
    Vandaar de vele dierennamen van de straten in deze wijk. Zebrastraat enz…   

Muinkschelde   

De grote textielfabriek op de Kantienberg 
die afgebroken werd rond 1978. Heden                                           
nieuwbouw van de Arteveldehogeschool 

Heden het Muinkpark 

Foto op de 
vlg. dia 

Water  

Ingang v/d zoo 

D30 Muinkmeersen 
De dierentuin 

Zebrastraat  
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                         De Zoo in de Muinkmeersen  rond de jaren 1855. In de verte zien we de St Pieters-
abdij. De Zoo was niet zoals heden voor iedere geldbeugel weggelegd. Alleen de burgerij                         
kon zich hier wat veroorloven te gaan wandelen.  

De ingangspoort van de zoo 

 Muinkmeersen +/- 1820. De bleekweide was voor   de Franse revolutie eigendom van de Sint Pietersabdij.  17 jaar later was  de   
    spoorweg Mechelen Gent-Zuid een feit.                          Nog es 17 jaar later (1851)kwam de zoo te liggen  naast  de spoorweg  ter   
                             hoogte van de Sint-Pietersabdij,                   zie foto onderaan.          Op beide afbeeldinge n zie je de Sint -Pieterskerk 
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Hier stond soldaat Wynantz te schilderen rond 1825 
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Situatie rond 1825 eind terplaten  Oude 
Molenaarstraat zie ook vlg. kaart rond 1875 

Toen deze kaart werd gemaakt (1825) was er al sprake van een weg en brug aan 
te leggen St Lievens-laan en Terplatenbrug (meer dan70 jaren later uitgevoerd)  

De vesten en de grachten en vele 
grond ernaast waren stadseigendom. 
Daarom kon de stad rap wegen 
aanleggen, denk aan de kleine ring. 
Waar het Buskruitmagazijn stond werd 
later het “administratief centrum Ter 
Platen” gebouwd. 

De Muinkmeersen hadden in 1825 
bijna geen bebouwing. Daarom 
deze 3 kaarten. Om het wat dui-
delijker te maken de kaart hier-
naast van 1855 toegevoegd . Op 
de kaart van 1855 staat de 
spoorweg erop maar gro-                  
tendeels blijf ze toch haar                    
oude uitzicht behouden 

St pietersplein 
Overpoort  
Stalhof  
Heuvelpoort  
St Lievenslaan 

Als de vesten en grachten 
na het opdoeken van de 
oktrooirechten zal daar 
later de Kleine ring 
ontstaan 
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Terplaten  
‘t water van de vesten 

Op veel plaatsen in onze stad hebben ze 
waterlopen geëlimineerd of 
rechtgetrokken waar nodig. Dit 
rechttrekken is hier ook gebeurd 
Het zijn oude kaarten, misschien meer dan 
400 jaar oud 

Ik heb de onderste kaart 
180 graden gedraaid 

Het kruitmagazijn lag op de vesten wegens 
gevaarlijk product. Omdat dit lang 
stadsgrond was is daar later het moderne 
“Administratief  Ter Platen” gebouw 

Richting 
Heuvelpoort 
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De dierentuin in de 
kaart van 1875 

Vlgd dia 
De ingangspoort op het einde van de Dierentuinlaan nu 
Pr.Rooseveltlaan ter hoogte van de Muinklaan. Meer dan een ½ 
eeuw was dit te bezoeken. In het begin richtte men zich tot de 
rijkere burgers. maar gezien de inkomsten tegen vielen daalden 
de prijzen zodat deze dan te bezoeken was voor iedereen. Maar 
het mocht niet baten want in 1904 was het definitief gedaan. 
Het parkje tussen de Hofstraat en Hertstraat is bijna het enige 
dat er overgebleven is buiten de naam van de straten in de 
omtrek van de gewezen dierentuin. 

