GENTSE GROENE EILANDEN
Achter iedere muur in Gent gaat wel een of ander verhaal schuil. Maar soms
verbergen diezelfde muren ook een verrassend groen verleden ... en heden. Deze
wandeling neemt je mee langs de Gentse groene eilanden: stuk voor stuk unieke
parels die getuigen van de rijke en bloeiende horticultuur in de stad.
Deze wandeling werd uitgestippeld in het kader van het project « Flore de Gand ».
Dit project wordt uitgedragen door IDLab, de Plantentuin en het archief van de
Universiteit Gent en kon met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap tot stand
komen. Meer info over het project via www.floredegand.be.

1 Vergane glorie van het Zuidstation

Het Zuidstation tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Bron: Archief Gent
Hoofdingang van het station Gent-Zuid.
Bron: Wikipedia

In de vroege negentiende eeuw werd aan het Koning
Albertpark, in de Gentse buurt ’t Zuid, het prestigieuze
Zuidstation gebouwd. De hoofdingang lag naar het
oosten toe, aan het Graaf van Vlaanderenplein. Ten
westen ervan zou enige tijd later het huidige Woodrow
Wilsonplein worden aangelegd. Dit station, het eerste
in de stad, werd aangelegd in de Muinkmeersen, een
weidegebied dat toebehoorde aan de monniken van de
voormalige Sint-Pietersabdij.

Muinkmeersen halverwege de negentiende eeuw met rechts
het Zuidstation en links de Sint-Pietersabdij.
Bron: Wikipedia

Op 28 september 1837 werd het station geopend om
een verbinding te vormen naar Mechelen. Een jaar
nadien werd de spoorlijn, via de latere De Pintelaan,
evenwel doorgetrokken richting Kortrijk en Oostende.
Al snel werd het stationsgebouw te klein, waardoor
men het in 1848 sloopte. Auguste Payen ontwierp het
nieuwe gebouw dat in 1850 werd voltooid. Omstreeks
1900 werd het dan nog eens uitgebreid om uiteindelijk
zijn functie te verliezen aan het nieuwe station GentSint-Pieters. In 1928 sloot het Zuidstation definitief
zijn deuren en tussen 1929-1930 begon de afbraak.

Destijds was het station Gent-Zuid een zeer belangrijk
station: Alexandre Dumas stapte er in 1838 van de
trein, Franz Liszt deed dat in 1841 en twee jaar later
kwam koning Victoria er vanuit Oostende aan toen ze
op 16 september de stad bezocht. Binnenin werden
ook plantsoenen aangelegd. In tegenstelling tot de
rijkere burgerij beschikte het gewone volk doorgaans
niet over een eigen tuin. Daarom was er in zekere zin
nood aan groene ‘ademruimte’. Oorspronkelijk had het
openbare groen dan ook een esthetische functie.

Binnenin de stationshal rond de negentiende eeuw.
Bron: Wikipedia

2 Bloemenmarkten op de Kouter
Iedere zondag gaat op de Kouter een bloemenmarkt
door. Die traditie begon in 1772 toen Toontje
Verstuyft, een eenvoudige Gentse hovenier, er in dat
jaar op de eerste zondag van juni plaats kwam nemen
met zes potjes balsemienen en enkele struikjes
kersauwen. Vooral Gentse burgers, bezitters van kleine
tuinen en de rijke bloemen- en plantenliefhebbers
kochten ze, waardoor de verkoop een strikt lokaal
karakter had. Verstuyfts initiatief kende succes en

kreeg al snel navolging: in de negentiende eeuw waren
er al heel wat hoveniers-bloemisten die elke zondag
hun bloemen en planten kwamen verkopen op de
Kouter. Ook tijdens de Duitse bezetting gingen de
bloemenmarkten gewoon door, al was dat eerder om
de schone schijn te behouden: de Gentenaars hadden
zelf geen geld om bloemen te kopen, maar de Duitse
soldaten wel. Ze kochten bloemen om aan hun liefjes
te geven. Ter nagedachtenis van Toontje Verstuyft
wordt ieder jaar, op de eerste zondag van de Gentse
Feesten, door de Sint-Dorotheagilde in het bijzijn
van de burgemeester, een prijs uitgereikt die zijn naam
draagt. Naast deze ereprijs worden er ook nog andere
prijzen uitgereikt, waaronder die van Jan Mussche,
Emiel Claeys, Sint-Dorothea en Willem De Blasere.

bloemenmarkt: tussen de nerven van de bladen lees je
de namen van verschillende bloemen en planten in het
Middelnederlands, de taal van de broers Van Eyck.

