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Coupure Rechts in 1972 (bijna op het einde)     
Braun Fortuna kort voor de afbraak.  
Het was ook zo dat tot 1950 hier rond de 
Coupure de vroegste industriële sites waren. 

Was dicht tegen de Brugse vaart.  

Op 9-1-1859 publiceren de textielbazen een verslag. 

Het is wenselijk geen kinderen onder de 12 jaar te laten werken. 
Vele ouders zeiden dat hun kind reeds 12 was en in feite maar 11 was. 

Het aantal werkuren per dag voor vrouwen en jongelingen beneden de 
18 jaar zou slechts 12u mogen bedragen. 

Verbod voor nachtwerk voor vrouwen en kinderen jonger dan 18. 
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Eind 20e eeuw was de roeisport een 
heel populaire sport. Tussen de 
Contributiebrug en de Akkerstraat lag 
ca 1910 een woonboot waar 
roeibootjes te huur waren. Het huren 
van deze bootjes geraakte wat uit de 
mode en sinds lange tijd verhuurt 
men er nu motorbootjes aan het 
begin aan de Coupure, Lindelei, 
Verlorenkost.  
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Coupure Rechts 
in 1976 en 2011 
kort voor de 
afbraak v/d nrs 
264-272.  

de 
Coupure 
Aan 
Rasphuis-
straat 
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Plan van 
1796 

Tuintjes  

Van Keizer Jozef II 
moesten de 
kerkhoven buiten 
de stad staan. 
Heden is dit nu 
een parkje in de 
De Smetstraat 

Coupure     

Begijnhof 
ingang 

Nieuwe Wandeling 
Leie. 
Stadsvesten 
Textielfabriek  

Hoogstr.   Peperstr.   Burgstr. Begijnengracht Brugsepoortstr. Stadsvesten nu Begijnhoflaan  Rabot  Waldam   Lieve 

Prinsenhof  
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Plan Goethals 
uit 1796 

Wat lees ik. Met he.t verdrag van 
Aken uit 1748 wordt de vlotte 
aanvoer van nieuwe basis-
producten mogelijk. Op Google 
lees ik daarover niks. Maar 
geleerde mensen moet ik op hun 
woord vertrouwen (lees jij altijd 
de kleine letterkes). Enkele jaren 
later zal de start worden gegeven 
om de Coupure uit te graven. Op 
de kaart van 1796 zien we bijna 
nog geen nieuwe gebouwen 
langs de Coupure die reeds meer 
dan 40 jaar geleden werd uit-
gegraven 

Vergelijk deze 
kaart van de 
Coupure met 
de kaart van 
1809 en 1841 

Daar wordt 
nog volop 
groenten 
gekweekt. 

In 1781 kwam Keizer Jozef 
II hier op bezoek o.a. naar 
het Rasphuis. Men zal 
waarschijnlijk aangekaart 
hebben dat deze situatie 
van werken de arbeids- 
markt ontwricht omdat 
deze werken voor niks. 
Terwijl  bazen buiten  het 
rasphuis hun mensen 
moesten betalen. 



Meer dan 50 jaar na het graven van de Cou-

pure is er blijkbaar nog veel landbouw grond 

aanw ezig op de kaart links uit 1809. Op de 

kaart rechtsboven uit 1841 zien w e dat het 

Rasphuis  reeds volledig is gebouw d. La Lys 
de grote textielfabriek gestart in 1837 zal de 

volgende jaren uitbreiden tot Einde Were aan 

de Nieuw ewandeling tot het bankroet w erd 

uitgesproken in 1966. toen ik in Gent kw am 

w onen in 1973 w as ik aan de praat geraakt 
men mensen die nog in deze fabriek hadden 

gew erkt en met f ierheid over deze fabriek 

konden vertellen. Op de bovenste kaart zien 

w e dat rond de Coupure reeds volop w erd 

gebouw d en dit zou nooit meer stoppen. De 
locatie is te mooi om geen hoogbouw  te 

verwezenlijken. Fabrieken verdwenen en 

huizen w erden opgekocht om appartementen 

te bouw en. Wat later in 1860 zal er vreugde 

zijn in de stad met het opheffen van de 
stadspoorten en het betalen van tolgeld in 

1860 en nu en dan beginnen mensen luidop 

w at te dromen om bij het binnenrijden in Gent 

terug tolgeld te laten betalen. 

