroken weet ik niet. Rechts zie je nog de aanbouw van een nieuw huis  

Wat zal er met dit 
gebouw gebeuren? 
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De foto is halfweg de jaren zestig 

Was deze auto geen Fort Cortina? 
Ik denk een zwaar ongeluk. Op het eerste 
zicht te zien zit de camion van het 
vleesvervoer bijna in de vitrine. En de tram? 
Er was daar geen tramlijn in de notarisstraat  
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De Wijk Overschelde aan de Zuid.  Het Zollikofer- De 
Vigneplan Op 17 aug 1882 was de kogel door de 
kerk. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd 
voor gans de wijk te saneren. Waar de arbeiders zijn 
heengetrokken weet geen mens. Er was iets 
opgericht voor huisvesting van de arbeiders maar 
korte tijd later zou deze in faling gaan door een 
crisis. 

De Vlaanderenstraat gezien vanaf het Lieven 
Bauwensplein met links de Notarisstraat die 

voorheen Winkelstraat heette. 

                       Kiekenkot 
stond in de Vlaanderen 

straat, vroeger nr 99 nu nr 
123. Allé je weet nooit of 

er een kiekefretter daar 
op zoek naar was. Zo 

heten toch als ik me niet 
vergis de Brusselaars?  
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Vlaanderenstraat  

Foto’s  van 1970, 2009 en 2013 
richting zuid. Wanneer  de kanto-
ren werden gebouwd  op de foto 
van 2009 weet ik niet. In 2013 
staan er nu appartementen. Vele 
bedrijven kantoren verdwijnen uit 
onze stad wegens duur parkeren en 
vele zaken meer. 
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Het is natuurlijk spijtig 
dat we de oude 
bebouwing niet zien. 
Waarschijnlijk zal het 
dezelfde stijl zijn 
geweest 
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Frère Orbanlaan 
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De Frère Orbanlaan werd aangelegd in 1863. Hier de 
doorsteek naar de St.-Lievenslaan via de Sint-Lievens-
doorgang, deze laatste is aangelegd in 1899.  
De postkaart is van 1908.                                                                  
Frère Orban was de minister die net  zoals in Frankrijk in 
België de octrooirechten afschafte in de steden in 1860. 
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Einde  deel  D27.  

Zie verder op D28 voor: 
de Muinkmeersen 
vroeger en nu 
Benardstraat 
Tentoonstellingslaan 
Muinklaan 
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We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. Misschien staat jou straat niet vermeld maar die van vrienden wel. 
Vergeet hen dan niet deze website door te sturen en ook E23 erbij te vermelden waar zij deze straat dan onmiddellijk kunnen aanklikken. Wij 
doen dit belangeloos en onrechtstreeks doe je er ons ook veel plezier mee. 
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