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In het begin van de 19de eeuw was deze plaats een moerassig gebied.  De Muinkschelde en de Oudeschelde konden bij 
hevige buien vlug buiten zijn oevers optreden. De verandering om dit gebied moerasvrij te maken werd genomen om de 

aankomst van de ijzerweg uit Brussel, Oostende en Rijsel in 3/3/1837 mogelijk te maken 
 

Wie zou zich dat zicht nog kunnen erkennen? Het laatste stukje Muinkmeers in ongerepte toestand. Nu loop dwars door 
deze bleekmeersen de Tentoonstellingslaan. Op de achtergrond de abdijkerk van St.-Pieters. De grote schoorsteen is van 

de weverij “La Cotonniere de Gand” (heden nieuwbouw van de Arteveldehogeschool). Rechts is het begin van de 
Leeuwstraat zichtbaar. Met helemaal rechts het spitse dak van het Crombeeninstituut. In het midden, maar niet te 

onderscheiden, loop de oude Schelde. Dit zicht werd genomen vanuit de Olifantenstraat. 

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


Toen de Hollandse soldaat Wynantz hier in 1821 zijn militaire dienstplicht verzorgde ,zat hij hier waarschijnlijk niet veel op café en 
was hij regelmatig op pad om Gent vast te leggen op doek of papier. Dit alles is mooi bewaard in ons Gents archief. En gelukkig. Zo 

kunnen we even terug kijken hoe het vroeger was. Op deze plaats zou de dierentuin komen, en de sporen voor het Zuid-Station 
(1837) met de bouw van de  spoorweg werd gestart na het seizoen  en kwamen vrouwen en mannen voor het aardewerk. Op 28 

sept 1837 werd het vak Dendermonde Gent ingehuldigd. De periode van de aanleg  waren er nog altijd octrooirechten te betalen en 
om het smokkelen te vermijden werd alles goed afgesloten   

De  Kantienberg en brug. De Muinkmeersen die toen een bleekweide waren 
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Bleken van linnen. Dit gebeurde ook op de Muinkmeersen 
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 St Pieters abdij of liever St Pieterskazerne  St Niklaaskerk Belfort  St Baafs   St annawijk   

De Muinkmeersen ,nu het zuid zijn 
heden  het administratief centrum en 

errond het Koning Albert I park.  
Er  is reeds een treintje te zien, dus 

zijn de tekeningen  na 1837 johan@sint-pietersdorp.be 
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De Muinkmeersen rond 1845 

De 1ste Belgische spoorwegen waren staatsspoorwegen. In 1841 werd het voor eerst een privé-spoorlijn 
onder vorm van concessie geëxploiteerd. Vanaf 1845 nam dit nog toe en reeds in 1861 had men reeds 1185 
km spoorweg tegenover 748km spoorlijnen van de staat. Het terug nationaliseren is begonnen in 1870 en 

in 1926 was alles genationaliseerd. En nu wil men de klok terug draaien  

Gent zuid 
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Zou Wynantz al iets gehoord hebben over een trein in 1823 toen hij dit schilderde? Ik denk van niet, want 
de eerste trein liep maar in België in 1835.  Dus 12 jaar later en dan nog van                                                        
Brussel naar Mechelen. In Gent kwam de eerste trein hier toe in 1837.  
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Het ruiterstandbeeld van koning Albert op het 
werkhuis van de beeldhouwer, dit zal enkele 
dagen later geplaatst worden  in het park werd 
ingehuldigd in 1937 Het beeld is het werk van de 
Gentse beeldhouwer Domien Ingels (1881-1946). 

Er is ook kortstondig een vaste kiosk gebouwd die echter in 1935 reeds werd afgebroken en vervangen door een demonteerbare mu ziekkiosk die na elk concert terug werd 
afgebroken Delen van het park werden ingericht als speelplein voor kinderen, andere delen werden afgehuurd voor diverse doeleinden. Zo w erd in 1933 een terrein van 50 x 
100 m verhuurd aan een tennisclub. De fontein staat er nog                                                                                                                                                                                                                            
niet op de postkaart deze dateert van 1954. De waterkom zal  
een diameter hebben van 30m en spuit het water 7 m hoog. 
 