Vlgd dia 

St Pieterkerk 

Het olifantekot 
zie dias verder 

Vorige dia 
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Na het bankroet van de die-
rentuin werd alles verkaveld 

en kregen arbeiders een 
mooie huisvesting in de 

Zebrastraat. Ondertussen is 
zoveel mogelijk in zijn oor-
spronkelijke staat hersteld  
en behoord dit nu ook tot  

ons erfgoed  
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Deze mensen zaten juist aan de 
spoorweg (zie vorige dia op de kaart) 

Nog dit over de dierentuin, die was opge-
richt voor de Gentse bourgeoisie. In het 
begin mochten zij alleen de zoo bezoeken, 
waarvoor ze een bijdrage betaalden. Dit 
was echter te weinig om de kosten te 
dragen. Daarom liet men op zondagmor-
gen, vanaf 1857, ook de arbeiders binnen 
tegen 20 centiemen. Andere dagen waren 
niet mogelijk want zij moesten gaan wer-
ken 10u per dag. Want pas in 1921 werd 
de 8-urendag en de 48-urenweek 
ingevoerd  

Op de vlg. dia hetzelfde 
gebouw gefotografeerd voor 
de vijver 90° gedraaid 
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Dierentuin had ook beren  

Vijver zie kaart 

Zelfde gebouw van de vorige 
dia maar 90° gedraaid 

De zoo was 5 hectare groot 
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Een deel van de Muinkmeersen dat was drooggelegd was later voorbehouden voor een dierentuin in 1851. Een ander deel nam de spoorwegen 
reeds in beslag sinds 1837. Blijkbaar lag het olifantenkot  dicht bij de Schelde gezien de St.-Pieterskerk dicht bij lijkt. 

St.-Pietersabdij 

Dit gebouw bevond zich tegen de Muinkschelde (zie kaart terug) 



De olifant Betsie of haar opvolger   
Jack, is een verhaaltje op zich. Betsie 
was de eerste en enige olifant van de 
zoo, tot ze in 1887 stierf. Er zijn nog 
verschillende beenderen bewaard in 
de kelder van de boekentoren (vrij 
toegankelijk op aanvraag, maar gezien 
de werken toch eens informeren). 

Daar zou trouwens ook een document 
zijn van dat jaar. Als opvolger kwam 
jack naar Gent (een mannetje). Maar 
omdat Betsie zo geliefd was zei 
iedereen Betsie tegen Jack. Toen de 
zoo sloot werd jack openbaar 
verkocht. Zo gaat het verzonnen 
verhaal dat Siske een gistmarchand 
jack had opgekocht en daar een 
feestmaal mee had bereid (dit 
gebeurde wel maar met het vlees van 
een beer). Siske had wel jack 
opgekocht om hem te verkopen aan 
een andere zoo. maar helaas dit ging 
niet door en Jack werd in 1905 

doodgeschoten in de zoo. Zijn vlees 
werd verkocht per kilo aan een 
Nederlandse worstenfabrikant. Tot 
daar het verhaal van de Gentse olifant. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

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


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

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


Het hoofdgebouw van de 
dierentuin. Ik zal wel terug mis zijn 
dat daar ook het apekot zal geweest 
zijn. Wat denk jij, gaan deze twee te 
samen? Nu zou ik dit begrijpen. 
Maar ik zal weer een vooroordeel 
hebben.   

Het apenkot, want daar staan menig 
mensen te kijken 

De Dierentuindreef of 
Boulevard du Jardin 
Zoölogique bleef zijn naam 
behouden tot 1945. Daarna 
werd het de President 
Franklin Rooseveltlaan  
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Gebouwen die 
zich in de 

dierentuin 
bevonden? 
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St.- Pietersabdij  

Herten 
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Het was, is niet gemakkelijk de juiste plaats 
te bepalen waar de schilder stond op de 
Muinkmeersen, moesten we meer weten 
over het groot gebouw rechts op de 
tekening zouden we al veel meer weten. Hij 
stond wel op een hoger gelegen stuk grond. 
Rond de nu Vlaanderenstraat? In ieder geval 
heb ik mijn best gedaan. 
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Hoflaan. Na het bankroet in 1905 van de Zoo werden er later 
straten getrokken, het parkje rechts dat je ziet is nog een over-
blijfsel van deze tijd, het hoekgebouw dat is van 1912, Meire-
sonne kon het niet laten dit ook mooi vast te leggen rond 1985? 
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Einde D30. 
Zie verder D31 over:  
Oude Molenaerstr.  
W. Wenemaerstr.  
Ter Platen & -brug 
Stropkaai & -brug 
Heyndrickxlaan. 
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Geef deze website door aan vrienden met E23 erbij zodat zij onmiddellijk hun keuze kunnen 
maken. Je gaat er hen en ook ons veel plezier mee doen! 
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