
Einde van de Houtlei aan de Jan Breydelstraat.  
verder de Ajuinlei, Lindenlei en Recollettenlei, 
Sint-Agnete- en Wijngaardstraat.  

  

Begin van de Houtlei 

B16 
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Onderaan. De Oude Houtlei die 
uitmondde aan de Leie ter hoog-
te van de Vismijn.  Rechts op de 

foto zie je nog een deel van de 
oude vismijn. Waar eens de 

Houtlei uitmondde is nu een 
parkje in de Jan Breydelstraat. 

In 1905 heeft men op de gedempte “Oude 
Houtlei” dat naast het museum voor sierkunst 
lag dit huis opgetrokken.  Voor het huis lag 
vroeger de Appelbrug in de Jan Breydelstraat. De 
laatste brug  van de Oude Houtlei. 

Vismijn  
Appelbrug   
Oude Houtlei  
Leie 
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Naast het museum van Sierkunst in de Jan Breydelstraat vloeide de Houtlei in de Lieve langs de zijgevel van het museum. 

Foto rechtsboven - Getrokken van op de Appelbrug vóór 
1899, het jaar dat de Houtleie werd gedempt. 

Leie                                                            Het begin van de Lieve 
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Huizen in de Jan Breydelstraat rond 1930 en heden 

Jan Breydelstraat  
Hier kwam de Houtleie aan de Appelbrug in de Lieve. 
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Jan Breydelstraat in de jaren zeventig 
en  heden. Richting  Burgstraat 

Het Gravensteen johan@sint-pietersdorp.be 
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Jan Breydelstraat  richting Korenlei 

Van 
Roger 
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Ajuinlei, in de volksmond de Oude Ajuinlei.  

Recollettenbrug, Ajuinlei 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Er waren plannen om gans dit huizenblok in 
het jaar 1971 van de kaart te vegen en er een 
groot winkelcentrum uit de grond te 
stampen.  De parking  van 110 meter lang 
kwam er na de overwelving van de Leie na  
september 1960.  Ondertussen is de parking 
ook al lang verdwenen en werd de Leie terug 
zichtbaar. 
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Ajuinlei in de jaren zeventig.  
De parking op de Leie was nog 
aanwezig.  Hoe deze auto’s lood-
recht  voor de huizen konden 
parkeren  is toch vreemd vermits de 
reling nooit afgebroken werd. 
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De Recollettenlei getrokken vanaf het Justi-
tiepaleis in 1854.  Maar welk kerktorentje is 

dit?  Het is het torentje van de kerk in de 
Posteernestraat.  Foto onderaan links is de 

kerk die je ziet van op de Oude Houtlei.  Echt 
waar ik wist niet dat dit zo dicht bij lag. 

Maar schrik niet als je het niet ziet, want het 
torentje is reeds zeer lang afgebroken.  

Kort Onderbergen 
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De Ajuinlei  met de overwelfde Leie. 
Toen nog altijd parking in 1970 Predikherenlei  

Naar Onderbergen 
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                                     Einde van de Ajuinlei 
toen de Leie was overwelfd voor parking. 

Foto eind de jaren zestig begin de jaren 
zeventig 

Hoekhuis Ajuinlei met 
Gebr. Vandeveldestraat 
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Gans dit blok huizen zal moeten verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe straat, de 
Gebroeders Van de Veldestraat.  Het huis op de voorgrond reeds onbewoond. 

Plaats 
 
 

Onderbergen    
 

Ajuinlei,  
 
 

Recollettenlei en  
 

Kort Onderbergen     
                     werd later 

onder andere  een deel 
van  

G. Vandeveldestraat 

Deel van 
het huis 
van de 
vlgd. dia johan@sint-pietersdorp.be 
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De oude Recollettenbrug  en de nieuwe  Gebr. Vandevelde-
straat uit 1906 is reeds getrokken 

Deel v/h huis op de 
vorige dia.  Onmiddel-
lijk na de afbraak van 
het  huis hebben ze 
vensters gestoken op 
de zijgevel. Maar lang 
is dit huis niet blijven 
staan, afgebroken of 
verbouwd? Zie foto 
hierboven. 
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Dit werd eerst 
afgebroken 

                                                              Ook dit werd later afgebro-                            
                                   ken heeft maar 2,5 traveeën. Bekijk ook                                    
         de hoogte van de vensters met de nieuwbouw 

