


E22 
is reserve 

Vlaamse kaai Vrijdagmarkt  



E21 
is reserve 

Klein Turkije of St 
Niklaaskerk 

Vanhulthemstraat  



Einde van de E reeks 
 
Gent is opgedeeld in  5 delen. In ieder deel kan je de straatnaam terug vinden die je heb 
opgezocht in de E 23 die ook daar reeds is opgedeeld in die 5 delen. 
 
Het doel van deze web-side is het verleden te laten zien van je straat en het is zeker niet de 
bedoeling dat je iedere reeks doorloopt anders word het saai. Om dit enerzijds wat te 
doorbreken hebben we oude kaarten toegevoegd. Daar kan je proberen in te schatten waar je 
straat zou komen te liggen. Ik denk vooral aan de Brugsepoort  en de rand buiten de oude 
stadsmuren (later de R40)die pas in ontwikkeling is gekomen na het afschaffen van het 
oktrooirecht in 1860. 
 
Ik kan maar je straat laten zien als ik in het bezit ben van de oude situatie van je straat of huis! 
 
De laatste 10 jaar is men volop aan het afbreken van huizen of appartementen, wie gaat er 
binnen 10 jaar zich nog herinneren van de Rabottoren? 



De  Provinciale 
Tentoonstelling van 

1899 was één van de 
proefkes om 

voorbereid te zijn op 
de expo van 1913 

Zoals je wel weet moest de kruidtuin aan 
van het Baudeloohof overgebracht wor-

den naar hier en dat heeft jaren ge-
duurd om een overeenkomst te hebben 

met de staat. Het besluit dit te doen 
werd genomen in 1865. Er is dan nog 

zeer lang gepalaverd geweest naar waar 
de kruidtuin zou worden overgeplaatst. 

Toen de Provinciale tentoonstelling 
doorging was er nog altijd geen beslis-

sing genomen van de kruidtuin naar hier 
over te brengen. Wat lees ik “Op 13/ 2 
/1900 heeft de regering een akkoord 

gesloten met de stad. Dus 35 jaar pala-
veren! Op 20/10/1900 is men begonnen 
aan de inrichting van de nieuwe kruid-
tuin en op 1902 zal deze klaar zijn. De 

gebouwen moesten nog gebouwd wor-
den. Op 5/08/1905 kwamen er 70 ga-
zette schrijvers van verschillende lan-
den de merkwaardige gebouwen met 

de kruidtuin bewonderen. Voor bezoek 
van de bevolking was alles nog te streng 
geregeld, want men wilde de bezoeken 

zien geregeld worden zoals in 1865 

Van de citadel zien we niks meer op 
de tekening, helaas was dit niet zo. Vb 
de poort van de citadel die nu nog 
bestaat zien we ook niet getekend 

K.Leopold II laan Fortlaan Museum voor Schone Kunsten 



Rechts. Au Belvedere in het Citadel-
park was een overblijfsel van de 
Provinciale tentoonstelling van 1899. 
Wanneer het en waar het stond 
weet ik niet, in ieder geval niet ver 
van het MSK. Indien je het weet ben 
ik je dankbaar om het me te melden.  

johan@sint-pietersdorp.be 

Waar ? 



Gent al enige ervaring, de provin-
ciale Expo in 1899, de landbouw-
tentoonstelling in 1908 en de vijf 
jaarlijkse bloemententoonstelling, 
de Gentse Floralieen in het Casino 
aan de Coupure 
De Stad was klaar om de Expo van 
1913 organiseren en ze wisten 
zeer goed dat dit wel degelijk 
andere koek was.  

De afbraak van de kazematten kon begin-
nen. Op deze gronden verrees eerst een 
hal voor de provinciale tentoonstelling van 
1899. Enkele jaren later bouwde men er 
het Museum voor Schone Kunsten naar 
een ontwerp van de stadsarchitect Charles 
Van Rysselberghe, dat ingehuldigd werd in 
1904. Met het oog op de organisatie van 
de Expo van 1913 bouwde men op de 
grondvesten van de citadel een 
Feestpaleis voor o.a. de Floraliën 



Op het vrijgekomen militair terrein 
(heden Citadelpark) vond men het 

ideaal de bloemententoonstelling te 
houden. Het museum van schone 

kunsten had enkele jaren voordien 
reeds haar deuren geopend.   

Citadelpark  

Het Chalet Matadi, was een over gebleven gebouw van de provinciale 
tentoonstelling van 1899.  
Op 17 nov 1956 had  het oude schuthok hier haar onderkomen 
gevonden. Daar had het plaats moeten maken voor de verruiming van 
het feestpaleis. De stad had een gebouw ter beschikking gesteld  die 
vroeger gebruikt werd door de plantsoendienst en werd nu het 
nieuwe schuthok. Het dierenasiel bevind zich sinds 1938 in het park 
Ondertussen verhuist in 2019 

Op AVS was men bezig over dit dierenasiel omdat het gesloten zal worden en naar het 
nieuw dierenasiel zal verhuizen tegen 2018. Wat zeg men, het werd geopend in 1958. 
Zo word ik altijd geconfronteerd met verkeerde cijfers (op 17 nov 1956) 



Het oude casino, 
heden SMAK 

Ik dacht gehoord te 
hebben dat de eerste 

Bloemententoonstelling 
doorging in het 

Citadelpark in 1913 sinds 
de verhuis naar hier? 

maar blijkbaar ben ik mis 
want er hadden er in het 
park reeds plaatsgehad in 

1903 en 1908 . 