Het Groot begijnhof 
 
De Lieve 

Rabot 
 

Een oude Leiearm 
 
De Waldam vandaar 

de Waldamkaai 
 

Hoogstraat 
De Brugsepoort              
 

oude Bargiebrug 
 

De Phoenixstraat 
La Lys 
de contributiebrug 

 
Rasphuis 

 
Ekkergemkerk 
Krijgshospitaal 

nu politie 
 

De stadspoort aan de 
zuidkant 
 

Voor de Franse tijd 
het klooster aan de 

Lindelei 
 
molens 

 
 

De Bijloke 



De Contributiestraat en de 
Noordstraat in 1904. Na de 
afbraak van dit huizenblok 

kwamen er appartementen en 
na de 2e wereldoorlog (onderaan 

was het gekende huis “De 
Duizend Vuren”)   

Coupure  

Foto links gevonden op het 
internet. Er stond vermeld 
“Noordstraat” maar waar 
de tramrails kruisen zou 
dit de Contributiestraat 
moeten zijn. Zie foto 
hieronder. De tram is 3. Ik 
zoek het verder uit. 

Nog bestaand huis in de 
Noordstraat 
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Plan van 1547 

Zoek niet achter de Brugse vaart, deze 
kwam er rond 1625 en de Coupure 
kwam er pas rond 1755 
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De 1e Contributiedraaibrug uit 1755 werd  ingewijd in 
hetzelfde jaar van de aanleg van de Coupure.  De-                             
ze werd herbouwd in ijzer in 1877.  Trouwens                                     
al onze draaibruggen in Gent werden                                         
rond deze tijd vervangen door ijzer.                                                
Deze werd opgeblazen door onze                                              
genietroepen en men had toen                                                         
nog niet door dat men zuinig                                                             
moest zijn met springstoffen                                                               
want enkele huizen in de                                                                            
buurt waren totaal vernield.                                                            
Deze werden vervangen door                                                    
noodbruggen en na de oorlog                                                            
door tijdelijke wipbruggen                                                                 
tot in 1948.  Deze deden dienst                                                                 
tot ze afgebroken werden in                                                          
februari 1985, de nieuwe was                                                              
klaar in mei 1986. 

De 1e brug noemde in 1755 “De                                     
Akkerbrug”.  In 1831 Nieuwe wandeling-                                         
brug en in 1880 de Contributiebrug 
 
 

Coupure richting Leie 

De Wisselberg of ook de 
Papegaaimolen genoemd 

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


Nieuwe Wandeling met de herstelde brug 
van 1940 tot 1947 over de Coupure 

Kaart van Saurel van 1841 met het Spiegelhof. Ook op de kaart links 
van 1812 staat dit gebouw reeds vermeld, nu opzoeken wanneer de 
aanvraag voor het Spiegelhof werd ingediend.  Zoals je weet was de 
vakbond rond deze tijd niet toegelaten. Toch kwamen mensen daar 
bijeen om over problemen te babbelen of bijeenkomen met 
gelijkgezinden om er te feesten.  Dit was toen een zeer belangrijk 
huis, net zoals het huis op de Houtleie waar voor het eerst de 
Vlaamse Leeuw werd gezongen.  In die tijd was de Vlaamse taal zeg 
maar volledig uitgesloten op een hoger beleid, denk aan 
rechtbanken en de taal die gebruikt werd op het stadhuis enz… 

Nieuwe Wandelingbrug 
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Verdwenen stadsgezicht aan de 
Coupure tegen de Contributie-
brug. 
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Gebouwen rond de Contributiestraat en -brug 

Coupure Links 

Coupure Rechts 
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De herstelde Contributiebrug in 1940.  