Vlgd dia 

 Toen al.  18-1-1931  Rond 1u 30 s’ nachts  betrapte men 
studenten  die een 4 tal jonge boompjes aan het kraken 
was. En ik die dacht dat vandalisme van deze tijd was 

1930 
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Van Roger. De foto is genomen geweest vanaf die beelden op het zuid, toen 
de hoofdingang van het park. We zien bijna geen hoogbouw zowel links of 
rechts. In 1954 werd deze lichtfontein in werking gesteld. In het centrum 
van de fontein  staan 9 projectoren opgesteld met variërende kleurschake-
ringen en buiten de fontein nog verschillende opstellingen met het licht. 
Centraal onder het fonteinbak staat de machinekamer. Maar deze combina-
tie van water en licht nog nooit gezien. Ik vraag me af of dit nog werkt 
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Deze toestand in het Zuid- 
park  heb ik nooit geweten. 

Gebouwen van het Zuid-
station is niet mogelijk want 

alles was  afgebroken 
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Op a22 en a23 zien we  3 
monumentale opstellingen 
op de Vrijdagmarkt. Eén is 
een gelijks gebouwd uit de 
late middeleeuwen 

De opbouw voor een monumentale poort? Ik 
denk van wel. Spijtig zien we het eindresultaat 
niet. Wat we ook niet weten waarom dit 
opgesteld werd in 1948!!! 
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Het Zuidpark met links het oude postkantoor deze verdween op de hoek van het Wil-
sonplein en moest plaats ruimen voor het nieuwe complex doch er werd in het nieu-

we complex gelukkig terug een postkantoor ingericht. Dit gebeurede maar pas met 
het optrekken van het administratief centrum in de eerste helft van de jaren negentig 

De pilaren komen van de afgebroken voorgevel 
van het Zuid-station en deze werden in 1932 op 

het einde van het Zuidpark aan de Jules De 
Bruyckerdreef  in een arcade opgericht. Zij dienen 
sedert 1956 als achtergrond voor het monument 

ter herinnering aan de Oorlogsslachtoffers “De 
Stad Gent eert haar doden”. Het is een werk van 
beeldhouwer Georges Vindevogel (1923-1977)  

Met de afbraak  van het Zuid-station werden vele 
materialen hergebruikt. Zo werden de pilaren als 

oorlogsmonument  geplaatst tussen de op en afrit 
op het Zuid-park. Ook het beeld dat stond boven 
aan het  gebouw  van het Zuid-station  had een 

plaatsje verworven  in  1975 wat verderop in het 
park.  Dit beeld “België” werd na de afbraak 

afgevoerd, eerst naar de stadsreiniging en in 1952 
naar de kelder van het Floraliënpaleis. Daar werd 

het in 1969 teruggevonden ! 
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Gelezen dat men een tijdje hier de 
koeien hebben geplaatst. En dit klopt. 
Bekijk de auto’s van de jaren ‘30! Pas in 
de jaren 50 kwam er het EGW gebouw 
voor de stad Gent. Zou de bovenste foto 
niet de voorbereiding zijn, de bouwwerf 
afsluiten? Ik denk het niet, want deze 
huizen staan op de Frére Orbanlaan.  
In 1934 verongelukte koning Albert in 
Marche- Les- Dames, onmiddellijk had 
men een nieuwe naam voor het park. 
Het  Koning Albertpark.  
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De Sint-Pieterskerk en de schoorsteen zit 
verbogen achter de bomen 

De Muinkschelde 
aan de Vooruit 

Vlgd dia 

Roger heeft hier een aantal foto’s 
doorgestuurd om een 9 tal                  
dia’s te kunnen bekijken                      
over de  Hofstraat 
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Hier geen 6 
maar nummer 2 
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Steegjes, voetweg heeft       
            hier een naam 

Parijsberg 

Muinkschelde aan  de achterkant van Vooruit  

De foto is van 1964. We zien ook deze situatie op 
de vlgd dia. johan@sint-pietersdorp.be 
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In 1964 s tond er daar nog geen huis en in 1977 begin van de afbraak van vele huizen. Men spreek altijd van van c o, 
nog es  c o. Denk men nu werkelijk dat men kan bouwen zonder  C O? Maar voor vervui ling telt dit niet mee. Men 
praat dit allemaal goed omdat je goedkoper kan stoken. Maar het prijskaartje weegt absoluut niet op. Integendeel 
zel fs. Om een baksteen te maken word klei verwarm. En ‘t i s geen waakvlammetje dat brand hoor. Cement die hoofd-

zakelijk uit een 4 tal grondstoffen bestaat  word ook verwarmd om deze grondstof te bekomen. Metalen aluminium 
i jzer koper zi jn allemaal te bekomen  met warmte te produceren. Hoelang is men al aan het zagen (letterlijk en figuur-
l i jk) van hout uit tropische gebieden  enz enz enz veel goeie huizen worden vernietigd en zeer dure appartement ko-
men in de plaats. In de Kortrijksesteenweg heeft een bankinstelling huizen afgebroken in 1986 en het nieuwe mooie 
gebouw moet ook verdwijnen om er appartementen te bouwen. Het heeft niks te maken met ons miljeu alleen grote 

