
Detail rondom het Sluizeken uit het panoramisch zicht op Gent anno 1534 

Grauwpoort, eerste 
buitenpoort aan het 
begin v/d Sleepstraat 
richting Muide, 
gesloopt eind v/d XVIe 
eeuw. 

Leie 

Tichelrei, gedempt in 
1908 

Lange Steenstraat 

Korte Steenstraat, heden 
Grauwpoort 

Sleepstraat 

Oudburg 

E5 samen met E6 één stadsdeel.  
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Sluizeken 

Grauwpoort, voormalige  
Korte Steenstraat 

Lange Steenstraat 

Oudburg 

Tichelrei 

Dit is een kaart van 1809 uit het Kada-
straal kaartenboek Gent, vervaardigd 
door de landmeters Piéton & Boutique. 
Ik heb hier een fragmentje van een an-
der blad uit dezelfde atlas nauwkeurig 
ingelast om aan te tonen waar de 
Ottogracht in de Leie vloeide. 
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Ottogracht 

Leie 

Sleepstraat 
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1940 

Het begin v/d Lange 
Steenstraat, nrs 2 & 4. 

2 
4 
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Krantenknipsel uit de 

rubriek mededelingen van 
de gazet “Het Volk” van 2 
dec.1914 

Lange Steenstraat 8 
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Lange Steenstraat, nrs 8, 10 & 12, 
daarnaast de Vrouwebroersstraat, 
op weg naar Patershol. 

8 

10 

12 

12 10 
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8 

10 

12 

Je had 2 soorten karmelieten, de geschoeide karmelieten die hier anno 1287 in 
dit klooster introkken en de ongeschoeide of ‘Discalsen’  
welke zich in 1651 in de Burgstraat vestigden.  
Het Caermersklooster in de Lange Steenstraat /  
Vrouwebroersstraat werd opgedoekt met  
de Franse revolutie. Op 22-2-1853  
werd de kerk verkocht en  
gebruikt als magazijn.  
 

Later ook als magazijn  voor de stadsdiensten en nog wat later  
gebruikt als museum. Op 16 aug. 1881 was er een openbare 
veilig waarbij het voornoemde klooster zou afgebroken 
worden voor het bouwen van huizen. Gelukkig heeft het 
stadsbestuur daar een stokje voorgestoken en het zelf 
aangekocht om er het archeologisch museum in onder te  
brengen. Minard, de architect van de gelijknamige schouw-
burg, had zijn collectie oudheden geschonken aan de stad, en 
dat was de moeite!. Dit museum werd in de jaren twintig 
overgebracht naar de Bijloke, nu het STAM.  
 

Daarna kreeg de provincie het 
gebouw in handen. Nu is de Stad 
Gent voor een groot deel verant-
woordelijk voor de bestemming en 
gebruikt het als Kunsthal voor 
tijdelijke tentoonstellingen. 
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Ook het museum  voor   
folklore was hier  
gevestigd 
van 1927  
tot 1962 
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Op de postkaart rechtsonder 
een mooi zicht op de Lange 
Steenstraat vanaf het voor-
malig Karmelietenklooster 
richting Grauwpoort. 

Merk ook het paard met kar 
op welke niet konden stil 
blijven staan voor de 
fotograaf. 
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Lange Steenstraat, vlak voorbij 
de kerk v/h Caermersklooster. 
Het huis op de voorgrond anno 
1827 waarvan het dak volledig 
vernieuwd en in de voorgevel 
een deur en enkele vensters 
dichtgemetseld.  
Het huis op de achtergrond op 
enkele details na nagenoeg 
onveranderd. Beide huizen 
maken deel uit v/h klooster-
complex. 

2013 
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Huis vlg. dia 
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Huis ten einde van de Lange Steenstraat begin Korte Steenstraat nu Grauwpoort  Na de demping van de  
Tichelrei werd dit een                                          
stukje stadspark                                   
tot aan de Leie 

De verdwenen  Sleutelkensbrug 

De recht tegen- 
over liggende 

huizen aan het 
brugsken 

Ik had het al een beetje 
opgegeven deze nis te vinden. 
Maar toch beloond. In 1959 bij 
het afkappen van de pleister 
ontdekte men er een nis. En 
wat paste daarin, het zal wel 
ook een Mariabeeld geweest 
zijn, tenzij de drank van de 
fabrikant brouwer stoker van 
het huis ernaast van de “ Drie 
Sleutelkens” 

1957 

Toestand in 
1956 
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Lange Steenstraat toen nr 13 

Toen nr 9 in 1940 
Spijtig dat ik geen foto van naast het huis van toen nr 9 heb kunnen bemachtigen 

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


Lange Steenstraat nrs 23 & 25? 

De oude rooilijn. 

Gewoonlijk wordt de nieuwe rooilijn 
achteruit gelegd.  
Bij het afbreken van de oude huisjes 
mocht men 4 meter vooruit bouwen. 
Gelukkig zie we nog de rand van het 
huidige huis ernaast 
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Lange Steenstraat nrs 71 - 73 

Lang was dit huis het “Huis van de Arbeid”, zeg maar de RVA.  
Wanneer het opschrift werd aangebracht heb ik niet kunnen 
achterhalen. De  RVA-diensten zijn er al zeer lang verdwenen 
maar de tekst bleef standhouden tot er dakwerken werden 
uitgevoerd in 2010 en dat was het moment om deze te verwij-
deren. En naast het  “Huis van de Arbeid” heb je het café                  
folklore dat voorlopig wel blijft standhouden. 
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Het hoekhuis Lange Schipgracht - Lange Steenstraat 

Plaats zie kaart vlg. dia 
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Lange schipgracht 

Meerhemkanaal  

De eerste kadasterkaart  
werd afgeleverd in 1825  
en werd gebruikt tot  
de Gérardkaart uitkwam  
in 1855. 
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Op de voorgrond de 
Lange Steenstraat 
t.h.v. de brug over 
de Schipgracht die 
gedempt werd en op 
deze plaats nu een 
parkje vormt. 

De brug op de 
achtergrond die ook 
tot het verleden 
hoort was gelegen in 
de Oudburg. 
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Schaepbrug, later Sleutelkensbrug  

Sluyzekensbrug  
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Op de vorige dia 
keek men vanaf deze 

brug richting 
Oudburg, nu 
omgekeerd. 

 
Links is de stokerij 

de Sleutelkens. 
De huizen die je 
rechts ziet zijn 

huizen uit de Lange 
Steenstraat.  Na de 

demping van de 
Scipgracht verdween 

ook de brug 
natuurlijk. 
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Grauwpoort nr 6,  nu de Korte 
Steenstraat 

Foto uit 1909 

De Grauwpoort, oudste 
poort richting Muide stond 
aanvankelijk aan het begin 
van de Sleepstraat. Deze 
verdween in de 14e eeuw 
met het verleggen van de 
stadspoort naar de plaats 
waar nu de Bevelandstraat 
is aan de  Voormuide.  
 
De Grauwpoort dankt zijn 
naam aan de grijze 
(grauwe) steen waarin ze 
werd gebouwd. 

Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 
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Sluizekenkaai heden en rond 1905 

Telegraaf antenne? 
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Hoe strategisch het Sluizeken wel gelegen was. 
Uit de “Wegwyzer der Stad Gend en Provintialen Almanach van Oost-Vlaenderen, 
voor het jaer 1838.” – Rubriek Brieven-Postery te Gend 

‘Tot gemak der inwooners zyn 'er in Gend vier kleyne bussen ingericht, te weten : 
de eerste by joff. de weduwe Snoeck, op de Ketelvest n.° 3bis; de tweede by joff. 
Barrez , in de Breydelsteeg n.° 14, by de Appelbrug; de derde by J. Peeters, op het 
Sluyzeken n.o 36; en de vierde by P. J. Hebbelynck, op den Brabanddam n.o 55. - De 
lichtingen dezer vier bussen geschieden ten 10 uren des morgends en ten 9 uren 
des avonds.’  

1940 
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Het gedempte Meerhemkanaal 

Sleepstraat  

Deze kaart is lang in gebruik 
geweest en heden wordt ze nog 
regelmatig geraadpleegd. Maar 

nu ook digitaal. 

Kaart gemaakt onder 
het Hollands bewind 

uit 1825. Deze kaarten 
werden verder 

gebruikt tot 1855 tot 
de nieuwe 

Gérardkaart werd 
gedrukt. 
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Deze smalle, niet 
overdekte gang 
van 37 meter lang 
was de uitgang 
naar de Grauw-
poort. Het plein-
beluik 19/35 van 
voor 1828  is nu 
afgebroken. 

De              
Grauwpoort 
(vroeger de 

Korte Steen-
straat) is het 

verlengde v/d 
Lange Steen-          

straat 

Het serviceflat-complex aan de Tichelrei kwam er in de plaats. De gang waarin 
verschillende uitgangen van andere panden zijn bestaat nog altijd. 

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 volgende foto’s gaan over deze kanaaltjes dicht bij het Sluizeken 

        De Ottogracht.              
          De Krommewal  
        (brug bestond nog  
          niet).                          
De Goudstraat 

Op één van de 
volgende dia’s geef 
ik het nr van de 
brug weer 
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Foto onderaan - De afgebroken Sleutelkens-
brug  (genoemd naar het nog bestaande 
huis) gezien vanaf de brug die toen stond op 
het Oudburg, de Sluizekensbrug. Nu kan je 
enkel nog zien waar de Tichelrei in de Leie 
uitmondde.  

Foto boven. De fotograaf stond aan de Leie 
 

Lange Steenstraat        Grauwpoort 

Tichelrei 

Het Oudburg 

Tichelrei/Meerhemkanaal van voor 1948 het jaar v/d demping 
Foto genomen van dicht bij de Leie 

Nog bestaande gebouw 
“Sleutelken” 

Sluizekensbrug  

Huis is nu een nieuwbouw 
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Foto rechtsboven - Zicht vanaf de Sleutelskens-
brug aan de Grauwpoort naar de Leie toe. 

Sluizeken  

Oudburg  

De zwart-wit foto 
is van voor 1948, 
de datum v/d 
demping van het 
Meerhemkanaal 
en zoals je hier ziet 
nu een mooi 
parkje. 
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Nog bestaand gebouw 
“Sleutelken”. 

Toestand in 1927 onderaan. Heden 
is de Schipgracht een langgerekt 

parkje tussen de Lange  
Steenstraat,  
Grauwpoort  

en de Leie.  
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Mensen kopen nu grond om te bouwen. Onze voorouders wisten maar al te 
goed dat sommige landbouwgronden onder water konden staan. Een vriendin 

van mij woonde in een huisje van een graaf in Frankrijk dat vroeger werd 
bewoond door een leraar (meer dan 100 jaar geleden). Rondom het kasteel, 

om U tegen te zeggen, stonden nog vele huisjes voor mensen die werkten 
voor de graaf. Nooit waren er problemen geweest met hoge waterstand. 

Nooit stond deze plaats onder water. Gans de omgeving, zo ver je kon zien, 
stond onder water. Het kasteel werd gebouwd in de 18e eeuw. Zij wisten maar 

al te goed dat dit domein nooit onder water kon staan. Vele mensen kopen 
bouwgrond die laag gelegen is. Nooit waterproblemen. Tot het gebeurt dat 

het dagen en dagen regent of sneeuw die ontdooit. 

In 1870 is er een grote overstroming geweest 
in Gent. Alle laag gelegen plaatsen stonden 
blank. Vb Gans het begijnhof, ook de                                          
Sleepstraat. Dat zijn                                              
allemaal gebieden                                                     
die vroeger                                                                      
meersen waren 
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Het gebouw van de Sleutelkens aan de Lange 
Steenstraat. Op de huidige situatie zien we dat die 
2 venstertjes zijn verdwenen. Deze zijn later 
toegevoegd geweest. Maar als je goed kijk naar de 
muur hebben ze terug dat venstertje dicht 
gemetseld. 
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Het begin van de Tichelrei aan   
de Lange Steenstaat 

1 is ook 
vlgd dia 

En achterkant van de huizen 
van de Langeschipgracht 
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Op de voorgrond is het water aan de Tichelei 
reeds gedempt. Dit gebeurde vanaf de Drie 
Sleutelkens tot aan de Leie. De rest van de 
vervuilde waterloop, de Schipgracht, zou rap 
volgen.  

Op de vorige dia zagen we het dak van “De Drie 
Sleutels”. Een voormalige brouwerij. Maar 

opgekocht werd door spiritus-fabriek 
Bruggeman die hier tot 1987 aan de Tichelrei 
gevestigd was. Vroeger had je de Lange en de 

Korte Steenstraat. Nu heet de Korte 
Steenstraat de Grauwpoort. 

Dit was de doorgang met 
paard en kar en later de 
auto na de demping hier. 
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1545 

1678 

Zie verder E6 

Vergelijk 
de kaart 
van 1545 
even met 
deze van 
1678 
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