In 1994 organiseerde de Syndicale Kamer in de Aula van de
Universiteit Gent de tentoonstelling Bloemen in de Aula.
Bron: Universiteitsarchief Gent

3 Verborgen en verdwenen pareltjes

Bloemenmarkt op de Kouter omstreeks 1915-1916.
Bron: Archief Gent

Behalve de bloemenmarkten, gingen sinds 1750 ook
bloemententoonstellingen door op de Kouter. In de
jaren 80 en 90 vonden die plaats in de Handelsbeurs,
onder de auspiciën van de Syndicale Kamer van de
Belgische Tuinbouw. Feitelijk waren dit maandelijkse
tuinbouwmeetings die telkens op de eerste zondag van
de maand werden georganiseerd. Kwekers uit heel
Vlaanderen kregen er de kans hun bloemen en planten
tentoon te stellen. Omdat de Handelsbeurs werd
verbouwd om dienst te doen als concertzaal, kon de
vereniging er vanaf 1996 niet langer terecht. Eenmalig
werd de tentoonstelling wel nog overgebracht naar het
peristilium van het Hoger Instituut Kandidaturen
Wetenschappen in de Ledeganckstraat. Sinds 2001
versieren achttien bronzen bladeren het plein. Samen
vormen ze het werk Mystic Leaves door de Amerikaanse
kunstenares Jessica Diamond. Ze liet zich hiervoor
inspireren op de planten die te zien zijn op het Lam
Gods. Diamond legt eveneens een mooie link met de

Aan de Korte Meer lag in de achttiende eeuw een van
de principaelste hostelryen van Gent, herberg In den Groenen
Herder. In 1761 verbleef de kweker Pierre Robichon er.
Hij voerde vanuit het Franse Orléans fruitbomen aan,
zoals appelbomen, perelaars, pruimelaars, abrikoos-,
perzik- en amandelbomen. Ook bevond zich hier in de
buurt zaal Sodaliteit. In 1810 ging daar de wintereditie
van de Gentse Floraliën door. Van 6 tot 9 februari
werden er 243 planten tentoongesteld. De zomereditie
vond er eveneens plaats. Het jaar voordien hadden de
eerste Floraliën met 49 planten plaats in de herberg Au
Jardin de Frascati aan de Coupure, ter hoogte van de
Akkerstraat. Nadien, in 1828 en 1834, vonden ze plaats
in respectievelijk de Pacificatiezaal van het stadhuis en
de Aula van de universiteit.

Ingang van de verdwenen herberg Au Jardin de Frascati.
Bron: Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde

Achter de deuren van Korte Meer 5 gaat momenteel
de vakgroep Sociologie van de faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen schuil. Dit statige herenhuis,
dat als monument is beschermd, bevat nog zijn
authentieke interieur. Daarvan vormt de prachtige
wintertuin aan de achterzijde, met een gietijzeren trap
die uitgaf naar de voorheen kunstig aangelegde tuin,
het absolute pronkstuk. De wintertuin omvat een
semi-octogonaal grondplan, bestaat uit een glas- en
ijzerstructuur, en heeft een vloer in Italiaanse mozaïek
met rankmotieven. De scheidingsmuur met de woning
is geheel bezet met faïencetegels die een Leielandschap
voorstellen met wilde eenden en bloemen onder een
wolkenhemel. Wellicht werd het decor geïnspireerd op
een ontwerp van Emile Claus. De rechterzijwand met
rotspartij en spiegel sloot aan bij de grote rotstuin en
paviljoen in de vroegere tuin.

De wintertuin aan de achterzijde van Korte Meer 5.
Bron: Universiteitsarchief Gent

Korte Meer 5 is echter niet het enige burgerhuis dat
oorspronkelijk voorzien was van een binnentuin. In de
achttiende en negentiende eeuw waren meerdere
burgerhuizen in de stad voorzien van grote ommuurde
tuinen die vaak voorbehouden bleven aan de rijkere
burgerij. Er werden ook heel wat uitheemse planten
ingevoerd die niet goed bestand waren tegen de koude
(palm-, sinaasappel- en citroenbomen): een wintertuin
was de geschikte plaats om die te laten gedijen. Via de
Bonteleeuwstraat bereik je overigens de binnentuin
van het voormalige hotel d’Hane-Steenhuyse. Dit
Gentse hotelgebouw is feitelijk een achttiende-eeuws
stadspaleis waarvan de ingang zich aan de huidige
Veldstraat bevindt. Het pand, dat een tijdlang in het
bezit was van de familie d’Hane-Steenhuyse, werd
tussen 1768 en 1773 gebouwd. Jan-Baptist Simoens
ontwierp de achtergevel en de salle à l’italienne, terwijl
de voorgevel mogelijk werd ontworpen door David ’t
Kindt. Omstreeks het begin van de negentiende eeuw

vormde het gebouw het centrum van het adellijke
society-gebeuren in Gent. In 1815 verbleef de uit
Frankrijk verdreven koning Lodewijk XVIII er zelfs
enige tijd. Samen met zijn hofhouding regeerde hij
vanuit het hotel in ballingschap.

