HORTICULTURELE PIONIERS
In de loop van de negentiende eeuw kwam onder meer ook in de Arteveldestad de
horticultuur echt op gang. Dat was vooral te danken aan de vele inspanningen van
verschillende verenigingen en vooraanstaande publieke figuren. Tot op vandaag
hebben zij hun stempel gedrukt op Gent en er duidelijk hun sporen nagelaten.
Deze fietstocht 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 Een centrum voor botanisch onderzoek
De Gentse Plantentuin werd in 1797 opgericht op de
site van de Baudelo-abdij. In 1817 werd ze evenwel ter
beschikking gesteld van de pas opgerichte universiteit.
Al snel werd ze te klein en ondervond ze schade door
onder meer de omliggende textielfabrieken. Na enkele
jaren te hebben gezocht naar een nieuwe plek, werd de
Plantentuin overgebracht naar haar huidige locatie aan
het Citadelpark. De Plantentuin werd zo een onderdeel
van het Botanisch Instituut. Van het oorspronkelijke
ontwerp door architect Cloquet blijft nu enkel nog de
tuinomheining over. Binnen het Flore de Gand-project
staat de Plantentuin in voor de inventarisatie van de
historische herbaria van Charles Van Hoorebeke en
Aimé en Julius Mac Leod. Deze herbaria bieden een
unieke inkijk in de Gentse flora rond respectievelijk
1815 en 1850-1900. Uit de eerste projectresultaten
blijkt dat maar liefst een derde van de wilde planten
zeer zeldzaam is geworden of zelfs is verdwenen.

leslokalen, een microscopiezaal, een herbarium en een
museum. Bovendien werden in het gebouwencomplex
de nieuwste technieken toegepast, aangedreven op gas.
Dit was toen uiterst cruciaal om aan wetenschappelijk
onderzoek te doen. Naast het gebouw lagen destijds
een oranjerie, de serres en de Plantentuin. In 1959
ruimde het Botanisch Instituut baan voor de campus
Ledeganck. Het nieuwe gebouwencomplex, bestemd
voor de faculteit Wetenschappen, moest een antwoord
bieden op de snel stijgende studentenpopulatie.

Het Botanisch Instituut met de huidige Plantentuin vóór de
bouw van het Ledeganckcomplex.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

In maart 2020 zal in de laagbouw – die tot voor kort
nog in de steigers stond – het gloednieuwe Gentse
Universiteitsmuseum de deuren openen. Interesse? Ga
naar www.ugent.be/museum/nl.

2 Sleutelfiguur in de Gentse sierteelt
Voormalige Plantentuin aan de Baudelo-abdij.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

Dat een stad voortdurend transformeert, merk je aan
campus Ledeganck. Niets doet vermoeden dat hier in
1900 het zeer prestigieuze Botanisch Instituut werd
ingehuldigd. Stadsarchitect en professor Louis Cloquet
ontwierp een groots gebouw met tal van laboratoria en

De naam van deze dreef verwijst naar een van de
sleutelpersonen in de Gentse sierteelt en de Floraliën.
Ambroise Verschaffelt was een professioneel bloemist
en had een grote bloemisterij gelegen aan de Coupure
(vandaag ongeveer tussen de Stoppelstraat, Lieven de
Winnestraat en Krommenellenboog). Daarnaast zat hij
ook in het bestuur van de Koninklijke Maatschappij voor
Landbouw en Plantkunde en de Gentse Floraliën.

na het faillissement van de Compagnie het terrein voor
de paardensport gebruikt, tot wanneer de Lieven de
Winnestraat er werd aangelegd.