winsten kan men genereren. Voor mi jn deur zijn ze een gebouw van 7 verdiepingen hoog aan het bouwen. Ik dacht 
met de huidige gepraat dat ze zouden moeten verwarmen met warmtepompen, niks van . Al les word verwarmd met 
aardgas. Alles zal klaar zijn in 1jaar ti jd om 80 studenten van een kamer te voorzien. Zal het goedkoop zijn? Ik vraag me 
af of mensen met een klein inkomen hun kinderen kunnen nog laten studeren. Nog niet zolang werden aardgasleidin-
gen gelegd van Rusland naar Europa. Toen ik mijn huis van aardgas voorzag wist men me te vertellen dat het een 

propere verbranding was. Je huis verwarmen met zonnepanelen? En onder de zonnepanelen zijn er 8 appartementen 
opgetrokken. Alleen zeer rijke mensen kunnen zeer ecologisch bouwen. Anderzijds zijn zij die maar vl iegtuigen nemen. 
Maar dat hebben ze ook weggelaten in de Parijse akkoorden. Dat tel t men niet mee. Ik stook met gas zonder centrale 
verwarming. Vele van mijn vrienden betalen veel meer. Dus als je meer verbruikt is er ook meer C O !!! 

Als je goed kijk zijn alle 
oude gebouwen reeds 
verdwenen aan de linker-
kant van de Hofstraat. De 

rechterkant is nog altijd 
goed bewaard gebleven 

Begin van de 
Hofstraat 
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Hofstraat 5 is het niet. Degene die dit nummer heeft opgeplakt 
heeft een cyfer vergeten. Pare nummers zijn rechts, dus 50 tt58 

Dit venster is 
dichtgemetst 
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Ik heb het nu maar pas 
door, het zijn geen huis-
nummers maar een vol-
gorde van foto’s want 7 
lig aan het uiteinde 
vanaf hier te zien 
volgens Google Maps 
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Een volledig verdwenen gezicht. Maar de kaart help ons toch wat. Foto. 
Een voetgangersbrug over de spoorweg aan het einde van het station 
Gent-Zuid. Deze passerelle werd verwezenlijk ook voor een betere 
toegang naar de Dierentuin in 1881 deze staat nog niet op de kaart wel 
staat ze vermeld in het rood. Links van de passerelle kon het gewone 
verkeer over de sporen rijden. Op deze plaats kwam de St Lievensbrug 
in 1937 en 3 jaar later vonden knappe bollen  het verstandig bijna alle 
bruggen van Gent op te blazen om de vijand het was lastig te maken.   
In 1972 werd de brug vervangen door een bredere brug en erboven de 
aanleg van het viaduct voor de afrit  en de ringlaan. 

Kaart van rond 1880 

Richting Heuvelpoort 

Richting Dampoort 

Allemaal niet gemakkelijk wegens de zeer grote werken daar 
uitgevoerd. Bv ook de waterloop werd verlegd !!!                                
Naast de spoorweg liep er daar ook nog watertje 

spoorweg 

Ik denk dat de spoorwegbedding wat naast het huidige viaduct lag 

Zie deze foto 
ook wat 
verder 
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Aan het Zuidpark de vroegere 
Muinkdreef, heden de Muinklaan 
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Pres.Franklin Rooseveltlaan 
met de 
Tentoonstellingslaan en de 
Benardstaat 
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Hof van Raveschoot 
werd afgebroken in 
1907 en werd de 
tentoonstellingslaan 
en nevenliggende 
straten aangelegd 

Plan 1855 

Plan 1880 

Dierentuin  

Dierentuin  

De Tentoonstellingslaan 
volgt een oude scheldearm 

De Muinkbrug aan de Kantienberg St Pieterskerk 
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Franklin Rooseveltlaan nooit 
gedacht dit nog aan te treffen 
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Aan de oprit van de auto-
weg Pr. Rooseveltlaan met 
de Muinklaan eind 1970. 
Heden appartementen.   
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Dank zij 
enkele 
huizen 
kunnen 
we een 
beeld 

vormen 
van het 
parkje 

voor de 
aanleg 
van het 
viaduct 

Er is nog niks 
te zien van 
het viaduct 
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De Ijkmeesterstraat is een zijstraat van ,Nieuwpoort op het 

eind de St Jacobskerk. Maar waar het beeld juist stond in het 
a lbertpark is hier geen enkele aanwijzing meer. Enkel  bomen 

