
Wiedauwkaai, La Liève rond 1904 

Congosteeg,  Griedenplein,  Gebr. De  Smetbrug & 
straat,  V. Frisstraat,  Gasmeterlaan, Wondelgemstr., 

M. Theresiastr., Kaprijkestr., Nieuwevaart, 
Verbindingskanaal, Cleeflaan & Wiedauwkaai. 

Ik tel 31 personen waarvan 3 kinderen. De bazen zouden 
heden een hartinfarct krijgen bij het uitbetalen der lonen 
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De cité Congo, een beluik in de Nijverheidskaai, nu de Wiedauwkaai, werd uit zijn cocon bevrijd in 
1951 en werd openbare weg met als naam Limbastraat. De pastoor legde de eerste steen voor een 
kapel in 1954 maar eerst moest de houten noodkapel op het einde van de cité ingewijd worden. 
Weet jij de Limbastraat zijn? Wel ik ook niet en had er nog nooit van gehoord ook. 

De muur naast de kapel doet me sterk denken 
aan de Berlijnse muur, ook deze was afgerond 
van boven, dus gekeken op google maps, maar ik 
ben er niks wijzer uit geworden, ingang van een 
dancing?  

Maar het gebouw staat wel op histo- 
rische grond langs het Lievekanaal 
dat in onbruik kwam door het graven 
van het kanaal Brugge-Gent 

Dancing? Neen het Forensisch Psychiatrisch Centrum sinds 2014 
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Kaart 1912, de uitbreiding vanaf de stadswallen richting Wondelgemse meersen 
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De De Smetbrug werd 
geplaatst rond 1874 

met de aanleg van de 
Gebr. De Smetstraat.  

De brug was toen 31 m 
lang. De Waldam liep 

van de Brugse vaart en 
de Coupure naar het 
Rabot. De brug werd 

afgebroken rond 1948 
met de demping van de 

Waldam. Vroeger noemde men dit plein het Rabotplein, nu Griendeplein.  

Toeval toch, oude en nieuwe tram 
ongeveer op dezelfde                  
                   plaats 

De onderste foto is van rond 1900.                                 .  
Het huis lag toen zoals je ziet in de diepte aan de rand 
van de Waldam die gedempt werd. Later werd  alles 
opgehoogd en het huis heeft geen drempel meer. Opzij 
            van het huis boven rechts ziet men lichtjes 1 v/d 
                de Rabottorens die onder- 
                tussen ook al gesloopt  
                zijn. De foto is dus van 
                na 1971. 
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Toch vind ik het hier allemaal triestig, onze ouders heb-                                                        
ben belastingen betaald om de rabottorens te bouwen 
en doodleuk zeggen de huidige bestuurders allemaal 
afbreken en nieuwbouw. Wat kost dit niet aan energie! 

De drie rabottorens en het nieuwe Justitiepaleis 
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Foto van 1914, hoek Begijnhoflaan - 
Griendeplein. We zijn bijna honderd 
jaar verder en ja nog altijd café. 

In 1859 waren er in Gent ongeveer 
150 brouwerijen. Heden ? 

Gent had een gasmaatschappij en aan 
de Ham hadden ze hun eigen 
elektriciteitscentrale. Tussen 1950 en 
1958 werd er massaal  voor de 
openbare verlichting overgeschakeld 
van gasverlichting naar elektrische  
verlichting. 
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Deze foto sluit aan op de vorige dia. 
Kijk es op de daken, al die antennes. Vele huizen 
waren nog niet aangesloten op de kabel. 
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Het vervolg van de vorige dia.  

                          Het monument werd bijna 
meer dan 200 meter verplaatst   
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Aquarel van de fabriek 
Louisiana in de 19e 
eeuw aan de Gebr. De 
Smetstraat.  
 
In 1801 ontstond de 
katoendrukkerij            
De Smet en in 1811 
werd ze omgevormd 
tot een katoenspin-
nerij (Louisiana) 
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De Smetstraat in 1975 
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De Smetstraat 1973, toen de nrs 60-68  
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Victor Frisstraat 27-69, de cité Azalea naar 
het ernaast gelegen café met dezelfde 
naam. Nog niet zolang geleden was ik hier 
maar toen leek deze straat nog zoals op de 
zwartwit foto. 