Jan Van Hembysebolwerk Nieuwe Wandeling 
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Plan om 
dokken                 
te graven 
tussen de 
Leie, stads-
vesten en de 
Coupure.  
 
Moest men 
in 1826 deze 
plannen uit-
gevoerd 
hebben dan 
zouden er 
niet te veel 
chique ap-
partemen-
ten verrezen  
zijn aan de 
Coupure. 
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Op de onderste foto is men de 
Contributie brug uit 1940 aan het 

herstellen.  

Coupure Rechts 

De contributiebrug 
kreeg zijn naam maar 
pas in1880. In het 
begin van de 
Brugsepoort werd er 
daar een belasting 
betaald. 
Vanwaar kom de 
naam Nieuwe 
Wandeling. Deze is 
spontaan gegroeid om 
een onderscheid te 
maken met de oude 
wandeling van de 
Coupure. 
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Er werd  in 1940  een voorlopige brug geplaatst op de 
plaats van de opgeblazen  contributiebrug.  In 1947-
48 kwam dit wipbrugje en bepaalde lange tijd het 
zicht tussen de Nieuwe wandeling en de 
Contributiestraat. Men had gezegd voorlopig  maar 
opgelet nu voorlopig is voor de staat een rekbaar 
begrip. Liefst 38 jaar!  De huidige brug is van 1986 en 
nu gaat men eronder ook een doorsteek voor de 
fietsers maken.  1986 is niet zo lang geleden, men 
wist toen ook al dat er veel gefietst werd op de 
Coupure. 
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Deze wipbrug lag tot 1947 op het einde van de Visserij en deed 
er op de Coupure dienst vanaf 1948 tot 85 

In de loop van de geschiedenis werden er voor dezelfde 
brug 3 namen gebruikt. De Akkerbrug in 1796, de brug van 
de Nieuwe Wandeling in 1831 en de Contributiebrug vanaf 
1880.  De huidige benaming van de brug dankt zijn naam 
aan een bijzondere belasting die werd betaald in de 17e 
eeuw aan het begin van de Brugse vaart waar de 
contributiepoort stond. Deze laatste werd afgebroken in 
1782.  
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Aan het kanaal Gent-Terneuzen na de 
onafhankelijkheid van België in 1830 

lag daar voor 9 jaar bijna alles stil om-
dat Nederland de onafhankelijkheid 
nog niet erkend had. Na 1839 zal de 

Coupure  veel van zijn pluimen verlie-
zen omdat de haven van Gent 

definitief overgebracht werd  
                            naar het kanaal Gent – 
                                                   Terneuzen 

Een van de eerste bebouwing 
was het Rasphuis, zeg maar  

gevangenis(1773) 

Ferraris 
1777 

Kaart 
1829 

Gérard  
1855 

Gevaert  
1880 

De Coupure       
werd gegraven 
tussen 1751 en 
1753, een goeie 
20 jaar later 
werd de Ferraris 
kaart gedrukt 

‘t Keizerlijk 
entrepot werd 

gebouwd tussen 

1778 en 1780 en 
was een 150 m 

lang stapelhuis.   

Maar de Coupure kreeg al haar pluimen terug door de dure burgerhuizen die er werden 
gebouwd vanaf 1840 en op het einde van de 20e eeuw verdwenen deze huizen op hun 

beurt om hoge appartementen te kunnen bouwen. 

Bekijk de 
bebouwing 
van de 
Coupure  
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Einde B27. 

Zie verder B28  
La Lys, Brugsevaart 
Bargiekaai en –brug, 
Noordstraat met oude 
Brugsepoort 

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!   

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/B28.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf

