
Kattenberg, Dek-
straat, groot en 
klein Eekhout  
Kunstlaan, 
Viktor Horta- en 
Gaspar de 
Craeyerstraat 
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De kiosk was al een tijdje verdwenen en de parking 
werd opgeofferd om een mooi fietspad aan te 
leggen. Over gans de stad werden moderne picines 
geplaatst  en dit was de gelegenheid om ze te 
verplaatsen. 
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Kattenberg was de 

naam van de wijk, nu een 
straatnaam 

De Dekstraat (1898), een weinig hygiënische 
arbeidersbuurt. De stad besloot op het eind van 
de 19e eeuw gans de wijk te saneren.  

Na de sanering op 
ongeveer dezelfde plaats 
kwam de Kunstlaan 

Abdijkerk  

Groot en Klein Eekhout, was een bos dat zich op 
de helling bevond van de Blandiniumsberg.  Het 
Klein Eekhout lag meer naar de Schelde toe. Het 
Groot Eekhout helde meer over naar de Leie  

Situatie zie vlgd. dia 

Op de vlgd. foto 
zie je dit dak            
van de Dekstraat 
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De bewoning van de Kattenwijk voor de aanleg van de Kunstlaan. Waar deze mensen terecht 
zijn gekomen ben ik niet te weten gekomen. 

Café “A la 
Cantine 
Wallone” 

Vlgd. 
foto 
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Hoek Kramersplein - St Amandstraat 

De oude kazerne (heden de 
Leopoldskazerne) 

Dekstraat                            
nu Kunstlaan 

Het dak van 
de vorige 
foto 

Op het plan 
zie je 
duidelijk 
deze 
uitsprong 
van de 
rooilijn 

Zicht vanaf het eind v/d St.- Amandstraat naar de kazerne toe.  Foto 
genomen ± 1880. Alles werd met de grond gelijk gemaakt. 
Uitgenomen de oude kazerne. Deze zou later worden afgebroken. 
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Hoek Kunstlaan – St.-Amandstraat. 
Wanneer de kiosk is verdwenen 
weet ik niet meer. 
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Van de Kunstlaan beschik ik maar over 1 foto. Reden? De 
bebouwing is deze van rond 1900. Dus niks veranderd. 
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Op 5-4-1889  was het een drukte van jewelste om de rondtrekkende dierentuin met de grootse 
verzameling van wilde dieren te bezoeken die zijn stand had achter de oude kazerne. Die zelfde dag 
waren er 2 olifanten ontsnapt naar het Citadelpark, was het deze? 
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Kattenberg heden en rond 1900 

Foto genomen vanuit de Charles de Kerckhovelaan. Het 
laatste huis van de Kattenberg moet nog worden 
gebouwd ook de huizen aan overkant van de straat. 
Bijna alle huizen werden in een nieuw kleedje gestoken 
of totale nieuwbouw. 
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Waarom deze foto  aan de 
Kattenberg werd genomen weet ik 
niet. Ik denk dat hij genomen werd 
eind de jaren zeventig begin 
tachtig. De tijd dat je nog altijd een 
plaatske vond om te parkeren!!! 
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De oude kazerne 
(afgebroken             
eind 19e eeuw).                                        
De ex-paardenstallen 
die omgevormd waren 
tot woongelegenheid   
voor de gehuwde 
soldaten.                      
De Kanunnikstr. die 
nu een rechte straat 
is, moest vroeger een 
boogje maken rond 
het militaire gebied. 
Kattenberg en de 
huidige (Korte en 
Lange) Kazernenstraat 
waren toen rond 1855 
één straat. 

Rue des Casernes 

Allemaal verdwenen citétjes 

Kadasterkaart 1855  

De J van jardin 

Vlgd dia 
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De Kattenberg, het gebouw van de Ebes, 
elektriciteits gebouw werd gebouwd half-
weg de jaren dertig. Toen al moest men op 
de nieuwe rooilijn bouwen 

De waterdienst van de stad Gent had 
hier zijn kantoren en zijn eigen 
parking en aan de overkant hun 
werkplaatsen. Deze diensten werden 
afgestoten en kwam in handen van 
een waterdienst  waarbij we nu nog 
bijhoren. Het gebouw op de bovenste 
foto is nu in handen van de 
Arteveldehogeschool. 
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Gaspar de Crayer (Antwerpen, 18 
nov. 1584 - Gent, 27 jan. 1669) 
was een kunstschilder uit 
de Antwerpse School. Zijn 
generatie werd beïnvloed door 
Rubens. 