Zicht op de bloemisterij van Ambroise Verschaffelt.
Bron: vzw De Papegay

Op zijn hoogtepunt vormde de familie Verschaffelt
een belangrijk centrum voor de teelt van camelia’s en
was ze de eigenaar van meer dan 40 serres van 20 à 30
meter lang. Die serres waren nodig om alle bloemen te
laten groeien in een aangepast klimaat. Langs het grote
domein liet de familie ook burgerhuizen bouwen, waar
de familie waarschijnlijk zelf haar intrek nam. Een van
deze huizen vind je vandaag nog steeds terug in het
straatbeeld met een ingemetst huisnaambord.

Paardensport op de voormalige terreinen van de Compagnie.
Bron: Huis van Alijn, Arnold Vander Haeghen

3 Voorman van een prestigieuze maatschappij

Huisnaambord aan Verschaffelts voormalige woning.
Bron: Jos De Wael

In 1869 verkocht Ambroise Verschaffelt zijn bedrijf
aan Jean Linden. Deze richtte op diezelfde plaats de
Compagnie Continentale d’Horticulture op. Evenwel werd

Standbeeld van Oswald de Kerchove in het Citadelpark.
Bron: Archief Gent

Oswald de Kerchove de Denterghem was advocaat,
politicus en tuinbouwkundige, ijverend voor onder
meer de uitbreiding van de Floraliën. Daarmee trad hij
feitelijk in de voetsporen van zijn vader, burgemeester
Charles de Kerchove de Denterghem. Als dank kreeg
hij standbeeld in het midden van het Citadelpark,
waarop de vrouwelijke personificatie van de flora is
afgebeeld. Een leuk feit is dat Oswald de Kerchove al
eerder een erkenning kreeg voor zijn goeie werken. Zo
had hij een monument aan het voormalige Zuidstation,
maar dit is vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Portretfoto van Charles de Kerchove de Denterghem.
Bron: Wikipedia

5 De enige echte Gentse knuffelboom

Voormalig herdenkingsmonument aan het Zuidstation.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

4 Zo vader, zo zoon
Graaf Charles de Kerchove de Denterghem was, net
als zijn zoon, een weldoener en een supporter van de
Gentse Floraliën en de sierteelt. Vandaag vind je aan
de Charles de Kerchovelaan (ter hoogte van de Koning
Leopold II-laan) een fontein en monument voor hem.
De inzet voor de Vlaamse sierteelt stopte evenwel niet
bij Charles en Oswald. De familie de Kerchove de
Denterghem zet zich vandaag ook nog steeds in voor
de lokale tuiniers en de sierteelt. Zo neemt ze sinds
1875 bijna ononderbroken het voorzitterschap van de
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde
waar en organiseert ze jaarlijks tuindagen waar creaties
van kwekers ‘in de bloemetjes’ worden gezet en
contacten kunnen gelegd worden met kopers.

De Knuffelboom aan het Prudens Van Duyseplein.
Bron: Gandante, Gent Verkend

Een van de bekendste bomen hier in Gent is een
tweehonderd jaar oude plataan, of platanus hispanica,
aan het Prudens Van Duyseplein. Onder deze boom
worden studentenfeestjes of picknicks georganiseerd.

Daarnaast heeft de boom ook een facebookpagina
‘Knuffelboom’. Mensen worden uitgenodigd om hier
een foto te nemen terwijl ze de boom knuffelen en om
die dan vervolgens op de pagina te plaatsen. De boom
is zo uniek in zijn uitzicht en karakter dat hij sinds 2012
beschermd is als levendig houtig erfgoed: hij kan hier
dus nog wel even rustig blijven staan.

6 Politici met een groen hart
Op dit kruispunt komen twee straten samen die
genoemd zijn naar vooraanstaande Gentse politici:
Karel van Hulthem en Hippolyte Metdepenningen.
Beide figuren hebben destijds ook elk op hun eigen
manier een zekere rol gespeeld in de bloei van de
vroegste horticultuur in Gent.

