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Abeelstraat een zijstraat 
van de K. Karelstraat 

K. Karelstraat 

De Abeelstr. 
vanaf de andere 
kant v/d straat 
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Hier boven  toont Roger waar vroeger 
de huizen stonden op de oude rooilijn.  

Hoek Brabantdam-Abeelstraat en in de 
verte  de nieuwe bebouwing in de 

Apostelhuizen 
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Abeelstraat nrs 2 tot 8 

Langzamerhand zien we 
meer en meer hoe onze 
stad meer dan 100 jaar 

geleden er uit zag! 

Toestand 1935 
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Plan v/d 
K. Karelstr.  
rond 1880 

Plan van 
1835 

Apostelhuizen noemde  vroeger 
de Zakkebandstr. 

                ± rond 1840 werd de K. Karelstraat                   
             St.-Annaplein en de Zuidtationstraat  
        aangelegd. Waarschijnlijk is dit bovenste plan    
     dan gemaakt geweest om deze grote werken te   
  kunnen uitvoeren. Het was toen dat ook het   
     Capucijnenvaardeken verdween van de kaart.  
       Dus waar nu deze moderne appartementen 
staan in de F. Van Arteveldestraat lag                             
                                          deze waterloop 
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Koepoortstraat  
Schelde  

Op ongeveer dezelfde plaats bevinden zich 
deze huizen ook van midden de 19e eeuw 

Rond het midden van 19e eeuw was er een ijzergieterij aan de Koepoortkaai. Het was 
gespecialiseerd in de bouw van stoommachines. Het bedrijf verdween nog voor 1900. 

? 
6 traveeën 
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Vroeger waren er wel 100 brouwerijen in Gent de 
ene al wat groter dan de andere. Één van de 

grootste brouwerijen van Gent met meer dan 600 
werknemers werd in 1964 verkocht aan zijn 

concurrent Stella Artois. Maar de brouwerij bleef  
hier bier brouwen tot 1966 en was dus de laatste 

grote brouwerij van Gent van die tijd, die zijn 
deuren sloot. Tot  1975 bleef het een depot voor 

Stella Artois. Wat later is de politie erin getrokken. 
Er waren plannen opgemaakt om daar het nieuwe 

justitiepaleis te bouwen. Heden staan er chique 
appartementen.    

De Koepoortstraat . Omgeving  zwembad Van Eyck 

Kerkje van Nieuwen Bosch  en St.- Annakerk 

In de 19e eeuw  waren er nog vele 
brouwerijen in Gent. In 1900 waren 
er nog 83. De meeste brouwerijen 
verdwenen tussen 1900 en 1940 
Ook in de 19e eeuw was de Visserij 
een van de drukste bevaren 
waterlopen  van Gent. Daardoor 
bestonden ook wachttijden voor het 
openen en sluiten van de bruggen. 
Rond 1875 werd de spoorweg opge-
doekt die van Gent-Zuid naar de ha-
ven liep. Terug een zorg minder voor 
de scheepvaart. 
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De ex Meirresonne 

brouwerij werd opgekocht 
door Stella Artois  in de 
jaren zeventig. Heden 
moderne appartementen 

 Het einde van de F. Van Arteveldestr.                                                                 
en de middelste foto is het begin                      
van de Koepoortkaai.  

Vlg. dia 

Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 
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Één van de laatste resten van de voor-
malige brouwerij Meiresonne. 
Ik denk dat de foto’s zijn van halfweg de 
jaren dertig of zelfs vroeger.  In totaal 
staan er maar 6 auto’s op, op al de 
foto’s samen. Bekijk de auto’s. 

Zelfde gebouw v/d vorige dia 
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F. Van Arteveldestraat 11. Op 
deze plaats bouwde de Sociale 
School van het St.-Annaplein 
deze bijbouw. 
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Niets meer te herkennen 
van de vroegere grote 
bierbrouwerij van 
Meiresonne. 

Ik vind het spijtig dat ik niks 
zie van de andere kant van 

de s traat. Ik weet het 
Meiresonne heeft opdracht 
gegeven zijn brouwerij vast 
te leggen. 

Nu heb ik mijn best gedaan 
deze foto’s op zijn plaats te 
zetten. 

Apostelhuizen  

Dit  was een woning van 
een van de bazen. Bazen 
woonden vroeger bijna in 
hun fabriek. Nu wonen ze 
soms 50 km                                          
ver weg. 