Toen de oude kazerne werd afgebroken rond 1900 kwam er veel grond vrij en werden er straten doorheen getrokken. Maar waarom hebben ze 
de naam van die 2 schilders daaraan verbonden. Namelijk Gaspar de Crayer(straat) en Jacob Jordaens(straat) ik denk dat ze het niet prettig 

zouden gevonden hebben in een omgeving van dat militair gedoe, de Leopoldskazerne. Gelukkig hangen er enkele werken van hen in ons M.S.K. 

Jacob Jordaens (Antwerpen, 19 
mei 1593 - aldaar, 18 okt. 1678) 

was een Vlaamse 
barokschilder uit de Antwerpse 

School. 

Ook Rubbens was aanwezig bij zijn 
begrafenis. Niemand kan hoger kraaien 
dan de Crayer zei Rubbens op de 
begrafenis. 
Dat was een mooi eerbetoon, de grote 
meester die zulke woorden uitsprak 

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


Waar eens de enorme grote paardenstallen v/h leger stonden en later omgevormd tot 
woningen voor de getrouwde soldaten, staan nu de watertorens.             
DIT ZIJN DE EERSTE WATERTORENS VAN DE STAD. (1883)                                                                
Deze watertorens zijn niet meer in gebruik en zijn vervangen door een nieuwe watertoren (hier 
nog de werken in uitvoering )  

D
e Katten

b
erg 

Viktor Hortastraat  
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Alles werd  hier genivelleerd  

Toen de Leopoldskazerne werd 
gebouwd werd er wel 1000m³ aarde 
weggevoerd naar lagere gelegen 
gebieden dichtbij. De  2 grote 
watertorens staan nu bijna 1 meter 
hoger dan de nevenliggende straat 
(bekijk de camionnette tov het muurtje 
dat ik slechts 1m hoog inschat is). 
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Dit is het grondplan dat aan de stad werd 
gegeven voor verkoop van de gronden in 
1876.  Kazerne niet inbegrepen. Op de 
oude paardenstallen (verbouwd  in 1752 
tot woongelegenheid voor gehuwde 
soldaten) zouden de 2 watertorens enkele 
jaren later verrijzen (vlgd. dia) 

Kanunnikstr. 

Nu Kattenberg 

Oude 
kazerne 

! 

Plaats? Heden de  Leopoldskazerne 

De 2e kazerne gaf 
plaats aan 1000 
man. Toen de 
Brabantse om-
wenteling plaats- 
vond nam men 
800 Oostenrijkse 
soldaten gevan-
gen. 

1e 

2e 

Bij het bouwen v/d 1e water-
toren bleef de bewoning voor 
soldaten behouden. Met het 
bouwen van de 2e watertoren 
moest de afbraak geschieden 
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De watertorens van Gent waren toch een van 
de eerste gebouwd nl. in 1881-1883. Zij hadden 
een capaciteit samen van 1000m³. In 1951 werd 
er een nieuwbouw gezet maar eerst moest de 
oude werkplaats afgebroken worden , daar 
werden watermeters enz. hersteld, kortom alles 
wat de dienst nodig had. In 1974 waren er weer 
grote werken. Het realiseren van een ultra 
moderne watertoren .Sinds  1977 in gebruik . 

Als ik op reis ben en ik zie een oude watertoren dan ben 
ik op zoek naar de datum wanneer hij is gebouwd. En 
meestal is onze watertoren een oud beestje 
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Voor situering is de Kortrijksepoort een zeer ruim begrip. Dus kan dit ook zijn in de omgeving van de Kattenberg of elders. De muur die we 
zien op de beide foto’s , ik denk dezelfde muur maar….?  Op de foto met het wit paard zou je 2 ramen moeten zien die op een hoek van het 
gebouw zitten. Op  de andere foto zie je op het hoekgebouw nog juist 2 ramen. Overal zitten er tralies voor de vensters. In welk gebouw in 

deze omgeving zaten er tralies voor de ramen op het 2e verdiep? Op de 1e foto de staart  van een wit en zwart paard? Weet iemand deze 
plaatst rond de Kortrijksepoort? De foto’s zijn genomen voor de afbraak van de oude kazerne de huidige was klaar in 1905. 

? 

? 

Foto’s werden me doorgestuurd 
door Roger 
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Einde C15. Zie verder C16 

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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