
De stadsvesten van de Bijloke tot Einde Were (zou beteken het einde van een wering, een afsluiting) 

St.-Martinuskerk      stadsvesten  
Ekkergemkerk     Bisschop Triestlaan 

Einde Were 
H. Dunantlaan    Jan Palfijn ziekenhuis     Politiegebouw 

Blaarmeersen    Watersportbaan    Sneppebrug  
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5 kaarten van 1825 en in het rood omlijnd 
deze van 1855.  Alles is heden volgebouwd.   
Al het water dat je ziet is bijna overal ver-
dwenen.  De stadswallen maken nu een groot 
deel uit van de kleine ring.  

Eynde Were. Vroeger kon je niet verder 
wegens de stadsvesten en wallen, vandaad 
de naam het einde van de wering 

Stadsveste  

De kapel van 
het militair 
hospitaal, 
Heden politie- 
bureau 

Omgeving                                
Einde Were en 
Ekkergemkerk 

Volgende dia over dit nog 
bestaand citeetje 
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Ekkergem Einde Were Nieuwewandeling Leie Brugse Vaart  Brugsepoort Waldam     De oude Lieve           de Rabottorens          De Nieuwe Lieve           Blaisantvestkanaal,         Meerhemkanaal           Sassekanaal, Sassepoort aan de Bevelandstraat 

Zicht vanuit 
het Jan 
Palfijn 

ziekenhuis 
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St.-Martens-
blindeken 
bestaat uit 2 
delen, door de 
doorgang kom 
je in deel 2 

Het 1e deel  

Op de kaart 
van 1825 zie 
je reeds dit 

citeetje 
staan.  Op 

de kaart van 
1855 stond 
het 2e deel 
ook reeds 
vermeld. 

Dit citeetje mag bij één van de oudste van 
Gent gerekend worden !!! 

Ingang 
van de 

cité  
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In het St.-Martensblindeken 2e deel heeft 
ieder bijna zijn eigen voortuintje in een oase 
van rust die zo dicht tegen de kleine ring ligt. 

Ik denk 
dat ieder 
daar nu 

zijn eigen 
toilet 
heeft 

Inbreng van Roger 
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Voor Ekkergemkerk.  De Peugeotgarage (ondertussen 
ook al verdwenen).  Waar nu  de Henri Dunantlaan is 
was er vroeger een Leiearm. 

Indien men rond de jaren vijftig van de vorige eeuw geweten had dat 
Gent een toeristische trekpleister zou worden dan had men vele 
wateren nooit dichtgegooid.  Maar ja… te laat de put gevuld … 

Ik zal nogmaals terug moeten komen 

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


Wat lees ik over dit schilderij uit 1834.  Links zie je de stadsvesten 

en de zware pijlers van het oktrooihekken.  In de 18e eeuw 
vermeld als Waeter Poort of Scheiergat, in de 19e eeuw noemde 
men deze poort “Porte d’Akkergem.  Op de voorgrond zie je de 
Leie-arm die gedempt werd in 1955.  Nu is het gemakkelijk om ons 
te oriënteren.  De Leie  aan de vroegere hoofdingang van het 

ziekenhuis van Jan Palfijn werd gedempt.   Op de oude 
stadsvesten rijden we  met de auto of fiets over de oude Porte 
d’Akkergem.   De situatie van de schilderij lag dus ongeveer waar 
vroeger de hoofdingang was van het Jan Pafijn ziekenhuis aan 
straat, Dunantlaan. 

De populieren van de 

oude laan aan de vesten 

Toen hij de zware pijlers van de poort schilderde zag hij 1 pijler volledig van op zij.  De 2e pijler zat grotendeels  verborgen achter de 1e.  Ik moet me nu wel 
concentreren om wat ik vernam op dit zicht in te schatten.  De Leiearm werd gedempt in 1955.  Op de oude stadswallen ligt nu de kleine ring en de oude 

Leiearm werd de Dunantlaan.  De huisjes  links staan niet meer op de kaart van 1855.  Van 1830 tot 1855 was er ook reeds veel afgebroken en 
bijgebouwd.  Maar 5 jaar later zullen alle grachten en vesten worden gesaneerd en zal daar de kleine ring rond Gent ontstaan.  De schilder zag 

Ekkergemkerke niet omdat de bomen aan de stadsgrachten dit beletten. 

Kaart van 1855 

. 
. 

De schaduw van de 
gebouwen van het Jan 

Palfijn ziekenhuis 

Beneluxplein  

Door een veel betere afdruk v/d prent kunnen we de huizen rechts ook duiden op de kaart (dank u wel Roger) 

De katoendrukkerij  van Story  
buiten het Scheiergat 



Gelukkig staat de Ekkergemkerk er nog.  Naast de Peugeot-garage is het Beneluxplein.  Het uurwerk 
kijkt loodrecht op de garage, zo kunnen we nu een beeld vormen waar we juist zaten.  Zou dit ook 

niet ongeveer de plaats geweest zijn van de schilderij 120 jaar later?  

Een Leiearm gedempt rond 1950  
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Einde Were is een deel v/d kleine ring tussen Ekkergemkerk en de Nieuwewandeling.  De vlasjutefabriek  bleef er draaien tot 1960.  Er werkten 
toen nog 400 mensen.  Alles werd afgebroken en in de plaats kwam er een moderne garage van Peugeot, die haar deuren  opende in 1962.  De 
garage had eerst onderdak gevonden in het pand in Onderbergen in  1924.  Wat later in de jaren 20tig vestigde zich een Moderne Ford-garage  
op de hoek van het St. Michielsplein B12.  De garage Ford is reeds verkocht en later komen op deze plaats appartementen.  De klanten  
               zullen dan worden bediend tot in 2014, terug in een nieuwe garage aan de Brusselsesteenweg in Ledeberg. 

De Einde Were was vroe-
ger de Akkergemlaan, deze 
werd aangelegd op de ou-
de Vesten van de stad in 
1862. 

Ondertussen is er al terug veel veranderd, het zal dus wachten zijn tot de bouw af is om een nieuwe foto te 
nemen. 
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In 1976 had je nog een camping (Verloove) aan de                                  
H. Dunantlaan.  Maar lang zal dit niet meer duren.  Op                            
deze terreinen zal  wat later het ziekenhuis  Jan Palfijn                    

komen te staan.  

Garage Peugeot Ekkergemkerk  

foto onder, de situatie voor de camping.  Deze gebouwen zijn van de jute en vlas 
fabriek (zie vorige dia).  Lang heeft de camping dan daar ook niet gestaan, een kleine 
20jaar? 
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De camping Verloove werd opdoekt in 1976, de Stad Gent heeft nu zijn 
eigen camping aan de Blaarmeersen. 
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Van de camping Verloove uit 1976 is niks meer te bespeuren.  Jan Palfijn ziekenhuis is in aanbouw  

Garage Peugeot 
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Het laatste huisjes aan de 
gedempte Leiearm (1950) is 

ook al reeds verdwenen.  Men 
heeft meer dan 30 jaar moeten 

wachten eer men er les kon 
geven.  Gebouwen van de 

Ugent psychologie.    

Foto van 1973  

Op deze foto kan je nog duidelijk zien dat deze meersen bijna 1 meter 
werden verhoogd.  Het huisje was gebouwd naast de Leie. 

Je ziet het huisje dat gebouwd  werd in 
de meersen en hoe diep het nu stond.                         
 
Waar de straat is, was vroeger een 
Leiearm die gedempt werd in de jaren 
vijftig.  Bekijk hoe laag het huisje lag. 
Met de minste overstroming moet het 
water in het huisje hebben binnen 
gestroomd (deze meersen zijn 
stelselmatig verhoogd geweest) vb met 
aarde van de citadel. 
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De Kerk van Ekkergem bevindt 
zich aan de kleine ring , richting 

Brugse Poort  

De St Martinuskerk vóór 1903, dus voor 
de restauratie van de kerk.  Het was 
tijdens deze restauratie dat de bakstenen 
kaders werden verwijderd rond de 
uurwerken.  Toen werden er ook 2 
gebouwtjes opgetrokken.  Het ene werd 
de sacristie en het andere een zijportaal. 

En de 
toren 
blijft 
maar 
scheef 
staan. 

Deze kerk werd voor het eerst vermeld in 966.  De huidige 
kerk bevat nog steeds 12 eeuwse elementen.  In de Franse 
tijd deed ze dienst als uitbreiding van een militair hospitaal 
(nu gebouw v/d politie).  Begin 20e eeuw werd ze geres-
taureerd.  De 17e eeuwse vensters werden vervangen door 
middeleeuwse spitsboogvensters (denk aan de St.-
Jacobskerk idem) 

In de Franse tijd, 1798 werd de kerk 
verhuurd. Van 1809 tot 1810 werd 

deze kerk gebruikt als hooimagazijn . 
Tussen 1831 en 1835 

 was ze een onderdeel van het 
krijgshospitaal (nu Politiebureau). 
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Deze dubbeldekker zal wel de enige hier in Gent zijn geweest voor personen 
vervoer.  Deze reed tussen Ekkergemkerk naar de Kouter. De start werd 

gegeven op 15/9/1907 

Ekkergemkerk in 1976. 
Kijk es aan.  Er is maar 
één auto te zien en geen 
enkele auto die voorbij- 
raast op de kleine ring. 
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Ekkergemkerk (St.-Martinuskerk).  Rechts 
zie je het kleine huisje die tegen de muur 
van het klooster was  gebouwd. 

Einde Were in de jaren zestig begin 
zeventig.  Overal nog de antennes                
op de daken. 

Het uurwerk op de kerktoren werd 
aangevraagd in 1853 omdat er vele 
mensen niet beschikten over een 
eigen uurwerk. 

Op 7 maart 1579 werd 
door de Geuzen het ijzer 
en lood uit de kerk 
gehaald.  Ook de vloer 
van de kerk werd 
verhandeld. 
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Het klooster der Augustinessen.  Links, bijna niet waarneembaar de 
gotische kapel uit 1611 nog met toren.  Boven het klooster zie je de toren 

van de St.-Martinuskerk 

Zeer kort de geschiedenis  van het Militair Hospitaal. 
Het was begonnen in Deinze.  Door de godsdienst-
oorlogen zijn de zusters moeten vluchten naar 
Ekkergem in Gent (1566 & 1578, nl. de Beeldenstorm). 
Door hard werken en giften kon men reeds een kapel 
bouwen in 1611. Ze lieten rond hun klooster een muur 
bouwen.  Zij gaven les aan dochters van rijke burgers. 
Opening van een kostschool in 1715.  Keizer  Jozef II 
schafte de orde af.  Maar na de Brabantse omwente-
ling zijn ze even terug gekeerd.  Tijdens de Franse 
Revolutie lag er beslag op hun bezittingen.  De Franse 
bezetter bleef de gebouwen behouden om er een 
militair hospitaal van te maken.  Sindsdien is het lang 
een militair hospitaal gebleven. 

De zusters hadden een woning gekocht in de Ekkergemstraat en langs een poortje konden ze rechtstreeks in het hospitaal.  In 1903 werd de 
kapel omgebouwd tot een ziekenzaal met een verdiep.  Na 1905 werden er nog gronden aangekocht voor de uitbreiding van het hospitaal.  In 
1914 legden de Duitsers beslag op het hospitaal om hun slachtoffers te genezen die van het front kwamen.  Ook in de tuin bouwden de Duitsers 
extra gebouwen die in hout werden opgetrokken.  Na de oorlog waren er plannen om 3 nieuwe vleugels op te trekken maar deze kwamen er 
maar na de 2e wereldoorlog wegens geldgebrek.  Na de tweede wereldoorlog lagen er niet veel zieken meer en na het afbranden van het 
weeshuis (1947) in de Martelaarslaan kon een deel van de wezen daar hun intrek nemen.  Plots in 1951 kwam er terug een hospitaal.  In 1960 
werden kapel enz afgebroken om er een nieuwe polikliniek te bouwen langs de Bisschop Triestlaan.  In 1962 sloot men dan het hospitaal.  Om 
niet gans ter schande te staan bleef de nieuwe polikliek behouden.  Het UZ heeft nog een tijdje de gebouwen gebruikt tot hun gebouwen klaar 

waren.  Daarna  de één of andere diensten, later de Vietnamese bootvluchtelingen.  Na de zeer lange leegstand in de jaren negentig van de 
vorige eeuw vond de Politie er zijn thuishaven in de goed gelegen locatie aan de kleine ring.  Maar heden denken ze ook reeds aan verhuizen.  
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Rond 1915, de 
kapel stond er nog 

Waar kon ik deze tekst beter plaatsen dan 
hier.  Op 18 mei 1865, dus 5 jaar na het 
afschaffen van de stadspoorten en het 
liquideren van de oude stadsmuren, de 
boulevard achter Akkergem is zo goed als 
voltrokken.  De brede wandelbaan ( ja ik 
heb goed geschreven) strekt zich uit van 
de Coupure tot aan de Leie achter de 
Bijloke.  Zou ik het stadsbestuur heden 
nog aanbevelen te gaan wandelen op de 
huidige boulevards? 
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Het Gotische kerkje, kapel uit 1611.  De toren werd 
reeds afgebroken in 1903 wegens instortingsgevaar en 
herstellen te duur uit kwam (toen al).  Ook werden de 
ramen vooraan dichtgemetseld.  In de kapel zelf werd 
er een verdiep getrokken om  het militair hospitaal te 
kunnen uitbreiden.  In 1960 ging alles tegen de vlakte 
en kwam het huidige gebouw in de plaats. 

Natuurlijk is dit niet de toren van 
Ekkergemkerke. De bewoners van 
dit dorpje in Frankrijk dicht bij de 

bron van de Leie mogen fier zijn op 
hun scheve toren en dat men    

  eens stopt met te zeggen “de  
         scheve toren van 

Ekkergemkerke”  

Op de vlgd. dia zie je 
deze kapel nog staan 
op het plan 
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Kaart van 1825 tot 1855        Dit is nog allemaal akkergrond die duidelijk opgedeeld       is in 
percelen.  De mensen die hier woonden noemde men Koolkappers, vandaar de naam van de 
straat wat verder.  Op beide kaarten zie je duidelijk waarom we daar sl ingeren op de R40 

De kapel op de 
vorige dia 

Ekkergem 
kerk 

Hier was een stads-                
poort nu op de kleine ring 
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Gebouwen op de B. 
Triestlaan voor het 
Politiekantoor 

Als deze 2 gebouwen weg zouden zijn zal 
de oriëntatie  op foto nog moeilijker zijn 

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


Ik vraag me soms af waar ik mee bezig ben.  Je rijdt een eindje niet meer op deze weg en alles is van de kaart geveegd. 
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Hondiusplan uit 1641 Stadsvesten  Ekkergemkerk Leie  Kanaal Gent naar Brugge 

Klooster, Militair 
Hospitaal nu 

Politie 

Het tuintje van                         
bisschop Triest (vlgd. dia) 
lag tussen een Leiearm en 
de Stadvesten  

Kerkhof ? 

Hier zal een kleine 
300 jaar later de 
Groot-Brittanniëlaan 
worden aangelegd 
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Het tuintje van bis-
schop Triest lag 
tussen de vesten 
en de Leie Hospitaalkapel (nu Politie) 

Ekkergemkerke  

Detail uit de vorige dia 

Tekening van voor of na 1600 van Sanderus johan@sint-pietersdorp.be 
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Het stadstuintje van Bisschop Triest uit 1641 ( het tuintje moet aangelegd geweest zijn na 

1619 dit is de datum van de kaart van de vorige dia) naar een ets  geschilderd door onze 
Gentse schilder De Noter in begin 19 eeuw.  Ja smaak hadden die gas-
ten wel.  Zijn tuintje was gelegen buiten de stadswallen op Ekkergem 

Ekkergemkerk met ernaast de verdwenen kapel waar nu de Politie zit en werkt.  Stadsvesten en de Leie  

Gebouw zie 
vorige dia 



Kaart van 
Gent ± 1649 

Het tuintje van Bisschop Triest vandaar de Bisschop Triestlaan 

De Sassepoort 
aan de Muide  St.-Lievenspoort Keizerspoort Heuvelpoort Kortrijksepoort 

De Brugse Poort  met de Brugse Vaart  

Kouter 
Vrijdagsmarkt  
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Wat stond er op de foto?  Op zoek 
naar afval van steenkool aan 
Ekkergem tijdens Wereldoorlog I 

Ik zie geen enkel herkenpunt.  Neem nu dat je kijkt rond Ekkergemkerk  richting Brugsepoort (het was er toen reeds bijna volgebouwd).  Nu richting Malem (waren meersen 
tot in de jaren 50) richting links van Malem (ook Meersen en Leie-armen).  Als je volledig l inks kijkt zie je de kleine ring, begin van Einde Were en Martelaarslaan).  Kijk je 
achter jou dan ligt daar de Coupure met allemaal huizen.  Draai je nog wat verder dan kijk je richting de Nieuwewandeling die ook goed bebouwd was en over de Nieuwe 
wandeling had je het eiland waar de textielfabriek La Lys stonde.  Besluit: nee dat is onmogelijk  omgeving van Ekkergem. 

Tenzij jij het kan aanduiden 
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1825.  De Nieuwe Wandeling aan de 
Stadsgrachten  (Groene Vallei) 

Ekkergem 
kerke 

150 jaar later komt 
hier de kliniek Jan 
Palfijn te staan 
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Ekkergem kerk 

Kaart uit 1825 en 100 jaar later. 
Men ziet heden niet meer dat er 
daar akkers waren.  Idem aan de 

linker kant van de Hospitaal-
straat waar de koolkappers de 
akkers bewerkten. 

Stads veste 

Nieuwe Wandeling 

Dit gebouw,                               
een molen                     
werd afgebroken om 
de staatsgevangenis 
te bouwen op de 
Nieuwe Wandeling 

Hier ging vroeger ook een 
mariakapelletje aan de muur 



Plan van 1850 rond Ekkergem 
Einde Were (einde van de 
wering) en de Nieuwe- 
Wandeling 

Het Rasphuis (hm, de rijks-
gevangenis aan de Coupure) 

Iemand die geboren was op Ekkergem noemde 
men een koolkapper.  De reden was omdat                     
er daar veel kolen (rode, groene, bloem-                      
kolen en spruiten) werden geteeld en                           
die werden dan gekapt.                                                          
 
De Einde Were en Antoon                                   
Triestlaan werden aange-                                               
legd op de gedempte                                         
stadsgrachten in 1864.                                                              

Één v/d vorige 
dia’s 
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De oude Ekkergembrug rond 1900.  Heden vlieg je over de nieuwe Ekkergembrug zonder dat je het bijna weet (deel van 
de kleine ring)  waar je over een brug rijdt. 

Kaart 
van 
1875 
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Waarom zie ik Ekkergemkerk niet meer op de onderste foto?  Gewoon 
omdat de foto werd genomen uit een andere hoek.  Op de onderste foto 
moet de fotograaf dicht tegen het water hebben gestaan.  Op deze foto  
zien we duidelijk mensen staan tussen het grote hekken en de brugleuning 
en men kijkt duidelijk richting fotograaf.  Op de rechtse foto zie je nog 
lichtjes het dak van de fabriek en 2 van de 3 schoorstenen.  Op de foto 
rechts staat er niemand te kijken tussen de extra leuning en de 
brugleuning.  Op de vorige slide zie je dit beter.   
 
Wat me ook intrigeert  is het extra hoge hekwerk bovenop de brugleuning 
aan de stadskant van de brug.  Was dit voor de veiligheid?  Of enkel voor 
het zicht?  Wie weet dit? 

Probeer hier maar even over het 
hekken te klimmen met al die pinnekes 

Op de kaart van 1876 staat deze fabriek nog niet getekend. 
Wel op deze van 1912 

Schouw is weg 

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


Op de kaart zie je nog hoe de stadsgracht en de  Leie 
samenvloeien.  Later werd de gracht gedempt 

We vliegen allen over deze 
brug zonder het te weten 
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De andere zijde richting Malem 

Betere afdrukken 
doorgestuurd van Roger 
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Eerst was er de roeivereniging 
Nautique aan een Leiearm, hier 

gevestigd.  Laatst was er een 
schrijnwerkerij.  Nu nieuwbouw  

Einde Were               
St.- Martinuskerk 

Je had 
“Sport Nautique” en 
“Club Nautique” 
maar op de kaart 
kan ik niet uitmaken 
de welke. 

Reactie van een lezer….. De roeiclub aan de H. 
Dunantlaan, de vroegere Leiearm is wel 
degelijk Sport Nautique (mijn oorspronkelijke 
vereniging).  Deze heeft er nog lang, ik denk 
tot in de jaren ’80 misschien gestaan als een 
ruïne achter een muur op de straat, maar 
heel duidelijk zichtbaar.  De Club Nautique lag 
aan de huidige Henleykaai  (waarschijnlijk op 
de huidige terreinen van het Provinciaal 
Handels- en Taalinstituut) een beetje voorbij 
de YANKO als je van de kleine ring komt ! 
Freddy Van Poecke 
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Gedempte 
Leiearm.            
Tussen de 2 
schoorstenen zie 
je nog de 
Ekkergemkerk 

Helaas is de kerk niet meer te zien door 
de hoogbouw 
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De Watersportbaan van Gent 
was klaar in 1955.  Daardoor 
konden de boten niet meer 
langs  deze Leiearm die dwars 
door de watersportbaan liep  
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De Blaarmeersen.  Rond 1970 werd alles onteigend.  Nog met moeite op te sporen waar 
eens deze wegen en huizen stonden.  Spijtig, maarja.  Alles werd met de grond gelijk 
gemaakt rond 1976(?).  Ik had gehoopt op de kaart van 1912 nog wegen te vinden waarop 
de huizen rechts staan afgebeeld.   Al die rechte lijnen zijn waarschijnlijk percelen land-
bouwgrond(?).  De spoorweggrond zal waarschijnlijk grond zijn gebleven van de spoorweg.  
Later werd de Ringvaart aangelegd en zijn al die landbouwers hun vruchtbare grond of 
meersen ook kwijtgeraakt. 
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De fotograaf stond aan het einde van de watersportbaan en had oog 
voor wat zich afspeelde voor hem aan het water.  Ekkergemkerk lag niet 
in het midden.  Uiterst rechts zie je ook nog redelijk duidelijk de 
boekentoren van de universiteit.  Omdat ik twijfelde werd de kaart er 
bijgehaald en ik denk dat dit de juiste plaats is waar de fotograaf eens 
stond. 
In  aug 1955 werden hier de Europese roeikampioenschappen 
gehouden, wat meer dan 5 jaar voorbereiding vroeg. johan@sint-pietersdorp.be 
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Ook dit gebouw is 
reeds afgebroken 
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De Leie die hier Gent binnenvloeide 
werd op verschillende plaatsen 
rechtgetrokken om scheepvaart met 
grotere tonnenmaat toe te laten.  
Veeeel veeel later werd de 
Ringvaart gegraven.  

De Sneppenbrug werd 
gedynamiseerd in mei 

1940 om de oprukkende 
Duitsers tegen te kunnen 

houden. 
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Zie verder B5 over Malem,  
Overzet Ekkergemstraat, de 
Karel-Lodewijk Dierickx- en 
Krijgsgasthuisstraat. 

De Witte 
Kaproenen 
waren een 
soort politie, 
ze werden 
afgeschaft 
omdat ze hun 
boekje te 
buiten gingen.  

Beste we zijn geen bedrijf dat dagelijks 
gecontacteerd wordt.  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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