De Recollettenbrug.  De ouste gegevens over deze brug  dateren van het einde van de 13 e eeuw, later in 1322 noemde deze brug de 
“Fremineurensbrucge” deze werd genoemd naar het nabijgelegen klooster der ”Fremineuren” ook Minderbroeders genoemd. 
Omstreeks 1619 veranderde de brug van naam in Recollettenbrug.  In 1619 al hadden de Recolletten de plaats ingenomen van de 
Minderbroeders.  De allereerste  brug was zoals zovele bruggen in Gent, een houten constructie welke in 1368-69 werd vervangen door 
een stenen brug.  Deze stenen brug is ook te zien op de kaart van Gent uit 1534 te zien in het Stam.  In 1751-52 werd de stenen brug  
afgebroken en vervangen door een houten draaibrug om de doorvaart van grotere schepen niet te beletten die van de Brugse vaar t, 
over de Coupure kwamen om aan de Graslei hun waren te lossen.   Na vele herstellingen van de houten brug werd ze in 1872 
vervangen door een metalen draaibrug. 100 jaar later  was wegens het vele verkeer deze te smal en 

werd er in 1973 een nieuwe brug naast gelegd van 6,25 m.  
Deze leunde aan aan de oude brug zodat het één grote brug 
vormde van samen 10 m breed. Het was een vaste betonnen 
brug. Reden de parking lag er nog zodat de boten toch niet 
meer konden doorvaren. 
 
In 1985 sprak men van de 4 Leiebruggen te vervangen, wat 
ook is gebeurd. Rond 1987 werd de parking afgebroken en 
kwam er hier een brede ophaalbrug.  Deze nieuwe brug was 
nu nog es  5,25 m breder.  Aan jou nu de vraag  kon de 
vorige brug dan geen 13 jaar langer blijven?  Deze beslissing 
zal niet op 1 dag zijn genomen. Triestig hoe de overheid 
soms met het belastinggeld omgaat. 

Waar konden deze Duitse punt-
helmsoldaten beter staan dan 
hier waar dezelfde brug staat op 
de nevenstaande foto. 
Foto bezorgd door Roger C. 
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Onderbergen  

Onderste foto‘s zijn van 
Kort Onderbergen aan ‘t 
begin en ‘t einde.  Na de 
verbreding v/d straat  rond 
1905-1910 werd er een 
nieuwe straat aangelegd de 
Gebr. Vandeveldestraat.  

Op alle strategische 
plaatsen werd er een 
stadsuurwerk ge-
plaatst om op tijd 
te komen op 
het werk. 

Onderbergen  

Kort Onderbergen 

Gans dit huizenblok verdween om de straat te verbreden. Ook café ”In de Congo” verdween  
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Alles is eenvoudig als je 
het weet, wanneer de 
zwart- wit foto werd 
genomen heb ik geen 

enkele aanwijzing, 
geen kar fiets of auto 
te zien. Er was wel al 

elektrische verlichting 
met een modern 

accent. ‘k Dacht zelf 
van oude kaarten te 
raadplegen om het 
steegje te kunnen 

vinden op de kaarten. 
Ik zat nog altijd met 

mijn gedachten aan de 
overzijde van de Leie.   

De foto werd genomen 
vanuit de Stoofstraat 

een steegje aan de 
Recollettenlei.  johan@sint-pietersdorp.be 
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Het steegje 
van de 
vorige dia 

De foto’s 
werden 
me 
bezorgd 
door 
Roger 
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Zand-
poort-
straat  

Recollettenlei rond 1940 en heden 
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Recollettenlei  
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Schilderij van 
Jan Wynants 
1821 Lindelei          
St-Agnetebrug 
en achterkant 
Nederkouter 

St.-Michielstoren 

Tijdens het Frans bewind werd het 
Franciscanenklooster afgebroken. 

Leie  

Vlgd dia 
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Zicht op de St.-Michielskerk en de kerk van de Dominicanen 

Links het brugje van de Coupure naar de Lindelei  
en wat verder de Recollettenlei 

Leie  

Tijd? 
Onder 

het 
Frans 

bewind 
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De Recollettenlei in 1822. Aan de overkant van de 
Leie is het Recollettenklooster reeds afgebroken 
in 1799 en rond 1840 zal het justitie paleis daar 
worden opgetrokken. Waar nog twee gebouwen 
zullen verdwenen, zijn  de Predikherenkerk op 
Onderbergen 1860 en aan de Korenmarkt het 
Pakhuis(1897)  

Resten van de oude stadsversterking aan de Ketelvest 
zal ook verdwijnen. Bijna 10 jaar zal op dit lege plein 2 
maal per week patatten worden verkocht 
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Ik ben bijna zeker dat de schilder neerzat op zijn stoel om deze 
aquarel te schilderen, we zien niet het belfort noch Sint-Baafs. 
We zien vooraan links het begin van de Coupure.  Wat verder 
zien we het begin van de Ketelvest en de Oude Houtlei.  

Oordeelbrug  lig in het verlengde 
van de Ketelvest 
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De Oordeelbrug, Houtlei lag 
op het verlengde van de 

Ketelvest aan de Leie  

Pekelharing   Lindelei                                  Recolettenlei 

Blijkbaar  staat gans dat 
huis op de oude bedding 
van de “Oude Houtlei” 

Een  betere foto werd me 
bezorgd door Roger met 

een afdruk van de 
architect hoe mooi het 

huis zal zijn. 
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Nu het begin van de  
Lindelei tot                                 

St.-Agnetestraatje 

Een 15 tal foto’s van Roger zijn bijgevoegd 
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Hoek Lindelei met de Pekelharing  

De Lindelei met nr 1 aan 
de Oude Houtleie.  Deze 
werd gedempt in 1899. 
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De Lindelei aan de Leie in de jaren dertig en heden 
De Lindelei 
begint waar 
vroeger de 

Houtleie aan de 

Leie begon.  De 
Houtleie werd 

gedempt in 1899. 
De brug  verloor 

dan ook haar nut. 

Foto links is van 
rond 1940. 
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De Lindelei nr 4 tussen W.O. I en W.O. oorlog II.  De 2 foto’s zijn van rond 1940 en heden. 



Nr 13 
in 

1976 
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kadasterkaart 
gestart in 1825 
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St.-Agnetestraatje 

Tussen deze 2 huizen liep 
de Oude Houtleie 
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School op de Lindelei rond 1918 

Om vroeger naar de Lindelei te gaan moest men eerst over de Houtlei de Oordeelbrug nemen. 
Nog eerder noemde deze brug de Kuipbrug.  De weg tussen de Oordeelbrug  en de 

Leiebrug  aan de Coupure heette “Butte de Cuppen”. 
Jaja ‘k hoor je nu al denken “Bachten de Cuppe”  

Het oude gebouw.  
 
Het naastliggende 
gebouw  werd pas 
in 1948 afgebroken 
en werd dit in de 
plaats neergezet 

St.-Agnetestraatje 
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Het was niet met de Franse Revolutie dat de vele kloosters het moes-
ten ontgelden in onze contreien.  Dit begon in de Oostenrijkse tijd.  
Vele verzetten zich tegen Keizer Koster Jozef II, maar de Franse revolu-
tionairen beukten er verder met harde hand in. Wat stond het volk 

toen nog te wachten?  Deze locatie hier heeft te maken met 4 bewin-
den.  De Oostenrijkers die de orde van St.-Agnes hebben afgeschaft.  
De dienst der domeinen liet een groot deel van het klooster afbreken. 
In 1783 kwam de douane er in de plaats (aan ‘t begin van de Coupure 
links stond het Keizerlijk depot).  Men was eerst van plan rond de 
Coupure een haven te bouwen. De kerk van het klooster werd gebruikt 
als hooi- en stromagazijn, de rest van de gebouwen werd verhuurd.  

Tijdens de Franse periode bouwde men er een militaire bakkerij 
(brood voor al de kazernen van Gent). in 1821 onder Hollands bestuur 
kwam er een manège.  Rond 1850 werd de manège overgebracht naar 
de Lange Violettestraat en nog wat later bouwde men een nieuwe 
bakkerij op de St.-Pieterskazerne.   De kazernen kwamen toen in han-

den van het stadsbestuur.  In 1810 was er nog veel ruimte beschikbaar 
en men richtte een Nijverheidsschool op in 1826.  4 jaar later zaten we 
in de nieuwe staat België.  De dienst der domeinen zat nog steeds in 
enkele gebouwen en wegens plaatstekort werd er onderhandeld om 
ze buiten te krijgen. Dit akkoord kwam in juli 1850.  In 1859 kon de 

school verder uitbreiden. 

Kaart van 1855 Kaart van 1880 

Dit werd eerst 
gebouwd en 40 
jaar later in juist 
dezelfde stijl het 
andere deel, als je 
goed kijkt, zie je 
het kleurverschil           
van de bakstenen. 