De straat was nog 
verlicht met gas-

verlichting 

Deze huizen van 17 tot    
       29 zijn te zien op de    
              vlg. dia wegens   
                         te weinig  
                      plaats hier 

Omdat we dit 
huis weten 
staan (café 

Brouwerhuis, 
dia 18) dan 

kunnen we nog 
bepalen waar 

nu de 
nieuwbouw 

staat en ook 
deze hier van  

brouwerij 
Meiresonne 
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             De nrs                 
17 tot 29 

Apostelhuizen 
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F. Van Arteveldestr.                     ‘T Stuk 

Verdwenen beluik aan het einde van de 
Apostelhuizen(str) 

Het klein plannetje                          
links in de bovenhoek is                      
het oud plannetje van de huisjes 

De Apostelhuizen noemde 
vroeger de Zakkebandstraat. 
Gans dit stukje grond en nog 
een ander gedeelte (waar de 

brouwerij Meiresonne was) 
werd eerst bestemd om er het 

nieuw justitiepaleis te bouwen. 
Dit project ging niet door en de 

grond werd terug na lange 
jaren verkocht. Heden staan er 

twee moderne complexen. 

Duivekot ? 
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Het beluik aan de 
Apostelhuizen 105 - 

145  bestond uit 2 

delen. Alles werd 
gesloopt in 1953. De 

gronden werden deels 
ingenomen door 

Brouwerij 
Meiresonne. 

Ondertussen is gans 
de brouwerij gesloopt 

en kwamen er 
moderne 

appartementen.  

De arbeiders van toen 
zouden denken dat er daar 
nu prinsen en prinsessen 
leven. 

1935 

De nummers van de huizen uit 1880 
kloppen niet met deze uit 1935. Ik 
denk dat het deze huisjes zijn 
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Apostelhuizen 28 tot 30 

Gebouwen van ex Meiresonne 

De huizen van de 
Apostelhuizen nr 
34 om de hoek 

Op de kaart van 1880 
stond deze doorgang nog 
niet op de kaart want het 
waren nog de huizen 
opgetekend voor 1880,  

Het Café het Brouwershuis 32 in 1978 
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Apostelhuizen vroeger de Zakkebandstr.  

? 

Kaart            
van 1850 

Kaart 
van 1880 

Op deze 
plaats liep er 
een klein 
waterloopje 

richting 
Schelde nu 
riool 

Gebouwen aan de 
overkant van de 

straat van 
Meiresonne 
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4 tot 8 

Vlg. dia 

Kapelletjes geschilderd 
door Gilbert Boerjan 

Ook dit kapelletje is 
verdwenen en waarschijnlijk 
beland op de schroothoop. 
In mijn buurt is over laatst 
het zelfde gebeurd. 

Hoek Apostelhuizen 
Kapucijnenham 
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14 tot 22 

Vorige dia 

Heden van 
St.-Barbara 
lager en 
kleuterschool 

Op de foto’s van 
1977 zien we dat er 
reeds een nieuw huis 

gebouwd was in de 
Apostelhuizen. Zo 
zien we nog beter de 
overgang van oud 
naar nieuw. 

Apostelhuizen  
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Apostelhuizen  
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Capucinen Hammeken, van de Keizer Karelstr. tot aan de Apostelhuizen. Dit werd zo genoemd toen de paters 
Capucienen in 1590 zich in het oude Godshuis der Volders, de oude  St –Christoffelkapel kwamen vestigen. 
Deze kochten de omliggende gronden, zodat ook de arm van het Oud Scheldeken dat langs hier naar de 
Koepoort wegvloeide de naam kreeg van het Capucienenvaardeken. In 1796 werd deze orde afgeschaft door 
het Franse regime. Later werd het kerkje aan de Calvinisten afgestaan, in 1840 werd daar de 
Capusienenstraat getrokken, heden de St.-Kristoffelstraat 

Abeelstraat  

Op een ander deel zie je nog 
de nieuwe bebouwing dat er             
kwam toen de huisjes werden 
afgebroken en later  kwam de 
Brouwerij Meirresonne er 
zich daar  vestigen. 
Ondertussen ook gestopt 
begin de jaren                    
zeventig en later afgebroken 
voor huidige appartementen 

Ook deze twee kaarten 
moeten geraadpleegd zijn 
geweest om de K. Karel-              
straat enz. aan te leggen 

5 jaar later lag er reeds de K. Karelstr. 
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De Gentse gilde der witledertauwers. Dit waren de verenigde witlooiers van leder. Zij gebruikten als basis-
materiaal meestal schapenhuiden die gelooid werden in aluin. De witlooier prepareerde de huid gelijk aan 
de methode die werd gebruikt om een runderhuid te behandelen. Het looien gebeurde op basis van een 
minerale (kalk)looiing om een wit, zacht eindproduct te verkrijgen.  
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Einde van D24 
Zie verder 
D25 
Kuiperskaai 
Wilsonplein 
Frankrijkplein 

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

onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken. Zalig toch! 

johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/D25.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
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