Exelsior stond van 1897 tot 1971 voor 
het zuidstation daarna in het Albert-

park tot 2007 en tot heden hier 
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Het 
vroegere 
UCO 
gebouw 

R
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Zonder enige aanwijzing zou ik nooit deze foto’s  
                                       hebben kunnen plaatsen.  
                                                      Dank u wel Roger 

Op de afgebroken textielfabriek werd in 1960 het administratief gebouw van 10 verdiepingen 
opgetrokken voor de Union Cotonnière op het grondgebied van Ledeberg (reden de lasten 
waren goedkoper dan in Gent) de autostrade zou er maar 12 jaar later aangelegd worden 
maar de baron wist dit reeds in 1957. Deze baron woonde op het bovenste verdiep 

Deze situatie sluit dicht aan bij D10 
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Zie ook deze omgeving op D10 
Complex St.-Lievenspoort 

Sporen richting Fr. Orbanlaan naar het zuid 

Centrum  Hier zie je duidelijk waarom men een 
viaduct tot aan het zuid hadden gelegd. 
Men had al eerder een autostrade van 
1km gelegd 

G. Carlierlaan  Orbanlaan  

Vroeger was de St Lievensdoorgang 
verbonden met de Raveschootstraat 
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Vele jaren later nl. in 1971/72  kwam het zeer druk rond 
de St Lievensbrug/poort en werd de echte autoweg  op 
de reeds bestaande autostrade op aangesloten 

Boven     Nog geen 1km     lang en men pronkte met de naam 
autostrade aan het zuid!   Gelukkig hebben ze de bomen 
behouden zodat we  ons  nog iets kunnen                                       
oriënteren kunnen heb-    ben                                               

Chalet du Sud brandde deze uitgangszaak in 
dec volledig af in 1966 

Tennisveld  

Plaats van het gebouw 
met erachter de golfbaan 

en tennis veld 

Tennisveld  

Het golf- en tennisterrein wordt op 25 juni 1933 geopend/ door de oorlog volledig in verval gekomen/ Op 24/10/1950  
werd door het stadsbestuur een vergunning gegeven voor nieuwbouw / door brand volledig afgebrand in 1966 / beslis-
singen werden genomen voor de afrit naar het centrum van de aan te leggen autostrade  met het gekende gevolg 

Zie ook 
omgeving op 
D28 
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Naar de Kantienberg via Benardstr 
 
 
 
 

                              Naar de richting 
oprit van de autoweg 

Vlg. dia 
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Ik dacht van een foto te 
bezitten van vroeger 
over dit hoekgebouw aan 
de Muinkschelde. Het 
was het 1ste gebouw in 
Gent dat volledig opge-
trokken was in beton als 
ik me niet vergis nog 
voor Wereldoorlog 1. 
Dus wat geduld 

Mijn geduld is nu 
beloond met een foto 
van uit 1977.  
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Vorige dia 

Hoe kwam de Benardstraat tot stand? De overheid wilde al zeer lang  de St 
Pieterswijk verbinden met een deftige straat  tegenoverliggende wijk. Maar dan 
moest de overheid Fr. Bernard zijn grond onteigenen. Vele jaren later toen Gent 
zuid goeie zaken deed, rook Benard ook geld. Hij schonk aan de stad deze grond 
af en kon dan zo de rest verkavelen. Er was maar 1 nadeel aan deze weg, de 
spoorwegoverweg, ja zo dicht tegen het station is de overweg gesloten. Maar 
vroeger had men tijd om even te wachten aan de overweg. In 1845 was de kogel 
door de kerk en men kon de straat aanleggen . De overweg kwam later tot stand 
nl in 1850. Ervoor was er reeds een passerelle voor de voetgangers gebouwd 
omdat daar vroeger voor de bouw van de spoorweg een padje was.   

Op het naambordje van de straat 
staat er “Fr Benard Weldoener” nu 
weet ik beter. Zou het stadsbestuur 
dit niet beter vervangen door 
Zakenman? Een weldoener is nog 
altijd in mijn ogen iemand die 
belangeloos iets doet en dat was Fr 
Benard zeker niet Benardstraat van 54 tot 60 in 1973 
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Tentoonstellingslaan  
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Zie verder op D29 
voor de 
Muinkschelde       
langs de kant v/d 
St.- Pietersnieuw-
straat. 

Einde D28. 

We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. 
Misschien staat deze niet vermeld maar die van vrienden toevallig wel. 
Vergeet hen niet deze website  door te sturen en ook E23 erbij te 
vermelden waar zij deze straat dan onmiddelli jk kunnen aanklikken. Wij 
doen dit belangeloos en onrechtstreeks doe je ons ook veel plezier mee. 
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