4 De (h)eerlijke keuken van ‘Le Botaniste’

De classicistische achtergevel van hotel d’Hane-Steenhuyse.
Bron: Wikipedia

Net aan het kruispunt tussen de Korte Meer, de
Volderstraat en de Sint-Niklaasstraat bevond zich op
de hoek de verdwenen ingangspoort en tuinmuur
van het voormalige hotel d’Alcantara. Het gebouw liep
vanaf de Korte Meer langsheen de Volderstraat door
tot aan de kruising met de Veldstraat. Ook dit hotel
middenin de stad beschikte over een binnentuin.

Portret van de Gentse botanist Julius Mac Leod.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

Le Botaniste staat voor een 100% biologische,
plantaardige en vooral (h)eerlijke keuken. Het interieur
van dit markante herenhuis is bovendien versierd met
tal van plantenmotieven. Je waant je zelf dus echt
even een Gentse botanist. En je zou niet de enige zijn:
de stad heeft immers reeds heel wat zeer bekende
plantkundigen gekend. Denk bijvoorbeeld aan Aimé
en Julius Mac Leod of Charles Van Hoorebeke.

5 Promotie voor een Amerikaanse kaskraker

Ingangspoort en tuinmuur van hotel d’Alcantara.
Bron: Archief Gent

Op de hoek van de Predikherenlei en de Jan van
Stopenberghestraat is een graffiti-kunstwerk te zien
van de Belgische artiest Bart ‘Smates’ Smeets. De
muurschildering kwam er naar aanleiding van de film
The Monuments Men, geproduceerd door George
Clooney, die in 2014 in première ging in onder meer
de Sint-Baafskathedraal. Het Lam Gods, waarvan het
middenpaneel op de gevel te zien is, speelde een
belangrijke rol in die film. Twee jaar voordien startte
het Museum voor Schone Kunsten (MSK) met de restauratie
van het bekende luik dat werd vervaardigd door de

gebroeders Van Eyck. Het middenpaneel biedt een
uiterst weelderig decor van planten en bloemen. De
diversiteit en de natuurgetrouwheid waarmee de broers
de flora weergaven, zijn indrukwekkend. Bioloog Paul
Van den Bremt en apotheker Hilde Van Crombrugge
herkenden maar liefst 75 verschillende soorten. Het
thema van de Floraliën van 2021, Mijn paradijs, een
wereldse tuin, is hier deels op gebaseerd.

Ghendt van 3 november 1749 werd een advertentie
geplaatst waarin de verkoopdag werd aangekondigd.
Robichon trok doorheen het hele land, want na zijn
verblijven in Gent reisde hij nog verder door naar
Brussel, Leuven, Mechelen en Antwerpen.

Uittreksel uit de Gazette van Ghendt van 3 november 1749
met onderaan de advertentie van Pieter Robichon.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

7 Sint-Dorothea en ‘De Wapens van Zeeland’
Graffiti van het Lam Gods in de Jan van Stopenberghestraat.
Bron: Bart ‘Smates’ Smeets

6 Bloemenverkoop in de herberg
De Franse kweker Pierre Robichon verbleef in de
achttiende eeuw niet alleen in de herberg aan de Korte
Meer: in 1749 logeerde hij immers ook in de Groene
Leeuw die door Pieter Lamont werd uitgebaat in de
buurt van de Sint-Niklaaskerk. Zoals wel vaker het
geval was in die tijd wilde de Fransman zijn waar uit
Orléans aan de man brengen via een openbare
verkoop die, in dit geval, zou doorgaan in de herberg
waar hij op dat moment verbleef. In de Gazette van

Al in het midden van de zeventiende eeuw, in 1648,
stichtte de Gentse bisschop Antoon Triest de gilde
van de heilige Dorothea. In 1651 werd de oprichting
bekrachtig door een bulle van paus Innocentius X. Zelf
was Triest een fervent plantenliefhebber: in de tuin van
zijn buitenverblijf in Ekkergem verzamelde hijzelf
verschillende planten en bloemen. Daarom was de
Sint-Dorotheagilde in de eerste plaats een manier om
plantenliefhebbers en -kwekers bijeen te brengen.
In 1867 kwamen enkele kwekers bij elkaar om het oude
Sint-Dorotheagenootschap nieuw leven in de blazen.
Louis Bossaert werd de eerste voorzitter. De gilde had
haar lokaal in het burgerhuis de Wapens van Zeeland aan
de Korenmarkt.

