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Op het eind v/d Prinses Clementinalaan 
tegen het station is er relatief weinig 
veranderd na meer dan 60 jaar. 

Eén nieuw gebouw valt echter wel 
meteen op, zowel door de felle rode kleur 
als door de constructie op palen. Het is 
het nieuwe Infopunt voor het Project 
Gent Sint-Pieters. 
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De jaren vijftig 

Foto rechtsboven - 1913. Hotel Metropole, Prinses Clementinalaan 73. 
Heden Kringloopwinkel Ateljee nr 183. 
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1913 

Zie ook vlg. 
slide 
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Het hotel werd sinds 1965 uitgebaat door 
Jos Vervest, een gekend biljartspeler. Er 

stonden een groot aantal carambole biljarts. 
Jos kreeg klappen door de opkomst van het 

snookerbiljart, ook zullen de belastingen 
daar wel wat voor tussen gezeten hebben. 
De overheid is een citroenpers en wil alles 
maar belasten en op den duur is het sop de 

kolen niet meer waard.  

1992 1983 
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Prinses Clementinalaan 13. Mooi bewaard winkelpui 
v/d apotheek met glasramen ontworpen door G. 
Merlé in 1936. Nu een charmante B&B. 
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Prinses Clementinalaan 30, 

Mooi bewaard herenhuis 
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Hoek Oostendelaan – Prinses Clementinalaan.  
De bezetter had toch goeie smaak om beslag te 
leggen op bepaalde woningen tijdens de 1e 
W.O.?  Ik geloof dat deze bouw nog niet oud 
was toen ze erin trokken. Na 80 jaar toch nog 
altijd een mooi gebouw. 

Mijn grootvader heeft gans zijn leven aan de yserweg 
gewerkt. In het Nederlands klonk het iets anders, de 

ijzeren weg en in het Duits Eisenbahn. 
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Het begin v/d Prinses Clementinalaan aan het kruispunt met de 
Kortrijksesteenweg. 
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 ← Kortrijksesteenweg → 
↓ 

Parkplein 

In opbouw 
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Foto van vóór 
1912 
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Foto onder - Kortrijksesteenweg 
aan de spoorwegovergang. 
Heden een viaduct. Alles is al 
goed veranderd. Het hoekhuis is 
nog niet  gebouwd.  

Zie ook vlg. dia 
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Achter de hoek Clementinalaan 
- Kortrijksesteenweg zijn al lang 
geen oestertjes meer te eten. 
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Vier maal dezelfde plaats op de 
Kortrijksesteenweg.  Het spoorwegviaduct.  Op 

de bovenste foto wordt de nieuwe brug getest in 
1919. De vorige brug werd opgeblazen door de 

terugtrekkende Duitsers van W.O. I.  

Om het treinverkeer na de 1e W.O. 
snel terug op gang te krijgen werden er 
tijdelijk treinsporen gelegd in de 
Clementina- en Burggravenlaan. 
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De rode lijnen op het ontwerp werden niet uitgevoerd, de pot-

loodlijnen (bleekgrijs) uiteindelijk wel. Doch daar gaat het nu 

niet over.  

Wat je hier moet zien is de oude Kraaimolen op de kaart. 

Situatieplannetje uit 1884 rond het Parkplein. 

Burggravenlaan 

Parklaan 

Spoorlijn 

Kortrijksesteenweg 

Kraaimolen Treinhalte Sint-Pieter Gent 



De Craeye of Kraaimolen uit vervlogen 
tijden op een paar honderd meter ten 
zuiden van het Citadelpark. 

Exract Gevaertkaart 1878 



Parkplein 
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Situatieplannen vooraan het ‘Klein Sint-Pieterstation’ vóór en na de aanleg v/d Park- en Fortlaan in 1892. 

Van de 
Prinses 
Clementi-
nalaan is 
nog geen 
sprake. 

Die zal nog 
later 
worden 
aangelegd. 
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Parkplein voor het station 

Ook toen was Gent al goed uitgerust om 
drollen, paardenvijgen en vuilnis op te 
ruimen. En wij maar denken dat alles 
manueel werd gedaan. De paardenkracht 
was toen letterlijk op te vatten. 
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Het 1e St.-Pieterstation lag niet op de hedendaagse 
site. De halte was aan het Parkplein. Het werd 
gebouwd in 1889 afgebroken in 1912-1913.  
In 1911 werd het startschot gegeven voor de bouw  
van het definitieve station aan het Maria 
Hendrikaplein. 
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Gent 1918 spoorwegovergang. De treinen lopen langs de Prinses Clementinalaan 
recht tegenover de herberg “La Vieille Barrière” die werd vernield in 1940. 

