
C14 gaat enkel over de 
3 kazernes die er 

waren op de 
Kattenberg. 

 

Binnenkort is dit volledig verleden tijd wegens 
deels afbraak van de kazerne. Er zal een gans 
andere bestemming aan gegeven worden. 
Gedurende de W.O. II werden in onze stad 
peiltekens aangebracht (zie dia 21), zo voor-
kwam professor Elegeert van onze universi-
teit dat zijn jongens niet naar Duitsland 
hoefden te gaan werken maar in onze stad 
nuttig konden worden ingezet. Eén van die 
jongens, Huysman genaamd, heb ik gekend 
doch hij is helaas al een tijdje overleden. 

De Bargieboot 
aan het 

justitiepaleis 
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Het prelaatsgebouw was gereed in 1730 en               
afgebroken in 1811 tijdens het Frans bewind .                    
De abdij werd kazerne en het 1e St.-Pietersplein werd 
aangelegd als oefenplein om de soldaten te drillen. 

De Kantienberg 

Deze poelput is verdwenen in 1840. Rond 1860 
zal  men op deze plaats een school oprichten nu 
het liberaal archief. 

De Kanunnikstr. is 
gewijzigd onder het 

Frans bewind toen 

men in 1811 besloten 
had het St.- 

Pietersplein te 
nivelleren. 20.000 m³ 

aarde werden 
afgegraven om een 

marsveld voor de 
soldaten te bekomen. 

In 1825 toen we reeds 
lang onder het 

Nederlands bestuur 
waren was de 

straatnaam reeds 
verplaatst naar de 

huidige plaats, een 
zijstraat van de 

Kortrijksepoortstraat. 

Eerste kazerne 
van 1687 tot 

1754 

Ik weet niet of er afbeeldingen 
bestaan van de 1e kazerne  

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


Het Montereyfort (1671-1782) 
was onderdeel van de gebastion-
neerde omwalling, gebouwd als 
verdediging  vooral tegen de 
Fransen onder Lodewijk XIV. En op  
deze plek komt  inderdaad   de 
latere Citadel onder  Hollands 
bewind (Wellingtonbarrière).   
 
Rechts in beeld is de Ketelvest te 
zien, de Coupure tussen Leie en 
het kanaal Gent-Brugge moet nog  
gegraven worden. Ook de rechte 
Bagattenstraat tussen de Sint-
Pietersnieuwstraat en de  Neder-
kouter is duidelijk  herkenbaar 

   Kaart van 1730. De 1e kazerne stond 
er reeds in 1687 maar staat niet op de 

kaart 
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St-Pietersplein, nog geen 
Kramers- noch St.- 
Amandsplein te zien! 

Kanunnikstraat  

De Oude kazerne 
Normaalschoolstr. 
Heuvelpoort 

 

Kortrijksepoortstraat 

Kortrijksepoort 

Kortrijksesteenweg 

Citadelkazerne 

De Leie 

Kaart ± 1840 De Percellestraat 

 
                        Er mocht niet gebouwd                                         
                   worden op de linkerkant  van                                       
          de Kortrijksesteenweg (1800 voet v/d cidadel). De huizen  
werden pas  gebouwd  na  1870  want  zoals je ziet op de             
kaart was er daarvoor geen bebouwing op de linker kant van de 
Kortrijksesteenweg.    

Naast de vestinggracht 
lagen de hoge 
stadswallen.   

De stadsgrachten Na 1870 werden daar de Leopold II-laan aangelegd met   
4 straten die aansloten aan de Kortrijksesteenweg 
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De drie oude 
stadspoorten 
zijn reeds 
afgebroken 
onder het 
Oostenrijks 
bewind. Deze 
kaart dateert 
van 1795 maar 
15 jaar later zal 
men terug een 
poort invoeren 
om belastingen 
te kunnen 
innen. (de 
Napoleonpoort, 
(vlgd. dia) 

Oude kazerne 
stadswallen 

Leie 

Kortrijkse-
poortstraat 

De huidige 
Kanunnikstr. 

was nog 
gelegen aan 

het St-
Pietersplein   

Tuintjes die verhuurd werden door de Sint-Pietersabdij 

Napoleonpoortstraat. Is de naam in 1812 gege-

ven aan de Hebbrechtstraat gelegen bij de Napoleon-
poort of de Peterceliepoort tot 1814 (einde Franse tijd). 

4-12-1808. Inhuldiging van de nieuwe Kortrijksepoort, die de naam krijgt van 
de Napoleonpoort. Deze poort verdween net als alle andere stadspoorten 
tengevolge van het opheffen van het octrooi bij Wet van 18-7-1860.  
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Na afbraak van 
de Hollandse 
Citadel kwam  
het Citadelpark. 

Kortrijksepoortstr.  Leie 

Muinkschelde   

Ketelvest  

De Hollandse 
kazerne werd 

gebouwd waar 
het vroegere 
Montereyfort 

stond en zou één 
van de grootste 
en modernste 

zijn van Europa. 
 

Men begon aan 
de werken in 
1825 maar de 

citadel was nog 
niet klaar en 

men dacht al aan 
afbreken.  

                                  
Met de Wereld-
tentoonstelling 
van 1913 was er 
bijna niks meer 
te zien van de 

Citadel kazerne. 
 

Kaart van Goethals uit 1795 
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Op het einde van de Calvinistische 
republiek viel de Spaanse bezetter Gent 

binnen onder de leiding van Farnese. Het 
moeilijkst te verdedigen was het deel 

tussen de Kortrijkse- en de Heuvelpoort, 
het hoogste punt van Gent.  

Het Spaans kasteel was gemakkelijker te 
verdedigen want dit stond rondom in het 

water. 
De rest rond de stad kon men gemakkelijk 

onder water zetten wegens de vele 
meersen. Soms was 20 cm juist voldoende 

om de zware karren vast te laten rijden. 

Het Montereyfort in het huidige Citadelpark staat reeds op de kaart. Het werd gebouwd  met de komst v/d Spanjaard 
Monterey van 1671 tot 1694 en werd afgebroken tijdens het Oostenrijks bewind in 1783 (het is de eerste keer dat ik 
iets zie van afbeelding. Sorry hoor maar zo te zien was het maar 1 dikke muur. De kanonnen die we zien staan zijn om 
de stad te beschieten 
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Gravure van 1685 . Gent gezien vanaf het zuiden. 
Belegering door Louis XIV. 

St.-Michielskerk  St.-Niklaaskerk  Belfort    OLV kerk op St.-Pieters (afgebroken 1799) St.-Pietersabdijkerk 

De Heuvelpoort 

Het Monteryfort uit 1673 staat er juist niet op 
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De Percellepoort 1678 

De Kortrijkse-
poort met zijn        
3 versterkte 
poorten                     
en brug    .     

Kanunnikstr. 
moet nog 
worden 
aangelegd  
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Toestand rond 
de 1e kazerne 

± 1730. 
 

Deze kazerne 
werd gebouwd 

in 1687 en 
afgebroken? 

Rond 1754 
was de nieuwe 

klaar en op 
haar beurt in 

1898 
afgebroken. In 

1905 was de 
3e nieuwe 

kazerne klaar 
en nu in 2019 
zal deze een 

enorme 
gedaante- 
wisseling 

ondergaan en 
er zal van 

kazerne geen 
sprake meer 

zijn. 

Het fort uit 1671 staat er nog maar een 10-tal jaren 
en reeds was er twijfel over het nut ervan. In 1782 
zal dit volledig worden afgebroken. Ook hier zal de 

geschiedenis zich herhalen met de bouw van de 
Hollandse kazerne en afbraak ervan na 100 jaar.               

Het buskruit-
magazijn 

       St.-Pietersabdij 
 
    St.-Pietersabdijkerk 
 
      O.L.V.Parochiekerk        

Heuvelpoort  

Kortrijksepoort 
poort  

Op de grond van 
het vroegere 
buskruitmagazijn 
kwam op de                    
St.- Lievenslaan 
het gebouw van 
de staat. 
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De vorige aanval op Gent was in 1685. Op 5 juli 1708 kwam 
Louitje uit Frankrijk het ons nog es moeilijk maken.  
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Vroeger noemde men de Kattenberg, de Lange Kazernestraat. De 
Kattenberg kom niet van katjes die stonden te miauwen om een 
kater aan te trekken en dan er lustig verder… nee het komt van een 
catte. De catten die gevuld waren met zand werden opgesteld 
tussen de kanonnen (werkt afremmend tegen afweergeschut). 

De Dekstraat was de 
vroegere naam van de 
Eikstraat, gegeven in 1812 
en toen vertaald als rue des  
Couvreurs, later als rue du 
Tillac. De  Eekstraat leidde 
naar het vroegere Eekhout,  
waar men in 1820 de 
Citadel van Wellington 
bouwde en waarvan de 
naam bewaard gebleven is 
in de naam Eekhout(straat) 
naast de Leopoldkazerne. 
De Dekstraat verdween in 
1898 met het slopen van 
alle woningen en er kwam 
een nieuwe straat, de 
Kunstlaan.  
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De Nieuwe kazerne werd zo genoemd 
om zich te onderscheiden van de 1e 
kazerne waarvan geen afbeeldingen 
bestaan. Deze werd ontworpen rond 

1754. Deze zou dienst doen tot men de 
Leopoldskazerne heeft gebouwd. De 

nieuwe kazerne had er een verdiep bij 
op, terwijl de oude kazerne enkel 
beschikte over een gelijkvloers.                     
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De kazerne rond 1819 

De 2de 
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Kaart van 1835   Het 
weinig bebouwde      

St.-Pietersdorp.  

Vanaf de jaren 1800 
kwamen  de eerste 

beluiken en huizen in 
deze buurt. 

Op de volgende kaart 
de uitbreiding van de 

beluikjes. 

St.-Amandstr.  

Militaire domein.    
Ex Paardenstallen 
Onbebouwde grond, en  
enkel één beluikje was er te 

bespeuren.  

Later kwam hier  het 
van Duyseplein, de van 

Hulthem- en de 
Kanunnikstraat te 

liggen 

Lange Kazernestraat (nu 
Kattenberg).  
Korte Kazernestraat, later 
werd de naam veranderd 
in Kazernenstraat naar de 
2 kazernen die er waren op 
het St.-Pietersplein en de 
huidige aan de Kattenberg, 
maar onlangs wil de 
provincie Oost-Vlaanderen 
al haar diens-ten daar 
samen brengen en zal er 
van militairen niks meer te 
bespeuren vallen. 
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Wat lees ik… later  verhuisde de Cercle 
équestre Gantois naar de Hippodroom. De 
Drie Sleutels aan de Kattenberg die plaats 

bood aan 1500 toeschouwers. In 1894 begon 
de Cercle équestre aan de bouw van het 

prestigieuze Gentse wintercircus ”De 
Nieuwe Circ” op de terreinen van de vroe-

gere vlasspinnerij de Gandt-Vander 
Schueren aan de Waalse Krook, achter de 

gevels van de St.-Pietersnieuw-, Lammer-, 
Korianderstraat en Plattenberg. De 

hoofdingang was in de St.-
Pietersnieuwstraat en was de ingang voor  

het gegoede publiek. De minder 
vermogenden mochten binnen in de 

Lammerstraat. 

Als je de Kanunnikstr 120 jaar 
geleden den berg opwandelde  
en je kwam uit in de 
Kazernenstraat  zag dit er uit 
zoals op de foto boven links. 
De nieuwe watertoren, de oude 
twee uit 1882 die niet meer in 
gebruik zijn en nu beschermde 
monumenten zijn, staan 30 meter 
ernaast. 

De huidige 
kazerne is 
gebouwd op 
dezelfde 
plaats 

Kanunnikstraat   Korte Kazernestr.   Huizen in de Lange Kazernestraat (Kattenberg) 

De paardenstallen van het leger die verbouwd werden voor 
woningen voor de getrouwde soldaten 
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Bekijk de foto. Het circus (oud) stond aan de Kattenberg.   Maar zowel op de  Gérard- kaart van 1851 of de bijgewerkte kaart 
van Gevaert van 1870-75 staat er niks van vermeld; dus gebouwd na 1881 (het nieuwe  circus in de Lammerstraat was van 
1895) 

Waar was de ingang want 
ik zie hier geen deur. In de 

St.-Amandstraat of de 
Kazernenstraat dan? 

Was dit een reusachtige constructie in 
hout die  vlug kon opgezet worden? We 
weten niks daarover.  

Op de J van Jardin kwam later het oud circus te staan en 15 jaar 
later kwam het Nieuw Circus in de Lammerstraat en de St-Pieters-
nieuwstraat 
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Deze kazerne was klaar in 1754.  Afbraak in 1898. Hier zicht vanop het binnenplein 

                                                  In  1905  was  de Leopoldskazerne klaar (de 3e kazerne). Hier een tekening van de 
hoofdingang v/d 18-eeuwse kazerne (2e) op de Kattenberg, kort voor de afbraak.  

25-3-1885. Het gerucht loopt dat het gouvernement voornemens zou hebben de normaalschool aan de 
Hofbouwlaan te laten omvormen tot kazerne. Een nieuwe kazerne moest de oude verzakte kazerne vervangen.  

22-9-1836. De Dekstraat die loopt van het St.-Pietersplein naar Eekhout, wordt gekasseid tot groot genoegen van 
bewoners en voorbijgangers.                                                          
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Vesten  

Rond de kazerne 
waren het nog 
allemaal 
moestuintjes 

Paardenstallen 
werden later 
omgevormd 
voor gehuwde 
soldaten. 

Plan van voor 
1800 nog tijdens 
de Franse tijd 

In een zeer korte tijd zal deze 
omgeving bevolkt worden door 

arbeiders in de Dekstraat 
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Foto rond 1895 v/d 2e oude kazerne. Zie je hoe 
vergankelijk alles is, eerst werd je benoemd in 
de nieuwe kazerne en een tijdje later behoor je 
bij de oude generatie van kazernes. 

1 van de 4 hoekgebouwen was reeds gebouwd in 1894. Het Gebouw v/d 
onderofficieren, is nog de bestaande hoek Kunstlaan-Kattenberg. Op de 

foto zie je duidelijk dat ook dit hoekgebouw snel zou volgen. 

Voorganger van de 
Leopolds-kazerne 

Hier rechts staan nu 
de nieuwe en de 2 
oude watertorens 

Ook nu nog is 
de ingang van 
de kazerne op 
dezelfde plaats 
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Pei lplaten of aanduidingen daarvan hebben we allen a l eens ge -

zien. Vooral als er een overstroming is geweest. Deze nieuwe me-
tingen waren noodzakelijk voor allerlei doeleinden. Reeds eerder 
bestond er een lijst van peilopmetingen maar deze waren niet zo 
nauwkeurig. Dus kwam Edouard Elegeert (geb in 1881), professor 
aan onze universiteit, in 1941 op de proppen met een nieuw 

voorstel om belangrijke gebouwen van een peilmerk te voorzien. 
Dit merkteken was zeer nauwkeurig opgemeten en werd gebruikt 
voor verdere gebouwen in de omgeving. Dit merkteken heeft 
meer dan 30 jaar s tand gehouden voot landmeters! Daarmee 
werd zi jn werk nog niet volbracht en kon hij voor de s tad alle 

rioleringen ook in kaart brengen. Hij schakelde voor alle metingen 
voor de ganse s tad zijn afgestudeerde s tudenten in, zodat deze 
niet naar Duitsland moesten gaan werken. Ook 2 nonkels van mi j 
werden zo opgeëist om naar Duitslands te gaan werken.  
Toen ik dit l ijstje zag stonden er in mijn omgeving 6 gebouwen en 

de 4 die ik bezocht hadden allen nog het bronzen merkteken! 
Weet je dat ik bij deze 4 de peiltekens niet direct kon vinden.  
Hoeveel ben ik niet langs deze gebouwen voorbij gelopen. Nooit 
had ik dit bemerkt. En ji j? Bekijk even het lijstje en loop even rond 
in jouw buurt. Het lijstje i s maar het eerste blad, dit van A tot C . 
Maar bekijk vooral oude overheidsgebouwen. 



Hier de tweede kazerne of de oude kazerne genoemd van 1754. Op de voorgrond 
de gemetste gewelven van de eerste kazerne van 1687 . Op de achtergrond zie je 
de reeds gebouwde mess voor de officieren die geïntegreerd werd in de huidige 
Leopoldskazerne.  

Foto 
±  1895 

Eekhout 

! 

Na veel discussies tussen staat en stad was er een akkoord om de grond waar 
de oude watertorens staan aan de stad over te dragen. En de nieuwe kazerne 
moest op dezelfde plaats komen te staan van de oude kazerne en dit is dan ook 
gebeurd. 

Er wordt nu volop afgebroken 
omdat de provincie Oost- 
Vlaanderen zich hier zal 
nestelen. Goed bereikbaar aan 
de kleine ring. 
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Meer dan 300 jaar staan de 3 kazernes op dezelfde plaats! 
Het plan (1677) die Louis XIV maakte om de 1e  kazerne te 
bouwen werd enkele jaren later in 1687 uitgevoerd door 
Willem III (in een ander boek lees ik 1683) en er was maar 
één bouwlaag). De 2e kazerne had reeds 2 bouwlagen (een 
gelijkvloers en 1 verdiep erop).  PS Ik lees vaak verschillende 
datums. Nu weet ik al een tijdje waarom. De eerste kan zijn 
een goedkeuring door het stadsbestuur een andere datum, de 
start van de werken en een derde datum de inhuldiging. 

De Korte Kazernestraat is heden de Kazernen-
straat en de Lange  Kazernestraat is heden de 
Kattenberg.  Zo genoemd naar de Oude Kazerne 
(1e) in 1687 gebouwd.  De 2e  kazerne werd 
gebouwd rond  1752. Bouwmeesters waren ‘t 
Kind en Simoens. De huidige kazerne kwam er in 
1906.  

De St.-Pietersabdij 
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Deze haarkapper had het goed gezien  voor zijn locatie want 
het haar van de soldaten moest altijd kort zijn en de adjudant 
kwam al wat zenuwachtig als het haar wat te lang was 
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Hoe ik ook mijn best deed, ik kreeg 
de Leopoldskazerne niet gans op de 
camera. In 1883 werd de Casper de 
Craeyerstraat aangelegd en werden 
daar reeds huizen gebouwd. Op 
Eeckhout zelf stonden in 1906 
blijkbaar nog geen huizen! 

Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het 
internet 

Op de kaart van 1880 was de  Ch. de 
Kerckhovelaan nog een smal straatje en 

dit zie je zeer goed  aan de ingang van 
het citadelpark met de expo van 13 
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In 1880     toen deze kaart werd uitgegeven 
stond        deze kolom nog niet op de kaart.            
De fontein werd pas gebouwd in 1898 en het 
standbeeld van Ch. de Kerckhove werd er in 
1899 opgeplaatst. 

Wat er nog zo interessant is van deze postkaart 
uit 1913 is dat de ingangspoort  midden op de 

weg stond. Dat vond ik zeer vreemd. Nu weet ik 
waarom. Tot aan het standbeeld was het een 

brede laan. In 1913 was dit nog niet anders. 
Wanneer de avenue werd verbreed tot de 

Heuvelpoort weet ik niet. Ik vermoed dat dit zal 
gebeurd zijn na de W.O. van 14-18? 

Op het kaartje van 1880 stond er nog 
geen enkel huis. Maar in 1913 zien we op 
de postkaart dar er al huizen stonden tot 
aan de kazerne. 



Hier is men nu grote werken aan het uitvoeren. 
De provincie zal hier grote beslissingen moeten 

nemen. Binnen een jaartje zal er alles hier anders 
uitzien. Ik ben benieuwd. 
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Hoofdingang 
van de kazerne 

Kattenberg 
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Veel veranderd? Nee. 
Alleen zijn de planters van 
deze bomen allang dood... 

De Leopoldskazerne. Niet gans de 
kazerne was ineens gebouwd, de 4 
hoekgebouwen bestonden reeds in de 
oude kazerne. Dit hoekgebouw was de 
mess van de onderofficieren en de  
andere was de  mess van de officieren 
(1894). 

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


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


De nabije toekomst 
gezien langs de R40 
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De kazerne werd gedurende de oorlog door de 
Duitsers ingenomen.                                                      
Ogenschijnlijk is er niks veranderd. Toch wel. Zoals op 
vele gebouwen in de stad  zijn de torentjes  gesneu-
veld wegens hoge onderhoudskosten. Maar hier is het 
bewust afgebroken om er tijdens W.O. II afweerge-
schut op te plaatsen voor de te laag vliegende 
vliegtuigen.  

Bij de aanleg van de kazerne, het “Gebouw der 
Wetenschappen”op Plateaustraat en op de Blandijn, 
de boekentoren, het Citadelpark en het  St.-
Pietersplein heeft men dan duizenden m³ aarde 
afgegraven. Al deze aarde werd gebruikt om de 
Bijloke-meersen wat te verhogen.  
Als je dit weet is dit heden nog zichtbaar  aan enkele 
huizen in de St.-Hubertusstraat (bijna 1m) waar men 
trappen heeft moeten bouwen om de overgebleven 
huisjes te kunnen betreden.   
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Parkeerproblemen in Gent? 
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Steegjes naar beluiken toe. De Dekstraat 

De Leopolds-
kazerne 1906 
de Kattenberg noemde 
vroeger de Lange 
Kazernestraat  

Gebouw voor gehuwden. Dit gebouw hadden ze reeds 
eerder gebouwd dan de Leopoldskazerne, nl. in 1894. 
Het  was één van de vier hoekgebouwen van de “Oude 

kazerne”. Hier op de foto twee hoekgebouwen die reeds 
stonden op de Lange Kazernestraat. De 2 foto’s  hebben 
een verschillende benaming. Ik denk dat dit het gebouw 
voor gehuwden was en de mess voor onderofficieren 
zich bevond aan de andere kant van de Kunstlaan. De 
mess van de officieren bevond zich op de hoek kleine 
ring met Eeckhout. 

Je ziet dat ik ook fouten zie bij de benaming van de 
gebouwen. 

Kunstlaan 
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De Duitse bezetter was zeer blij in 1914 met de 
nieuwe gebouwen.  Alleen hadden ze liever een 
andere naam. Dus werd Leopoldskazerne, Kaiser 
Wilhelm kazerne. Maar 20 jaar later kwamen ze nog 
even terug voor 4 jaar. Hier en daar hadden ze toren-
tjes afgebroken om er een plat dak op te leggen. Nee 
geen zonnig dakterras, maar men kon er gemakkelijk 
afweergeschut op plaatsen. Ook een nieuwe uitvin-
ding, een radarinstallatie werd er op gesteld. Dit 
geschiedde ook op de boekentoren.  
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                                                                    Kattenberg - Kunstlaan.    
                                    Aan het boompje kan je zien dat de foto 
dateert van rond 1900 toen de Kunstlaan werd aangelegd.  

De torentjes 
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Einde C14 over de 
kazernes. Zie verder 
de situatie rond  de 
omgeving van de 
kazerne op C15. 

Jan van Gent maakt ook 
deel uit van onze Gentse 
geschiedenis! 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men 
dagelijks contacteert. Voor ons is het 

van belang het www.sint-
pietersdorp.be door te geven  aan 

vrienden en ook E23 erbij te 
vermelden zodat zij onmiddellijk hun 
straat kunnen aantikken.  Zalig toch!   
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