Tegenover de oude vijgenboom, langs het Vleeshuis,
groeien verschillende muurplantjes. Een daarvan is de
eikvaren die van nature voorkomt op kalkhoudende
grond en op kalkrotsen. Echter, door het gebruik van
arduinstenen in de stad vindt hij ook hier een biotoop
en kunnen we hem rekenen tot de flore de Gand.

9 Eeuwenoude tradities in stand houden
De negentiende-eeuwse Sint-Dorotheagilde hield de
traditie van haar illustere voorganger in ere en vierde
ieder jaar de feestdag van haar patroonheilige op 6
februari. Dan versierden de leden de Sint-Michielskerk
met bloemen. Ook werd er in de kerk eene solemneele mis
met offerande gehouden, gevolgd door een banket.

Voorzijde van de Wapens van Zeeland aan de Korenmarkt.
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen

Vandaag bestaat de gilde nog steeds: André Onghena,
bekend van het vroegere programma Lieve plantjes, is er
de huidige voorzitter van.

8 Gent en zijn eigen microklimaat
In feite vormt de stad een soort microklimaat, omdat
het er relatief warmer is dan erbuiten. Net daardoor
kunnen mediterrane planten, zoals de vijgenboom, er
in het wild relatief makkelijk gedijen.
Schilderij Dorothea en een engel door Gaspard de Crayer.
Bron: Wikipedia

Vijgenboom aan een gevel van een pand langs de Leie
tussen de Kleine Vismarkt en het Veerleplein.
Bron: Lou Paradou

Bovendien wil de legende rond de heilige Dorothea dat
zij onderweg naar haar executie werd bespot door een
zekere Theophilus, een Romeinse advocaat. Hij zei
dat hij zich net als Dorothea tot het christengeloof
zou bekeren als hij appels en bloemen uit de tuin van
haar ‘bruidegom’, Jezus Christus, zou krijgen. Na
Dorothea’s dood kwam een jongetje hem een mand
vol fruit en bloemen brengen, hoewel het hartje winter
was. Daarop bekeerde de Romein zich en werd nadien
ter dood veroordeeld.

10 Tot rust komen in een strakke geometrie
Het Pand heeft een bewogen geschiedenis achter de
rug als hospitaal, dominicanenklooster, calvinistische
universiteit en huurkazerne. Vanaf 1963 werd het
gebouw in gebruik genomen door de Universiteit
Gent. Na een grondige renovatie heropende het Pand
in 1991 als een cultuur- en congrescentrum. In 2008
hield de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en
Plantkunde (KMLP), de drijvende kracht achter de
Floraliën, er nog een overzichtstentoonstelling over
haar rijke bibliotheek en archief. Het Liberas staat in
voor de bewaring van deze rijke archiefcollectie.

Precies tegenover het Oude Gerechtsgebouw, aan de
oever van de Leie, staat Huis Papeleu. Het is een
imposant gebouw in empirestijl uit 1810, ontworpen
door Jean-Baptiste Pisson. De woning was eigendom
van een plantenliefhebber en tuinbouwkundige uit
Ledeberg, en tevens de grondlegger van de Wetterse
boomkwekerijen, Adolf Papeleu.

12 Standbeeld voor een liberaal voorman
Gedurende de negentiende eeuw kon de horticultuur
in Gent floreren dankzij de ondernemingszin van vele
liberale geesten. Hippolyte Metdepenningen was een
spilfiguur in dit Gentse liberale netwerk. Hij schreef
zich als een negentienjarige student in aan de recent
opgerichte Rijksuniversiteit (1817) én studeerde er als
de eerste jurist af. Hij was politiek actief, overtuigd
orangist en stichtte ook mee de liberale partij. Zijn
standbeeld staat voor het Justitiepaleis. Zijn graf vind
je terug op de Westerbegraafplaats.

Voortuin van het Pand.
Bron: Universiteitsarchief Gent

De voortuin van het Pand werd ontworpen door
Jacques Wirtz die zich duidelijk liet inspireren door de
geometrische tuinen uit de vroegere renaissance.
Middenin de tuin staat een abstract bronzen beeld van
beeldhouwer Maurits Witdouck.

11 Woning van een heuse pionier

Zicht op de voormalige woning van Adolf Papeleu.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

Standbeeld van Hippolyte Metdepenningen voor het Oude
Gerechtsgebouw in Gent.
Bron: Wikipedia