Cité 
Azalea 
stond 

nog niet 
op de 

kaart van 
1875 

Tijdens het Oostenrijkse bewind was het niet meer toegelaten in de grote steden doden te begraven. De stad 
diende dit te doen buiten de stadmuren. Op 1/1/1873 was dit kerkhof reeds gesloten voor begrafenissen en 
rond 1880 zou het terug deels verdwijnen om een straat en parkje aan te leggen en aan de andere kant v/d 
straat kwam er sociale woningbouw. Er werd er een nieuwe  begraafplaats gevonden terug buiten de stad,  De 
Westerbegraafplaats. 
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De benaming Kerkhofstraat 
(Noendries) is ontstaan toen 
de fotograaf tussen haakjes 
opschreef (Noendries). Er 
werden vele mensen onder-
vraagd of ze deze foto’s her-
kenden uit de Noendries, 
allen waren ze het antwoord 
schuldig.  
Erik De Keyzer vond het 
antwoord. 

De toren die daar achter staat is deze van de 
fabriek La Louisiana nv. Hij zal gestaan heb-
ben op dit lang uitgerekte gebouw dat we 
niet zien gezien de arbeidershuisjes. De 
toren staat niet evenwijdig met de arbei-
dershuisjes en dit is ook te merken op de 
kaart. Alles klopt volgens de kaarten. Alleen 
op het eind van de straat staan er nog hui-
zen. Op de kaart niet. Deze zullen gebouwd 
geweest zijn na 1912. Ook het aantal wonin-
gen klopt. 

1912 

1878 

Op de foto hiernaast 
zien we nog juist een 
café. Deze zien we ook 
nog juist op de kaart  
die de oppervlakte van 
2 huisjes besloeg 

                    Deze huisjes 
werden zoals je ziet 
eerder afgebroken 

Ook de typische bouw is gelijkaardig 
met andere huizen in de omgeving 

De Kerkhofstraat was geen 
citeetje, deze hadden immers 
een eind waar je niet verder 
kon. 

Alles werd opgedoekt voor sociale woningen 
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              ‘K had me al zot ge-  
            zocht om deze foto te 

                    kunnen plaatsen.    

Gebr. De Smetstaat (Kattenberg) 
met de Citroenstraat in 1968 

Toch een veel mooiere 
buurt geworden hé 
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Gebr De Smetstr met links en rechts de Pannenstraat. Maar het 
beluikje in de Pannestr 1 tt 11 begon aan de Champs-Élysées.          
Dit beluik was van 1912 en was één van de laatste beluikjes dat er 

werden gebouwd. Ik begrijp toch iets niet goed, op het eerste zicht 
zou je denken dat het een beluik was voor 1850. Vanaf 1850 moest 
de doorgang minstens 3 meter zijn en mocht niet meer overbouwd 
worden. Was de wet al terug veranderd? Misschien had men 
oorspronkelijk een doorgang van 3 meter elders en ook deze 

doorgang? In 1981 heeft ieder bewoner de pandjes moeten 
verlaten en werd er een nieuwbouw opgezet 

Op de kaart van     1912 
staat het beluikje nog niet 

vermeld.  De gebr De 
Smetstraat staat reeds op 

de kaart en is door het 
oude kerkhof getrokken  
(afbraak van het kerkhof 

gebeurde in 1891). Nu 
parkje 

15 
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Zwembad toestand 1948                                                                       
later parkje. Ik had nog  ge-                                                                             
hoord van zwembad.  In                                                                        In 
1912 wanneer deze kaart                                                                                        
werd gedrukt kon men daar                                                                                       
niet meer begraven worden                                                                             
wel nog bezoek brengen                                                                              
aan de doden. Het zwembad kwam te liggen in het deel van het 
plantsoen. Wanneer het zwembad dan terug  afgebroken werd 
weet ik niet. Later  speeltuin.  

De muren van het kerkhof 

De opbouw van het zwembad  in 1948 Van Roger 
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De gebr. De Smetstr  werd 
aangelegd door het oude 

kerkhof ( zie vorige dia) en aan 
de rechterkant plantsoen en in 
1948 kwam het zwembad met 
andere accommodaties. En 20 

jaar later werd alles  terug 
afgebroken voor huidige 

speeltuin. De linkse kant, het 
kerkhof die sinds de aanleg 
van de straat geen doden 

meer werden begraven bleef 
tot voor 1970 voor 

appartementsgebouwen  

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


De Smetstraat in 1976 de nr toen 136/176. Alle huizen 
links op de foto zijn verdwenen . Ik heb de huizen links 
vergeleken met de huizen rechts en ik moet bijna 100 
% besluiten dat het deze huizen zijn die afgebroken 
werden en vervangen werden door sociale woningen? 
(de huidige foto’s zijn genomen met street view) 

Afgebroken en nu nieuwbouw, de tramhalte 
is  12 m opgeschoven richting stad 

Vlg. dia 
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Cinema “Ideal” Wondelgemstraat in 1955. Hoeveel cinemazalen er waren tussen de 2 wereldoorlogen weet ik niet. In ieder geval zeer veel. 
Heeft zijn deuren geopend in 1925 en sloot ze in 1981. Cinema Ideal was gelegen in de Wondelgemstraat  rechtover de Triomfstraat en de Jozef 
II-straat. Nu is het een bank van de KBC met nr 45 met daarnaast het Café Galya.  
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Vervolg op vorige dia 
Vele mensen net zoals ik hebben deze zal nooit 
gekend. Maar 1 ding weet ik zeker dat er wel 
duizenden mensen naar deze filmzaal zijn 
geweest. Allerlei reglementen wegens brand 
en vooral de tv was voor vele zalen de 
doodsteek geweest 
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winkels uit de Wondelgemstraat.  Maar is dit wel zo?  Wie ben ik om daar over te twijfelen. Hier bovenaan, 
reeds de 10de winkel van het Volksbelang gelegen in nr 106  en deze keer niet van Vooruit maar van het 

ACW, Het Volk . Later had men ook uit deze hoek de Welvaart-winkels. Wat toen het verschil was weet ik 
niet. Of toch? Winkels van voedingswaren en   niet voedingswaren? ‘k was nog een klein ventje toen ik die 

winkels kende (zie vlgd dia) 

De Hemptine de fabriekseigenaar van de textielfabriek naast de oude Rabottorens heeft op deze gronden die vroeger meersen waren  mogen 
verkavelen en heeft massaal arbeidershuizen laten bouwen. Ze waren bijna identiek. Later toen de huisjes werden verkocht hebben de 

eigenaars hun huizen beginnen opknappen en veranderen. Voornamelijk werden er een nieuwe gevelsteen tegen gemetseld of grotere ramen 
geplaatst zodat we niks meer kunnen herkennen  

De andere winkels links en rechts zijn van Vooruit met de nr120 en 112 en 114. De nummers zijn niet meer dezelfde als van toen.  Eerst dacht ik 
dat het huisje van nr 120 hetzelfde huis was  van de foto links de linkse kant dus nr 114. Dat is niet mogelijk omdat het naast het huis een 

gelijkaardig huis stond als de rechterkant. Maar geen enkel huis van de 2 kan ik nog plaatsen in de drukke winkelstraat. Bijna alle huizen in deze 
straat zijn grondig veranderd of afgebroken  

Waarschijnlijk 
afgebroken, een 
breed huis want 
bovenaan had 
dit huis 3 
venster! 
Maar waar hé 
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Prachtige foto gepost 
door Jacko Vergeynst 
op mijn Facebook-
groep Gent verkend. 
Een presentatie van 
paarden bij St.-Jozef in 
de Wondelgemstraat. 
Zijn grootvader G. De 
Rudder, uiterst links 
was, voerman en 
woonde circa 1930 in 
de Wondelgemstraat, 
een viertal huizen 
voorbij de kerk. 
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Men beweerd dat deze huizen van Vooruit daar eens stonden. Ik heb mijn twijfels. Toch zeer eigen-
aardig met de afbraak van het naastliggende huis. Waar hoorden deze ramen bij? Bij het nevenliggende 
huis? Waarom word het bezet met platen? Onderaan de platen moet er daar een ingang hebben 
geweest. Ik denk dat er daar 3 dezelfde huizen hebben gestaan en om technische feiten het geheel af te 
breken moeilijk was? de 2 nog bestaande huizen hebben juist dezelfde gevelbreedte 
Het derde huis dat daar gestaan heeft komt overeen met de rijstrook waar deze op zijn smalst is, 

Als Vooruit nr8 alleen is afgebroken kan de situatie kloppen. Het zijn 2 huizen die elk minstens  4 meter of 
meer gevelbreedte hebben Dat was vroeger de voordeur van het 

deels afgebroken huis die   bovenaan 
zeker als opslag ruimte wordt gebruikt 
voor de winkel onderaan 

Ik  schat de gevelbreedte 
van Vooruit Hulphuis nr 4 
zeker 5 meter breedte en 
dit huis zou mogelijk 
kunnen zijn  

Maar Vooruit nr7 de 
apotheek kan nooit in het 
huis van IDEAL Cafe zijn 
geweest. Bekijk ook de verder 
opbouw van eens de 
apotheek was. Wat ik wel 
zeker van ben is dat er een 
tram reed 
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De Belgische katholieke zijde stond lang argwanend tegenover arbeiderscoöperaties. In de periode 1886-1890 werd er 

heel wat over de kwestie gedebatteerd. Pas toen de christelijke arbeidersbeweging aan belang won en financiële 
middelen zocht om haar voortbestaan te vri jwaren, kregen coöperaties echt bestaansrecht. In het interbellum en vooral 
na 1945 kende het christelijk coöperatisme een sterke groei. Zo ontstond in Hasselt op 17 mei 1910 de nv L'Economie, die 
er kwam op initiatief van vooraanstaande katholieken en gericht was tegen het in Limburg oprukkende socialisme . 
Ti jdens de Eerste Wereldoorlog zette L'Economie haar activiteiten s top. Nadien keerde het tij echter. De in 1920 

opgerichte Limburgse Coöperatie ging voortaan bij de arbeiders geld verzamelen om te investeren in L'Economie (één 
aandeel kostte 25 frank). Ze s tond ook in voor de promotie van de vestigingen en voor de verdeling van de winst onder de 
sociale organisaties. Dit systeem bleek te werken: L'Économie groeide snel en maatschappijen uit Antwerpen en Brabant 

s loten met hun handelsuitbatingen aan. In 1924 had L'Economie al 140 winkels en een omzet van meer dan 14 mi ljoen 
frank. In juli 1925 werd L'Economie, na gesprekken met de Belgische Boerenbond, omgevormd tot de Belgische 

Coöperatie Welvaart.  Toch mogen de jaren 1950 bestempeld worden a ls het commercieel hoogtepunt van Welvaart, dat 

een vaste waarde was in de Belgische distributiesector. In een ti jd waarin de supermarkten begonnen op te komen, hield 
Welvaart vast aan het eigen concept: kleinschalige wijkwinkels. Daardoor geraakte Welvaart echter achterop en kreeg 

het te kampen met een dalende rentabiliteit. Kleine aanpassingen konden het ti j niet keren en in 1972 kwam er een 
reconversieplan, dat onder meer voorzag in de sluiting van 97 onrendabele winkels. Ook dit was geen succes en in 1975 
en 1978 volgden nieuwe herstructureringsplannen. Ook deze konden het tij niet keren en in 1985 kwam er een einde aan 

Welvaart. De voedingssector werd overgenomen door de groep Louis Delhaize, de textielsector door de nv Santens. 
Met de cooperatieve winkels van Volksbelang ging het ook niet zo goed meer en deze werden overgenomen door de 
Welvaart maar zoals je hogerop heb gelezen moesten zij ook de deuren sluiten wegens de hoge concurentie van 
opkomende grootwarenhuizen 

Met het ontstaan van de Welvaartwinkels 
waren zij niet de enigen want zij moesten 
opboksen met ketens zoals de Végè , Centra, 
S.E.M.A. en de Vivo winkels en nog andere 
meer. Vele winkelketens konden de 
concurrentie niet meer aan met 
kapitaalkrachtigen groot-warenhuizen en allen 
moesten zij één voor één de boeken 
neerleggen. 

Maria-Theresiastraat. 

Ik  wist dat ik het huis nog zou kunnen op-
sporen. Maar dat de nevenliggen-               

                      de huizen nog zo intact waren had ik 
nooit durven denken. 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Rond 1870 was deze buurt in volle ontwikkeling. Hier een beluik van 1976 in de F. van 
Cleeflaan 59tt103. In 1860 werden de invoerrechten afgeschaft en konden de vele fabrieken 
zich buiten de stadspoorten uitbreiden. Fabrieken bouwen ging gepaard met woningbouw. 
De fiets was nog niet uitgevonden om de grote massa van dit vervoermiddel te kunnen 
voorzien om naar de fabriek te gaan (let op 8 a10u werken was toen normaal) 

De kerk in de 
Wondelgemstraat 
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De Wilgestraat(zijstr v/d Wondelgemstr bestaat uit3 delen een pleinbeluik een steegbeluik en de Wilgestraat, de zw/wit foto’s zijn van 
1976, alles werd gebouwd laatste kwart 19de eeuw in opdracht van baron de Hemptine . De straat loopt evenwijdig met de Gasmeterlaan 
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De Smetstaat/Gasmeterslaan in 1968 

Vorige 
dia 
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Gasmeterslaan  aan  De Smetstr 
in 1975 

Allemaal nieuwbouw met een oogknipje 
naar het verleden 

Op20/12/1862 werd de aanbesteding voor het graven van het kanaal 
goedgekeurd. Gans deze periode was er veel grote armoede omdat 
de mensen massaal hij werk kwijt waren door te kort aan grondstof-
fen, katoen die kwam van America en er daar een burgeroorlog was 
uitgebroken. Op 14 januari werd er al gestart. 260000m²  moest 
worden afgegraven worden. De werken zouden maar 18 maanden 
mogen duren. Op 21/2/1863 waren reeds 600 mensen aan het 
delven. Het nieuwe kanaal werd over gans de lengte volledig een 
nieuw kanaal gegraven. Omdat de stadsgrachten aan het tolhuis 
daar zo dicht lagen dacht ik dat er toch een eind deze stadsgracht 
had gebruikt om hem dieper uit te graven. Dat is niet gebeurd want 
op 9/5/1863 is men de stadsgracht beginnen te opvullen. Nadat het 
kanaal gegraven werd in 1863 werden twee nieuwe straten 
toegevoegd op het stadsplan. De Nieuwe Vaart en de 
Gasmeterslaan. Waarschijnlijk werd er daar al gas geproduceerd en 
vandaar dan de naam? 
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Ik denk dat dit hier een 
voetgangersbrugje was? 

De Gevaertkaart van 1878. De kerk staat er reeds en 20 jaar later is dit al volgebouwd 

De nutsleidingen gas water elektriek die beide oevers verbond 

               De start van het 
kanaal (2.158m) is begon-  

     nen  op 14/1/1863 en  
      ernaast moest er langs    
        beide zijden een weg    
             worden aangelegd   
                          12m breed  

In 1863 waren meer dan 600 mensen aan het werk om het kanaal uit te delven 

In 1900 werden de kaaimuren gebouwd 

De boten rond 1870 werden voorgetrokken door scheepstrekkers op het verbindingskanaal dit door touw voor de borst te binden en dan maar trekken 
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Gasmeterlaan (R40) gebr de Smetstr Elyzeese Velden 
Hoek met Elyzeese Velden en Gasmeterlaan. 
Voormalige sluiswachtershuizen gebouwd 
circa 1900 aan de Wondelgem-brug over de 
Verbindingsvaart. In laatst genoemde 
woonde de hoofdwachter. Bakstenen 
gebouw met eclectische inslag met picturaal 
gebruik van witte bakstenen voor de 
speklagen die de boog der vensters 
aanhouden. Alles verdween nog voor de 
eeuwwisseling  

Het is dank zij Roger die me deze foto van het groot gebouw gegeven heeft dat ik nu overtuigd ben dat dit degelijk de Gebr De Smet  brug is 
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Wat weten we over de De Smetbrug of vroeger 
ook de Palinghuizenbrug genoemd? Veel? Bitter 
weinig zeker wat betreft afbeeldingen van het 
ganse begin. 
Deze  eerste brug rond 1865 was een kleine 
houten draaibrug van amper 4m breed. Deze 
werd vervangen in 1911 door een grotere 
metalen. 
Op het einde van de oorlog van 14/18 hebben de 
Duitsers deze opgeblazen 
In mei 1940 hebben onze eigen genietroepen 
hetzelfde gedaan. Tijdens de oorlog werd deze 
vervangen door een nood voetgangersbrug. 
In 1947 werd er een nieuwe brug aanbesteed in 
beton. Deze was een vaste maar ook verhoogde 
brug. De brug was klaar in april 1949. In 1976 
werd er besloten deze terug af te breken(de 
stalen draden van het voorgespannen beton 
waren aan het roesten) Er werd ernaast een 
voetgangers noodbrug door het leger 
opgetrokken.  
De brug werd in dienst genomen op 23 maart 
1978 

De brug in het verlengde van de (Ijskelderstr) en de Wondelgembrug. 
Er was voor de 1ste keer sprake van een brug in de  het verlengde van 
de Wondelgemstr in 1876 en zal waarschijnlijk een smal draaibrugje 

geweest zijn zoals deze van hiernaast.  Deze deed dienst tot1930 er zal 
een brug komen die zal aangedreven worden met elektriek.  Deze zal 

een dubbel spoor hebben die gebruikt zal worden voor de trein van de 
buurtspoorweg en de andere lijn de tram. Men heeft op grote 

moeilijkheden gestoten  omdat de eerste zavelgrond zat op 11 meter 
diepte. Zoals iedereen die in de bouw werkt is dit zeer belangrijk om 

je huis erop te bouwen. In oktober 1932 rijklaar. 
In mei 1940 werd ze opgeblazen door onze genietroepen om de vijand 

te beletten rap Gent te bereiken. En ze was maar hersteld en bij de 
aftocht deden de Duitsers ze nu opblazen   

Alle twee in 40 en 44  konden ze na het opblazen redelijk goed 
herstellen 

In febr 1980 terug een aanpak van de brug, een vernieuwing en de 
brug was klaar voor verkeer reeds 24/12/1980!!!  

De bijkomende voetbrug uit 19..?… ook deze werd 2 maal vernield 
tijdens de oorlog. In 1951  werd er aan de voetbrug terug een 

vernieuwing gebeurd (8 maanden) 
Men spreek niet over de brug die in het verlengde lag voor de 

Ijskelderstr (zie kaart) waarschijnlijk is dit nooit uitgevoerd geweest en 
werd de knoop doorgehakt door ze te plaatsen op de huidige plaats. 
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Afbraak noodbrug in 1977 
De schoorsteen dat je ziet is de schoorsteen geweest van de textielfabriek 
van de Gebr De Smetstraat. Nu Hogeschool St Lievens. De 2 rode pijlen 
komen overéén met de trap en een rioolbuis. Maar er zullen meerdere 
trappen liggen. Zo te zien op de onderste foto lag de noodbrug dichter bij 
de De Smetbrug aan de Brugse Vaart. Ik denk niet dat men gedurende de 
oorlog veel geld hadden om 2 noodbruggen te bouwen die zeer dicht bij 
elkaar lagen. Een andere mogelijkheid kan  

Gefotografeerd vanaf de Gasmeterlaan 

Ik denk dat de brug recht 
tegenover de straat lag 

Deze noodbrug stond dicht bij de De Smetbrug. Op deze foto zien we de 
huizen aan de andere kant van de Brugse Vaart op de Groendreef en 
later verplaatst opzij van de Wondelgembrug. Op de kleurenfoto zien 
we allemaal nieuwbouw waar vroeger een fabriek was (zie dia 13) 
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De verbindingsvaart met de 
Wondelgembrug 

De Wondelgembrug kwam er 
pas in 1878. Deze deed zijn 
dienst tot 1930. Na veel miserie 
was de nieuwe elektrische brug 
klaar in 1932. Deze werd dan 2 
maal vernietigd tijdens de 
oorlog en telkens hersteld. De 
huidige nieuwe brug dateert 
van eind 1981.   

Een brug verplaatsen gaat gemakkelijk maar 2 straten verplaatsen is al een heel stuk 
moeilijker. Als de voetgangersbrug nog altijd op dezelfde plaats lig, heb ik problemen. Deze 
brug hier lig voor de voetgangersbrug terwijl de bovenste foto de draaibrug achter de 
voetgangersbrug ligt, probleem is dan dat deze niet in het verlengde van de straten ligt!!! 

Indien de situatie hier juist is, welke schoor-
steen stond er hier dan?      Zie vlgd dia 

Kaart van 1912.Dit 
was een kerkhof 
en nu parkje. Maar 
waar stond deze 
schoorsteen dan? 
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De Smetbrug        

De schoorsteen lig niet in het midden maar redelijk links ten opzichte 
waar de fotograaf stond. De fotograaf stond zeker nog op de kade 
want moest hij op een boot hebben gestaan dan waren de 2 uiter-
sten van de brug gelijk geweest 

Kruispunt Gasmeterslaan met de Gebr 
De Smetsstraat 

Kruispunt Gasmeterslaan met de Gebr De Smetsstraat 

Deze schoorsteen moet daar ergens hebben ge-
staan. Niet ze zien op deze foto                     maar 
nog wel uit de foto uit 1968 
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1ste Wondelgembrug en voetgangersbrug uit 1878 en  gefotografeerd in 1930 

De 2de brug 
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In 1940 werd enkel de voetgangersbrug deels opgeblazen en de brug opengezet. 
Zie ik links niet reeds een kraan staan om de karwei op te klaren 
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Wondelgembrug over 
het Verbindingskanaal. 
Alleen de 2 hoekhuizen 
zijn grondig veranderd of 
werden afgebroken.  

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Gasmeterslaan in 1943 ter hoogte van de nog bestaande 
niet meer gebruikte gastanks 

Gasmeterslaan de oude 
burelen van de 
gasdienst 

Gasmeterslaan. In 1943 bouw de stad er een gasfabriek 
met een 30000 kubieke inhoud. 2 citernen voor 
gasvoorraad in te slaan  deze kon een hoogte reiken van 
bijna 41m. Naargelang er gas in kwam ging de citern 
omhoog. Ondertussen al lang opgedoekt en heden een 
beschermd Monument. Ik dacht dat het de 2 citernen 
waren uit 1881 maar ze zijn waarschijnlijk van 1943. 
Toen de foto werd genomen waren ze nog in werking 
want de ene is bijna leeg en de andere is nog ¾ vol met 
gas. Ik denk dat alles werd opgegeven in het begin van 
de jaren zestig toen men het aardgas binnen trok uit 
Nederland. Ik heb aan de kade nog lang deze brug kraan 
weten staan om de kolen te lossen uit de boten 

In 1854 werd de 
goedkeuring 
geven voor een 
4de gastank te 
plaatsen 

Ook vlgd dia 
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Ik heb nog iemand gekend die tot begin de jaren vijftig met zijn grootvader op 
stap was om de straatlantaarns in de laatste straten in Gent die nog met gas 
werkten van licht te bedienen. Alle dagen hetzelfde scenario. Kraantje 
opendraaien en met een stok en wiek het gas doen branden. 

In de 2e gashouder wordt er zand gedaan en 
kunnen kinderen rustig spelen met naast hen een 
historisch monument 

Na meer dan 60 jaar verval  zal de gashouder terug te 
zien zijn in volle glorie 
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1943 

In 1943 werden 2 opslagtanks afgebro-
ken. Tot in de jaren 50 waren nog be-
paalde straten verlicht met gas. Dit zal 
gebeurd zijn met de nog bestaande 
opslagtanks dat men nu bezig is te 
renoveren ( zie dia eerder) 
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Gasmeterlaan 1937 
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Ik weet niet of dit deze gastank is die bewaard is 
gebleven. Er waren verschillende gastank 

Ik zal nog een dia moeten toevoegen om de huidige situatie 
weer te                                                                                                         
geven 
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Op de Waalse Krook (Platteberg) bevond zich de eerste gasfabriek 
van Louis Roeland in Gent, de architect die o.a het opera gebouw 

heeft gebouwd. Wat later vond dat er meer straatverlichting nodig 
was en werd er een 2de gasfabriek  gebouwd in Dok Noord. Rond  

1881 werd er een 3de  gasfabriek gebouwd op de Gasmeterslaan aan 
de Verbindingsvaart  

Ik zie 5 gas tanken staan op 
de kaart, deze van 1943 
staan er niet op. Omdat de 
kaart is van 1912. De 3 
kleine zullen verdwijnen om 
plaats te maken voor die 2 
supertanks.  Ik geloof als ik 
me niet vergis dat de 2 
oude in de jaren zeventig 
werden afgebroken. De 
gebouwen werden 
afgebroken voor de huidige 
gebouwen die gebouwd 
werden voor de ITT.  johan@sint-pietersdorp.be 
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                             Een bakkerij en een kolenmagazijn                       
             in de Gas-meterslaan in 1910.                        

“Het Volk” De tegenhanger van de “Vooruit” had 
het moeilijk om de concurrentie aan te gaan 

Het magazijn lag aan de Wondelgembrug. Nee een eindje verder van de brug. Op  
               het eind van de oorlog lagen de geallieerden aan de Gasmeterlaan en de     
             Duitsers aan de Nieuwe Vaart. De eigenaar kwam regelmatig om de hoek   

                 kijken in de Elsstraat. Was het om de hoek links of rechts? De oude foto  
                                 laat zien waar dit gebouw eens stond. Zie huis dat er nog altijd           
                                                                                                                        staat, rode pijl  

2 foto’s de ene uit 
1910 en de andere uit 
1966. Deze laatste laat 
duidelijk zien dat het 
gebouw toebehoorde 
aan de coöperatieve 

“Het Volk” 
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De strenge winter 
uit de 2de wereld-
oorlog op het 
verbindingskanaal.  

Nieuwe vaart  
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Nieuwe Vaart 
Vynckier heeft de gebouwen 
ingenomen van de oude 
katoenspinnerij Pipyn. Later brede 
Vynckier zijn activiteiten uit in het 
nabij gelegen textielgebouw 
Parmentier-Van Hoegaerden 

Al deze gebouwen zijn afgebroken 
en in de plaats parking  en andere 

bedrijven en o.a.een filiaal van 
Carglass kwam in de plaats 
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Op 12/5/1896 opende de                                                  
katoenspinnerij “Filature                                                                             
La Nouvelle Orlean” (FNO)                                                                   
haar deuren. De zaken gin-                                                                            
gen goed vooruit want in                                                                                     
1905 breide deze verder                                                                                        
uit. In 1957 was er een                                                                              
fusie met een jutezakken                                                                                 
fabriek die gelegen was                                                                                 
op Einde Were voor de                                                                           
Ekkergem kerke waar de Peugeot garage was. In de jaren 60 
werd de UCO opgericht en in 1972 hebben ze zich bij 
aangesloten en in 1988 werd de deur dicht gedraaid. In 1990 
werd gans het terrein verkocht en in 1995 werd het deels 
beschermd als cultureel erfgoed. Aantal werknemers bedroeg in 
1969 , 700 werknemers  

De katoenspinnerij was gelegen aan 
de Nieuwe Vaart 
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 De beslissing om het verbindingskanaal te graven werd 
genomen in 1863 en eindigde in 1869  tussen de Coupure, 

of juister de Brugsevaart en het Kanaal Gent Terneuzen 

Pas in 1937 kwam Vynckier zich in de 
Rabot wijk vestigen. Het bedrijf nam 
haar intrek in de oude katoenspinne-
rij aan de Nieuwe Vaart. Wat later 
werden ook de oude textielfabriek 
van Parmentier-Van Hoegaerden 
geïntegreerd.    

Voorheen 1942 noemde de Nieuwe 
Vaart , Nijverheidslaan. 
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1980 

2017 

In 1978 werden alle activiteiten 
overgebracht naar de omgeving van het 
St Pieters-station en werd deze locatie 
nog enkel gebruikt voor garage . In 1985 
zat  hier de plantsoendienst in van stad 
gent. Maar wanneer deze locatie werd 
opgegeven heb ik nergens kunnen lezen.  

Van Roger 

Nieuwe Vaart 
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Nieuwevaart 151tt 159  en ter 
hoogte het kolen schip 

Je leest zoveel wat Vooruit 
betekend heeft voor de arbeidende 
bevolking. Langzaam komen meer 
en meer bedrijvigheid bloot te 
liggen en vooral waar deze gelegen 
was.  

Vlgd dia 
We zien dat deze 2 
gebouwen er nog 

niet stonden op de 
foto rechts 
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Nieuwevaart 151 coöperatieve 
bakkerij Vooruit en na afbraak 
kolenmagazijnen links in 1980. 

Hier is het kolenmagazijn reeds afgebroken. 
Maar van de bakkerij van Vooruit is niks 
meer te lezen  
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In 1889 opende Vooruit een grootschalige bakkerij op de Nijver-
heidskaai nu de Nieuwe Vaart 151-153. Een kolenmagazijn en 
meubel-werkhuis kwam zich daar ook vestigen. Zal even naar 
het archief moeten gaan zien om een lijstje te bekomen waar en 
wanneer er nieuwe zaken van hen werden geopend. Nu is me 
een raadsel waar deze gebouwen hebben gestaan. Vermits dat 
het grote zaken, huizen zal geweest zijn zullen deze allemaal 
afgebroken zijn om er later sociale woning bouw op te richten?  

Kijk de verbindingsvaart had 
nog geen kaaien toen deze 
foto werd genomen 
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Ik had alleen gegevens dat het een grote bakkerij was van 
Vooruit. De bakkerij was juist naast het kolenmagazijn en 
ik vermoed dat de ge-bouwen hebben gestaan waar nu 
bomen zijn gegroeid ofwel waar het tankstation van 
LUKOIL is gevestigd 

Elsstraat  
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Nieuwevaart 153 coöperatieve SM 
Vooruit aan het kolenmagazijn 
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Nieuwevaart 126/127 
Parallelweg links/ 
toen naast spoorweg. 
Het Brughuisje 
daterend van de jaren 
1880 
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Nieuwevaart 119 tt 127 
voormalige Fabriek Vercoutere 
sinds 1880 
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Kaart van 1641. De 
Brugse poort binnen 
de stadsmuren. De 
Brugse vaart is reeds 
aangelegd  en  de 
Coupure zal maar 
rond 1750 worden 
aangelegd. De  Leie  
liep nog rond de 
Stadsvesten met zijn 
vele aftakkingen. 

St Michielskerk Oude Houtlei Burgstr Hoogstr 
  

Holstr 
Brugsepoortstr
Noordstr 
Begijnengracht 
Begijnhof   
Waldam   
Rabot              
Lieve 

Prinsenhof   Stadswallen en grachten  
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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


1855 

1880 

Tijdens het Frans bewind  werden hier de 
vesten zijn afgebroken maar de contouren 
bleven en was er op rijden niet mogelijk. In 
1860  heeft men  vanaf het Rabot, de 
Blaizantvest tot de Tolhuisbrug en van het 
Rabot tot de Begijnhofvest er lanen van  
gemaakt. Ook in 1860 werd het plan 
gemaakt om de Rabotstraat aan te leggen 

Vanaf 1860 werden de oude stadsgrenzen 
afgeschaft. Wat eeuwen bijna onaangeroerd bleef 
is bijna niets meer te herkennen na 50 jaar 

1855 

                             Een goeie 7                                                                               
               jaar later zal men                           

              beginnen aan het graven 
van het verbindingskanaal 
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Zie over Wereldexpo 1913 van Gent op E24 tot 
E30. 

Beste, we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit jouw buurt, heb je geen geluk dan kan je 
vrienden van jou er misschien plezier doen met deze website. Vermeld zeker ook E23 met straatnamen 
alfabetisch gerangschikt. 
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