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

Beeltenis van Karel van Hulthem.
Bron: Wikipedia

De eerste was immers de grondlegger van een aantal
belangrijke culturele instellingen in Gent, waaronder
het Museum voor Schone Kunsten, de Bibliotheek van
de Centrale School als voorloper van de Openbare
Stadsbibliotheek en de Universiteitsbibliotheek, en de
Kruidtuin. Die Kruidtuin of Hortus Gandavensis richtte
Van Hulthem op in de tuinen van de Baudelo-abdij
rond 1796. Uiteindelijk zou die dan in het bezit komen
van de universiteit en verhuizen naar het Citadelpark.

Gedurende de negentiende eeuw kon de horticultuur
in Gent verder floreren dankzij de ondernemingszin
van vele liberale geesten en vrijdenkers. Hippolyte
Metdepenningen was een spilfiguur in dit Gentse
liberale netwerk. Hij schreef zich in aan de toen pas
opgerichte Gentse universiteit én studeerde als eerste
jurist af toen hij amper negentien jaar was. Hij was
politiek actief, overtuigd orangist en stichtte mee de
liberale partij. Zijn standbeeld staat voor het Oude
Gerechtsgebouw en zijn grafmonument vind je terug
op de Westerbegraafplaats.

7 Spil van het Gentse studentenleven
Studentenhuizen in Gent werden opgericht in de
context van de taalstrijd tijdens de vroege twintigste
eeuw. Bedoeling van dergelijke studentenhuizen was
om de eenheid tussen rivaliserende studenten te
herstellen: ze hadden dan ook een open karakter en
streefden zowel politieke als levensbeschouwelijke

neutraliteit na. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
in de Sint-Pietersnieuwstraat het studentenhuis Hou
ende Trou opgericht dat echter slechts enkele maanden
bestond. Een paar jaar nadien werd in dezelfde straat
Huize Mac Leod opgericht.

8 Tuinieren: een echt monnikenwerk

Zicht op de tuin van de voormalige Sint-Pietersabdij.
Bron: Beeldbank Gent, Patrick Henry

Voorgevel en ingang van studentenhuis Huize Mac Leod.
Bron: Universiteitsarchief Gent

Aanvankelijk was dit een oord van conflict in de laatste
fase van de strijd voor de vernederlandsing van de
universiteit, maar na een verzoening aan het einde van
de jaren 1930 groeide dit private studentenhuis uit tot
de spil van het Gentse studentenleven en het centrum
van het intellectuele leven binnen de stad. Dat dit
studentenhuis werd vernoemd naar de vooraanstaande
plantkundige uit de negentiende eeuw is niet toevallig:
Julius Mac Leod was immers een fervent pleitbezorger
van de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit.

Omstreeks de zevende eeuw werd de Sint-Pietersabdij
gesticht door de heilige missionaris Amandus van Gent
of door een van diens volgelingen in opdracht van de
Merovingische koning Dagobert I. Oorspronkelijk
heette de abdij Blandinium, verwijzend naar haar ligging
op de Blandijnberg, een terrein dat destijds zou hebben
toebehoord aan een Gallo-Romein met de naam
Blandinus. Vanuit geopolitieke overwegingen werd de
abdij begunstigd door de graven van Vlaanderen. Door
toedoen van graaf Arnulf I groeide de Sint-Pietersabdij
uit tot een benedictijnenabdij waarin de monniken
leefden volgens de kloosterregel van Benedictus van
Nursia. Volgens die regel moeten de broeders zich,
behalve met het bidden, dagelijks bezighouden met
handenarbeid. Daaronder viel bijvoorbeeld het werken
in de tuin: de Pieterlingen verbouwden er onder meer
witte wijndruiven. Napoleon beëindigde die traditie,
maar sinds 2008 groeien er opnieuw wijnranken op de
zuidelijke helling naar de Schelde toe. In de bruisende
Gentse binnenstad vormt de prachtige abdijtuin met
bijhorende wijngaard een heuse groene oase. Vooral
onder studenten is dit een geliefkoosde plek om te
studeren of even tot rust te komen.

