
D8 is het vervolg van 

D7.  
 
 
De Brusselsepoortstraat 
vanaf de ex Hollain 
kazerne tot de 
Keizerpoort. 
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Het nummer van het huis zal waarschijnlijk klop-
pen . 100 jaar geleden lagen bvb. hoge 
huisnummers nog op het einde van de straat nu 
hetzelfde nummer halfweg. Reden vroeger werden 
grote huizen opgedeeld en bij een herziening 
dichterbij. Het smalle huis links is zeker niet het uit 
huis met balkon. Oude foto heeft bovenaan maar  1 
venster. Op de huidige situatie 3 vensters 
Ik vermoed dat op de oude foto gans het gebouw is 
dat afgebroken werd en heden  nu  de nieuwbouw. 
Ook hier hogerop van 3 bouwlagen naar 4. je ziet 
op de rand van de foto nog het dakgootuiteinde. 
Altijd was het gelijksvloer hoger dan het eerste 
verdiep en daarmee toch een licht bewijs dat dit 
het oude gebouw was 

1 

3 

           Binnen 20 jaar zal ook de                           
pare kant niet meer te herkennen zijn johan@sint-pietersdorp.be 
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Gans de Brusselsepoort-
straat  aan de linkse 
kant  zijn alle gebouwen 
die 50 jaar geleden nog 
stonden allemaal bijna 
allemaal verdwenen   

Op de vlgd dia 
zien we ook 
nog dit huis 
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Tijdens de Oostenrijkse tijd (1760 en 1770) was hier reeds een kazerne . Tijdens de 
Franse periode kwam het in handen van de stad Gent (Gent moesten de kazernes 
onderhouden en de Franse staat betaalde 190 fr huur per jaar)  In 1887 moest men 
een stuk grond  afstaan voor de verbreding van de Schelde achteraan. Als tegen 
prestatie kreeg men een mooie kade gebouwd die de 2 kazernes verbonden 
achteraan. Tijdens de 1ste wereldoorlog maakten de Duitsers bezit van deze 2 
kazernes en ook tijdens de 2de W.O. Na de oorlog in 1946 werd deze kazerne 
verkocht. Reden ?  Na de oorlog moesten vele soldaten hun legerdienst in Duitsland 
vervullen. De verkoop liep mank en in 1949 zat het leger terug opgezadeld met het 
gebouw. Wegens verval werd het terug te koop gezet in 1961 en het duurde tot 
1971 toen bouwmaatschappij toehapte. 
 

Ommegangstr  

Huis vorige dia 

De Brusselsepoortstraat noemde ook vroeger de Keizersstraat 
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In de Brusselsepoortstraat had je 2 
kazernes. Hier de Kleine Kazerne 

Richting 
Ledeberg 

Richting Gent 

De artilleriekazerne. Na 1918 verdween het paardenvolk 
en bleef de artillerie alleen over. In 1940 kwam de luchtmacht.  
Wat de luchtmacht daar kwam doen blijft me een raadsel! 
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Begin van de 
Brusselsepoortstr 

Situatie op dia 16 en 17 

Hier stond vroeger de Kleine Kazerne dit om zich te onder-
scheiden van de grote kazerne in het begin v d straat 
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Brusselsepoortstraat  
onparekant 
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De Kleine Kavaleriekazerne in de “Keyserstraete”.  Geleerde mensen hebben trachten te achterhalen wanneer de kazerne werd 
gebouwd. Zelfs in de archieven van Oostenrijk zijn ze geweest. Maar weinig resultaat gehad toch was de reis naar Wenen niet voor 
niks geweest. Voor 1769 hadden ze dus reeds aantekeningen van inkwartiering. Op het Malfeson uit 1756 staat de kleine kazerne nog 
niet opgetekend.  Dus zal de kazerne tussen deze 2 datums zijn ontstaan. Men vermoed tussen 1760 en 1769 en dus op kosten 
gebouwd  van de Oostenrijkse regering. Achteraan heeft men in 1887 een stukje land moeten afstaan voor de verbreding van de 
Schelde. In ruil voor het verlies kreeg men een kade en een balie langs het water. Heden is van de reling nog de kaai meer iets te 
merken. In ieder geval waren de  kazernen verbonden met elkaar langs het jaagpad. Ook daarvan is er niks meer van te merken want 
er is een muur gemetst. De kanonniers bleven het kwartier bewonen tot 1940. kort na 1940 zat de luchtmacht voor een zeer korte 
tijd na de oorlog  stond de kazerne leeg want net zoals de kleine Voetvolkkazerne                                                                                                
(st pieterskazerne) moesten deze eenheden zich inzetten in het bezette Duitsland. In                                                                                                      
1946 wou men deze terreinen verkopen maar niemand had interesse. Door de zeer                                                                                   
lange leegstand begon de voorgevel zelfs af te brokkelen men heeft het dan wat                                                                                    
opgeknapt en de Sociale dienst van het leger had er zijn onderkomen gezocht.                                                                                                     
In 1961 gaven ze het terug aan de dienst van Domeinen. In 1971 werd gans den                                                                                            
boel verkocht voor een peulschil aan bouwonderneming nv Maes voor 2.800.000                                                                                             
Belgische franken. Heden is dit nu een campus van de Arteveldehogeschool 

Plan van 1890. Het gebouw had 2 verdiepingen 

Heden een campus van de  Arteveldehogeschool    Lange tijd was op deze locatie de tolkschool .  
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Het beluik nrs 51-65 in de 
Brusselsepoortstr. had een 
smalle overdekte gang van 
0,60 m breed. De beluik-
koer(?) had een lengte van 
44 meter. Het lag net iets 
voor de Krevelstraat.  
Het beluik werd gesloopt in 
1960 en het bestond reeds 
voor 1828. Foto is van voor 
wereldoorlog II. 

! 
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Kaart van 1799 

Grondplan 
van 1783  

Moet 
nog 

worden 
ge-

bouwd 

Het Waterstraatje 
of zoals de bewo-
ners noemden het 
Pesthuisstraatje 
staat nog altijd op 
de kaart. Later zal 
op het kruispunt 
de gekende pomp 
komen te staan als 
de bewoners geen 
water meer 
kunnen halen uit 
de Neerschelde 

In 1887 werd de Neerschelde 
verbreed en volgen er natuur-
lijk onteigeningen.                            
 
De hoeveelste verandering is 
dit weer? In 1873 komen de 
kazernen terug aan de staat. 
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Kaart van 1825 
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Beluikje uit het 
einde van de 
18de eeuw                   
Nr 81/103 
rond 1940 en 
87  97 in 1970 
vanaf de 
Schelde 

Rond 1960 werden de 6 huisjes rechts gesloopt(op de foto niet te zien) daardoor werd de 
doorgang smaller(1m) Over de Nederschelde ziet men de daken van een meubelfabriek 
gelegen aan de Achter Visserij  

Vlgd 
dia johan@sint-pietersdorp.be 
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De beluikjes die uitmondde aan de re-
ling van de Koning Willembrug werden 
nog vlug vastgelegd in 1935. Het 
koepelvormig dak is verdwenen en 
stond op de hoek met de Visserij  

Kaart van 
1870 

De nummers (141/149) van 
1935 kloppen natuurlijk 
niet met de kaart 
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In 1873 keurde de gemeenteraad de 
rechttrekking van de Brusselsepoorstraat in 

het verlengde van de Brusselsesteenweg 
goed. In hetzelfde jaar was het werk nog 

niet uitgevoerd.  

Ik vermoed dat de foto  
      hierop slaat 

Een café? 

Dus zal deze foto na 1873 zijn en zullen later 
deze huisjes afgebroken worden voor 
rechttrekken van de Brusselsepoortstraat 
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Bijna gans de onpare kant is reeds onherkenbaar door de 
massale afbraak van de woningen. Hier is begonnen aan de 
pare kant. Vroeger 3 bouwlagen, nu 4.  Energie is duurder 
maar de woningen……………. Wat zeg het oude liedje Wie zal 
dat betalen, wie heeft zoveel geld. Meer en meer neem de 
armoede toe. Als je dan werk vind?  Daar moet je heden niet 
meer over klappen over ‘t loon. Het minimum. Mensen zijn 
aan ‘twerk en leven in armoede. 
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Hoek Brusselse-poortstr/Keizers-vest. Op de beide foto’s zien 
we nog het topje van de toren van het klooster van de Zusters 
Kapucinessen. Oud zijn de huizen niet vermits maar het plan 
goedgekeurd werd in 1873 zie vorige dia 

Al deze huizen op de keizersvest werden gebouwd na 1873 ook het  torentje van het klooster 
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De Brusselsepoortbrug werd opgeblazen  door onze eigen troepen in mei 1940. Maar  
voor de bezetter  was het een fluitje van  een cent om een noodbrug aan te leggen.  
Op de huidige foto zijn bijna alle huizen verdwenen  en in de plaats kwamen er hoge 
appartementen. 

Samen hebben de 
huizen 15 traveeën  

Samen hebben de 
huizen 15 traveeën  

De Keizersbrug juist na de oorlog 
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1799 

1855 

1875 
1912 

4 kaarten van 1799 tot 1912 St-Lievens- tot  Keizerspoort en begin van de Brusselse en St-Lievenspoortstraat 

Gemeenteplein 
van Ledeberg 

Gemeenteplein 
van Ledeberg 

Gemeenteplein 
van Ledeberg 
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Het verdwenen citétje van de vorige dia 
getrokken aan het einde van de citétje.                  
Aan de overkant van de Schelde is de fabriek 
verdwenen en zijn er nu grote appartementen 
opgetrokken. Ook ik heb dit citeétje nog 
gekend.  
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Verdwenen  citee van 1862 aan de 
Keizersvest  foto van  1962 heden een 
nieuwbouw aan de drukke ringlaan 

                       Het Nieuwpoortje 
ingang langs de drukke ringweg. De 

Keizersvest.    

Vele pompen voldeden niet 
meer aan drinkbaar water 
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De kaart van rond 1850 en rond 
1880 zijn zeer  belangrijke kaarten  
van Gent. Want tussen de 2 kaar-
ten is er veel veranderd dit sinds 
de afschaffing van de octrooirech-
ten aan de stadspoorten in 1860 

Tussen de St Lieven en Brusselsepoort in 1850 had je 
nog geen bebouwing. Deze grond was landbouwgrond. 
Voor 1860 moest men taxen betalen voor het invoeren 
voor alles en nog wat. De handel was niet meer gebon-
den aan wat gebeurde voor 1860. Het moet een zalige 

tijd zijn geweest als je vergelijk met de tijd voor 1860. ‘k 
moet geweldig opletten wat ik schrijf, maar de arbeiders 

bleven maar in slechte omstandigheden werken voor 
een armzalig loon, de uitbreiding van citeehuisjes  was 

nog niet aan zijn hoogtepunt en dat zeg veel.  

Op de kaart van rond 1880 waren er 
geen poorten meer maar als men je 
vroeg waar je woonde bleef                         

deze benaming nog altijd                               
hangen. Dus wijs ik op deze                   
kaart de nieuwe Brusselse-                            
poort aan die door het                        
rechttrekken van de 
Brusselsepoortstraat                                         
naar links werd gelegd.                                
Bezie de kaart. 

Op de vlgd dia is de-                 
ze cite verdwenen,                 
             deze werd ge- 
                   bouwd rond   
                                 1862 
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Brusselse- en    
St Lievens poort 

Spaans 
kasteel 

Reep  

Muinkschelde  

De verdwenen 
Oude Scheldeken 

? 

Nog op te zoeken 
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Brusselsepoort  

Ter Platen  

St Lievens-
poort 
1758  1690 

Het gaat over dezelfde poorten. Maar waarom 2? 
Op deze van 1690 staan er 3 windmolens op de 
vesten. Waarom ze verdwenen zijn is me een 
raadsel. We zouden daarover eens moeten 
hebben met een molenaar. In plaats daarvan 
heeft men massaal bomen aangeplant en bomen 
en molens gaan niet tezamen  

In ieder geval werden er grote 
werken uitgevoerd. Grachten 
werden breder en een ravelijn 
is verdwenen 
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Ook Gent had nu en dan last 
van wateroverlast. 

Pijndersafbeelding rond de veertiende eeuw. De Pijnders waren mensen die de lasten uit onze 
schepen droegen. Heden zouden we ze kunnen vergelijken met de stukwerkers die aan de                                  
haven werken. 

1926 
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Zie verder D9 over de 
St.-Lievenspoortstraat. 

johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. Misschien staat 
deze niet vermeld maar die van vrienden wel. Vergeet hen dan niet deze website door te 
sturen en ook E23 erbij te vermelden waar zij hun straat dan onmiddellijk kunnen 
aanklikken. Wij doen dit belangeloos en onrechtstreeks doe je er ons ook veel plezier 
mee. 

Einde D8. 
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