Kortrijksesteenweg Dubbele bareel langs het tijdelijk treinspoor 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

KIOSK 

Prinses Clementinalaan 

‘De Oude Bareel’ 
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Nu weten wij met zekerheid 
waar het lusthof  ‘De Oude 
Bareel’ aan het Parkplein en 
het station zich juist bevond. 
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Hier op de 
hoek v/d 
Park- en 
Fortlaan.  
Was er iets 
te doen? Ik 
kan de 
klanten niet 
tellen in “Au 
Trocadero”.  
Wat is er 
met het 
Hotel 
Restaurant 
Café 
gebeurd in 
1912 toen 
het station 
aan de 
Parklaan 
werd 
opgedoekt? 
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Hoek Parklaan-Burggravenlaan. 
De Burggravenlaan heette 
voorheen de Kleistraat (rue de 
l’Argile) en liep toen van het 
Parkplein tot de Zandstraat (nu 
Lucas de Heerestraat). 
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de Oude Fortweg 
liep naar het fort, de 
citadel. Het grappige 
is dat deze weg nog 
altijd bestaat maar 
nu een doodlopende 
steeg is die je 
betreedt langs de 
overwelfde ingang 
onder het apparte-
mentsgebouw. Links 
in de doorgang lees 
je op het straat-
naambord ‘Oude 
Fortweg’. In ieder 
geval was het huis 
van de bovenste 
foto door een bom 
geraakt in 1940 en 
werd afgebroken. 
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Toen ik aankwam in 1973 heb ik deze tram nog 
weten bollen in de piekuren. Veel waren er niet 
meer maar het zal één van de laatste keren 
geweest zijn dat ik deze oude gele trams heb 
kunnen aanschouwen! 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

1963 

Hoekgebouw Kortrijksesteenweg-
Prinses Clementinalaan met tram 7. 
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De Parklaan aan het park bleef 
goed bewaard. 
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Koningin 
Astridlaan 
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De bomen staan klaar om gerooid te worden. 
Waren de bomen ziek? Of namen ze al het 
licht weg in de woningen? 

Koningin Astridlaan 

Jan Steeman schreef: Ik ben sinds een jaar bezig in mijn vrije tijd met een kleine historische reconstructie van de eigendommen van de 

stadsarchitect Charles Van Rysselberghe in de buurt. Hij woonde van 1885 t.e.m. 1919 in de stationsbuurt. Hij liet eerst een villa bouwen 

aan de Lostraat. Later toen de Albertlaan werd aangelegd heeft hij zijn perceel systematisch volgebouwd met opbrengstwoningen . De hui-

zen in de Lostraat zijn allen bewaard, in de Astridlaan is een groot deel verdwenen.  Een van de foto's interesseert me omdat het nog res-

tanten toont van het poortgebouw en huis dat toegang verschafte tot zijn  woonst. De villa werd verwoest tijdens WO II, het perceel werd 

later in drie verdeeld en doorverkocht. Op een van de percelen is eind jaren zestig Hotel Carlton verrezen. Het gedeelte links van het hotel 

werd in 1947 sterk verbouwd. ‘t Is dat gedeelte dat op een van de foto's op uw website nog heel goed te zien is. (bedankt Jan voor de info) 
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Koning Albertlaan. Ik vind maar niks terug,  natuurlijk 
niet, dit laatste stukje straat vanaf de Kortrijksesteen-
weg tot op het Maria Hendrikaplein werd herdoopt 
tot Koningin Astidlaan.  
Slachtoffers van deze aanleg van Le Boulevard Albert 
(gelieve  dit uit te spreken met een Gents accent) was 
de in 1900 opgerichte voetbalafdeling van La 
Gantoise. Dit voetbalveld bevond zich aan de 
Kortrijksestnwg-Astridlaan. De club verhuisde dan 
naar de Achilles Musschestraat, zie daarover op B2. 

Gent fietst! 
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Koningin Astridlaan 1975 

Zoals je weet toon ik je graag het heden en 
verleden. 40 jaar verschil!                                 

Amai koning auto 
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Hoek Astridlaan - 
Oostendestraat. 

Dankzij de rand van het naast-
liggende gebouw weten we nu 
welk huis er stond voor de 
bouw van de appartementen 
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Einde C8.  
Zie verder 

C9 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. Voor ons is het van belang het 
www.sint-pietersdorp.be door te geven  aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij 

onmiddellijk hun straat kunnen aantikken.  Zalig toch!   

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/C9.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/
http://www.sint-pietersdorp.be/
http://www.sint-pietersdorp.be/
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf

