
GENT – CORONA-FIETSTOCHT Mo., 08.06.2020

Iets versoepelde Corona-tijd!

impressies

juehe 2020
story

Quellen: Eigene Fotos, diverse Prospekte und das INTERNET



Een boomgaard midden in de stad.
Zo verandert het Maaseikplein van een 
parkeerplaats naar een verblijf- en 
speelplek in het centrum van de stad.

Gesloten vanwege corona.









Standbeeld van Hubert en Jan Van 
Eyck na een grondige poetsbeurt.
Dat was een voorbereiding op het 
Van Eyck-jaar en de feestelijkheden 
rond de schilders en het Lam Gods.







Het Geeraard de Duivelsteen speelde een belangrijke rol bij de verdediging van de Portus
aan de Reep, een handelsnederzetting die aan de wieg stond van het ontstaan van Gent.

Het is een voormalig gotisch steen (stenen huis van een edelman) uit de 13e eeuw, 
genoemd naar ridder Geeraard Vilain, bijgenaamd de Geeraard de Duivel. Hij was de 
tweede zoon van een burggraaf van Gent, Zeger III.

Het gebouw werd in de 14e eeuw eigendom van de stad. Het vervulde in de loop van de 
eeuwen diverse functies: ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, school, bisschoppelijk 
seminarie, krankzinnigengesticht en gevangenis tot het Rasphuis aan de Coupure die taak 
in 1775 overnam. In 1830 werd er een brandweerkazerne ingericht. Op het einde van de 
19e eeuw werd het aangekocht door het rijk. Een nieuwe vleugel werd bijgebouwd, en tot 
2015 deed het gebouw dienst als rijksarchief. In 2016 werd het gebouw voor 2.205.000 
euro gekocht door de Gentse holding NV Koiba.



Ik bracht een kort en nieuwsgierig bezoek 
aan de Stadsbrouwerij Gruut, achter de 
Sint-Jacobskerk. 
Ik heb een goed gesprek gehad met de baas 
Annick De Splenter. Hier wordt het bier 
zonder hop gemaakt. Vanaf woensdag is de 
brouwerij weer officieel geopend.
De Gentse Stadsbrouwerij is echter meer 
dan een brouwerij alleen. Het pand dat 
men ter beschikking heeft wordt voor tal 
van zaken gebruikt. Ten eerste is het 
natuurlijk een brouwerij, maar daarnaast is 
het ook een dag- en nachtcafé.





De Napoleon de Pauwvertakking is een kort kanaal 
(1827-1829) in de stad Gent, die de Visserij en de Leie 
via een zwaaikom met het Achterdok verbindt.
De nabijgelegen graffiti doet denken aan de verbinding 
met de Noordzee.



Portus Ganda is de site rond de nieuwe stedelijke jachthaven 
(een passantenhaven) van de stad Gent in België.
Portus is Latijn voor haven. Ganda is Latijn voor Gent.
De naam Gent zou afkomstig zijn van de Keltische waternaam 
Gond, verbasterd naar het Germaanse Gand, waarvan het 
Latijnse Ganda is afgeleid.

De oudste bekende naam van de plaats, is op deze manier in zijn 
oorspronkelijke betekenis geplaatst. Immers de Portus
(nederzetting) aan de Samenvloeiing van de Leie en de Schelde 
is de overkoepelende site waar in de loop van de 7e eeuw de 
stad Gent ontstond.



De Sint-Baafsabdij werd in de 7e eeuw 
gesticht door Amandus van Gent, een 
zendeling uit Aquitanië,
In 1540 gaf keizer Karel V bevel grote delen 
van de abdij, onder andere de 
indrukwekkende romaanse abdijkerk, het Sint-
Baafsdorp en de parochiekerk te slopen. De 
sloop was een van de voorwaarden, 
opgenomen in de Concessio Carolina 
waardoor de Gentenaars ook hun bijnaam 
stroppendragers kregen. In de plaats kwam 
een dwangburcht, het Spanjaardenkasteel. 
Het kapittel moest tegen zijn zin en ondanks 
smeekbeden verhuizen naar de toenmalige 
Sint-Janskerk die vanaf dan de Sint-Baafskerk
zou heten.
Evocatie van de verdwenen abdijkerk met 
hagen en bomen.



Lousbergskaai en Visserijvaart.
De graffitidame lijkt op Angela Merkel!



Het Koning Albertpark, ook wel Zuidpark is 
een neobarok park, hoe de andere parken in 
de stad meestal in Engelse landschapsstijl 
aangelegd. 









Aan de Stropkaai wordt al een jaar gebouwd aan de ‘Louisa D’Havébrug’, een spectaculaire grote fietsbrug over het water met drie aanrijhellingen. Het bouwwerk kost 3 miljoen 
euro en zal een verbinding vormen voor fietsers en wandelaars tussen Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg en het Sint-Pietersstation.
De Louisa D’Havébrug moet deze zomer af zijn. Daarna start de aanleg van een nieuw park dat uitgeeft op het water, het ‘Bellevuepark’.



Maar men hoeft niet ver te gaan. 
Mooie meisjes groeien keer op keer op in Zwijnaarde! 
Zelfs in tijden van het Corona-virus!