9 Bloemenpracht en plantenpraal
In de ‘recente’ geschiedenis van de Floraliën speelde
het Sint-Pietersplein een belangrijke rol: het was de
start- en aankomstplaats van de historische praalstoet
ter ere van de tweehonderdste verjaardag van de
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde in
2008. Aan de hand van 35 verschillende taferelen werd
de geschiedenis van de stad en haar Floraliën belicht.

In 2016 vond op deze site een grote expositie plaats
waarbij de rijke geschiedenis van de Gentse Floraliën
in de verf werd gezet en er uitgebreid aandacht was
voor de nieuwste ontwikkelingen in de sierteeltsector.

Hoofdingang van het Floraliënpaleis.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

Weliswaar was het Floraliënpaleis destijds niet enkel
bedoeld voor bloemententoonstellingen: er waren ook
verschillende restaurants, banketzalen en concerthallen
in ondergebracht. Onder meer restaurant Azalea was
voorzien van een buitenterras waar men middenin een
groene oase van rust kon genieten van een drankje.

Binnenzicht van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.
Bron: Universiteit Gent, Hilde Christiaens

10 Terug van (nooit) weggeweest
Naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1913
werd te midden van het Citadelpark het ‘nieuwe’
Floraliënpaleis gebouwd. Op dat moment verhuisden
de ook bloemententoonstellingen van de Koninklijke
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde van het Casino
aan de Coupure hier naartoe. Tot in 1990 vonden hier
de Floraliën plaats, waarna ze verhuisden naar Flanders
Expo. De eerstvolgende editie van de Gentse Floraliën
zal evenwel opnieuw plaatsvinden in het Citadelpark
en georganiseerd worden op de site van het voormalige
Floraliënpaleis. Een stukje terug thuiskomen ...

Restaurant Azalea aan het Floraliënpaleis.
Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het voor siertelers
niet gemakkelijk om het hoofd boven water te houden.
Kolen werden immers schaars, er was niet langer een
afzetmarkt en de Duitse bezetter verplichtte hen om
groenten te kweken in hun serres. Gedurende de
oorlog werden tijdelijk geen bloemententoonstellingen
georganiseerd, waardoor het Floraliënpaleis een andere
bestemming kreeg als ziekenhuis voor lichtgewonden.
Verder moest ook het prachtige Citadelpark er voor

een deel aan geloven: de prachtige bloemenperken
werden verwijderd om er aardappelen te kweken. Zo
hoopte men de voedselschaarste tegen te gaan.

Wapenschild van de Koninklijke Maatschappij met spreuk.
Bron: Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde

Floraliënpaleis als ziekenhuis met ernaast de Hollandse Poort.
Bron: Archief Gent

11 Van herberg naar congresgebouw

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

Tot op vandaag blijft de Koninklijke Maatschappij voor
Landbouw en Plantkunde, kortweg KMLP, de drijvende
kracht achter de Gentse Floraliën. Vandaag huisvest de
maatschappij zich in het congrescentrum ICC, maar
haar rijke geschiedenis startte meer dan twee eeuwen
geleden aan de Coupure. Op 10 oktober 1808 werd de
Société d’Agriculture et de Botanique opgericht in herberg
Au Jardin de Frascati aan de Akkerstraat.

Al snel kende deze vereniging, onder meer door haar
halfjaarlijkse bloemententoonstellingen, succes en
genoot ze een zekere vermaardheid in binnen- en
buitenland. Bij zijn bezoek aan Gent in 1814 stemde
de latere Amerikaanse president John Quincy Adams
er trouwens mee in om opgenomen te worden als
erelid van de maatschappij. Op 14 april 1815 werd de
Société omgedoopt tot de Koninklijke Maatschappij voor
Landbouw en Kruidkunde door Willem I. Enkele jaren
nadien zorgde hij voor een wapenschild en -spreuk.