Zie tekst vlgd 
dia 

De tip waar dit gebouw staat 
kwam van Roger Caufrier 



De tijd voor 1783. De kerk dieje ziet werd 
een hooi- en strodepot en het hoog altaar 

ging naar Nederbrakel…Hop hop hop nu 
even een tripje doen naar Nederbrakel. 

Zoals eerder geschreven werd de nijverheidsschool opge-
richt in 1826.  Op de kaart van 1850 was de doorgang tus-
sen dit huis en het gebouw van de nijverheidsschool afge-
sloten met een gebouwtje.  De Nijverheidsschool kende 
heel wat uitbreiding.  In 1865 werd er in het midden een 
extra etage opgetrokken.  Ook werd een nieuwe voorgevel 
aangebouwd zodat dit huis ook afgebroken werd.  40 jaar 
later waren er jongens in plaats van meisjes.  Om dit te kun-
nen verwezenlijken werd rond 1905 het gebouw van de 
manège afgebroken en dit gebouw en het 2e deel van de 
voorgevel aangevuld in dezelfde stijl , zie vorige dia. 

In 1865 was er ook 
uitbreiding naar 
meisjes toe 

Foto van Roger uit 1865 



De tweede vleugel van 
dit gebouw werd 40 

jaar later opgetrokken. 
De stijl bleef dezelfde 
alleen de kleur van de 
baksteen verraadde 50 
jaar later het verschil.  

Voor meer info over 
deze peiltekens die 
in onze stad werden 

aangebracht in de 
jaren veertig zie C14. 

Heden buiten 
gebruik door de gps 
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De Coupure is juist gegraven en 
gereed voor de scheepvaart.  Op de 
tekening zie je dat de sluisdeuren 
nog  in het sas zitten.  Na 20 jaar 
hebben ze de sluisdeuren verwij-
derd want de waterstand op de Leie 
en de Coupure was omzeggens 
bijna gelijk.  
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De fotograaf was natuurlijk te laat om 
de huisjes nog te fotograferen in de 
jaren zeventig. 

St.-Agnetestraat (steeg) 

Lin
d
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i 
Kaart 1870 

Vlgd dia 

Wijngaardstraat  
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Rue de la Chapelle of de Kapelstraat (heden de Wijngaardstraat) liep van de 
Haringsteeg (nu Pekelharing) naar de St-Agnetestraat. 

De kaart is van 1855. 
‘k Zie dat hij in 1841 
een prijs heeft 
gekregen.  Naast dit 
hoekhuis is nu een 
nieuwbouw opge-
trokken waar 
vroeger citéhuisjes 
waren achter het 
hoekhuis. 
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Wijngaardstraat 
in 1940  

1974  
en 2015 

Iepenstraat 
 

Wijngaardstraat  
Het citeetje op de volgende dia 
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Kaart 1870 

Wijngaardstraat, citeetje uit 1846 gekiekt       in 1940                en 1972                                        en  20 15 
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Tot 1850 diende je voor een bouwaanvraag enkel 
een plan in te dienen van de voorgevel.  Wat je 
achteraan deed was jouw vrijheid.  Zo werden in 
de grote tuinen rap arbeidershuisjes gebouwd. 

Door vele schandalige feiten werd na 1850 met 
een nieuwe gemeentewet alles aan banden 
gelegd.  Voortaan moest de ingang aan de 
straatkant 3 meter breed zijn en mocht niet meer 
overdekt worden.  

Het citeetje nrs 55 tot 99 in 1972 
werd afgebroken voor een parking 

Van zodra er niemand meer overheen loopt doet de natuur vlug zijn werk.  De foto werd genomen in 1972. ‘k Denk dat de cité we rd verlaten rond 1969  

Oude gebouwen van 
de school 



De ingang van het citétje in de Wijngaardstraat was hier 

Het citeetje werd parking 
voor de Handelsschool die 

op de Coupure haar 
hoofdingang had. 
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Einde van B16. 

Zie verder B17 over het 
Ingelandgat,    Watergraaf- 
Jonkvrouw Mattestraat,  

Wilderoos-   Zwartezuster- 

Hoog-   &    Peperstraat 

Beste we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. Voor ons is het 
van belang het webadres door te geven aan vrienden en ook E23 erbij te 

vermelden zodat zij onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch!   
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