
D21 is het 

verlengde van 
D20, van de 
Nieuwbrug tot 
de samenvloei-
ing van Leie en 
Schelde aan de 
Portus Ganda. 
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Beschrijving De Reep - Naam van de Nederscheldekaai, aanvankelijk van de Watermolen- of 
Brabantbrug tot de Nieuwbrug.  
Enorme wijzigingen aan het straatbeeld in 1883-1884 met de uitvoering van het Zollikofer-De 
Vigneplan waarbij onder meer de Nederschelde overwelfd werd tot het Geeraard de Duivel-
steen en het Professor Laurentplein aangelegd werd.  
Een tweede fundamentele wijziging had plaats circa 1912 met de bouw van het nieuwe 
Bisschoppelijk Seminarie tussen de nieuw afgelijnde Winkelstraat (nadien Notarisstraat) en de 
huidige Seminariestraat (vroegere Lange Wijngaardstraat) waarbij talrijke kleine straatjes 
verdwenen (Beenhouwersstraatje, Gruisberg, Sleutelstraat) en het straatniveau aanzienlijk werd 
verhoogd.  
Het voormalige klooster van de religieuzen penitenten-capucinessen, tussen de huidige 
Seminariestraat en de Keizer Karelstraat werd eind 18e eeuw en in de loop van de 19e eeuw 
herhaaldelijk verbouwd en ingericht als fabriek. Sinds 1933 ingenomen door St.-Bavo 
Humaniora, samen met het prachtige 18e eeuwse hotel.  
Naast deze twee dominerende complexen blijven slechts enkele eengezinswoningen behouden 
waarvan de meeste met oude kern, doch vaak voorzien van een 19e of 20e eeuwse parement. 
Bovendien werd in 1960 het gedeelte van de Nederschelde tussen het Bisdomplein en de 
uitmonding in de Leie ook overwelfd. 
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Een deel v/d Reep, voorheen Neder-
scheldekaai genaamd, met de recente 
huisnummers op beide foto’s ter ver-
gelijking.  

De nummering is hier bovendien wel 
enkele keren veranderd tijdens de 
laatste 150 jaar. 

Willem I, koning der Verenigde 
Nederlanden, van 1815 tot aan 
de onafhankelijkheid van België 
ook onze monarch, kijkt van de 
overkant v/h water naar de 
huizen hiernaast afgebeeld. 
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De textielbaron J. de 
Hemptinne had in 
1892 aan zijn fabriek 
op de Reep een klein 
citeetje met een vier-
tal huisjes te bereiken 
via een overdekte 
gang van 10 m, naast 
nr 14 op de foto. De 
deur en de waaier 
maken nu deel uit van 
het huis op de Reep 
9-13, doch zijn er niet 
meer. 
.  

De rode bogen rechts op de vermoedelijke plaats van 
de originele poort linksboven. 
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Een tweede kleine cité van 
dezelfde eigenaar met een vijftal 
huisjes. Men bereikte de koer via 
een lange gang achter een 
monumentale deur met als oud 
nr 11. Het huis werd in 1956 
grondig verbouwd. Het portaal 
met deur en waaier werd ge-
spaard en hergebruikt in de 
nieuwe gevel. Heden draagt het 
huis de nrs 16 en 17. 

1940 
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1940 

Het beluik van textielbaron J. de 
Hemptinne aan de Reep verborgen 
achter een statige ingangspoort 
tussen de huizen 10 en 11. 

De koer van de 4 
woninkjes 

2 dia’s verder 
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Ik wist niet 
dat Schietse 
een 
zoveelste 
filiaal had 
hier aan de 
Reep. 
Ooit op nr 
12, dan 17 
en nu 18. 

1976 2014 
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Dit is het eind v/d huizenrij 

aan de Reep op de hoek 

met de Keizer Karelstraat 

1962 

Reep 
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2 kaarten van 1825 en de 
3e kaart is van rond 1875 

Het stadsbestuur kon en kan wellicht 
nog zeer goed rekenen om zo weinig 
mogelijk geld uit te geven bij het 
onteigenen voor het aanleggen van 
nieuwe straten. Bekijk even de Keizer 
Karelstraat.  

De Keizer Karel-
straat en de oude 
tweede Nieuwbrug 
werden ongeveer 
terzelfder tijd 
aangelegd rond 
halfweg de 19e 
eeuw. 

Enkele jaren na het 
tekenen van deze kaart 

kwam een grote 
textielfabriek zich hier 

vestigen, daarna  
de St.-Bavoschool 

K
oeypoortstr  
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Korte Wyngaardstr. 

1825 

1875 

heden 

Van het Zuidstation 
naar het centrum was 
het een heel gedoe. 
Daarom  werd het plan 
aangevat deze wijk 
bijna volledig te 
saneren. In de kleine 
straatjes werden de 
rooilijnen verlegd. Van 
zodra het huis 
afgebroken werd 
moest men de nieuwe 
rooilijnen respecteren. 

Waar al deze mensen 
terecht zijn gekomen is 
bijna niks van geweten. 
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Oude Beestenmarkt  met de reling van de Nieuwbrug uit 1855.  Alles is 
verdwenen in 1960 met het dempen v/d Nederschelde aldaar.  

Op de foto zie je nog juist de doorgang naar de Oude Beestenmarkt. 
Daar waar de St.-Jacobsnieuwstraat begint. Volgende dia gaat over 
hetzelfde huis maar de kant van de Oude beestenmarkt. 

Heden. Nadat ze de brug in de jaren zestig hebben afgebroken en de 
Reep hebben dichtgegooid is men nu bezig het omgekeerde te doen.  
Zo blijft het werk in ‘t land.     

De Reep 

De madam van de fotograaf mag de tas dragen, 
zie vlg. dia. 

Duivenmelker  

De Nieuwbrug was 
toen een smal brugje 
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De Nieuwbrug in 1853. Waar je de bomen ziet bevindt zich de 
Hondenmarkt of heden de Oude Beestenmarkt 

De Reep aan de Oude Beestenmarkt. Links de Nieuwbrug  
over de Nederschelde (Reep) . De volgende dia toont deze 
brug nog eens geschilderd in 1853 want in 1855 kwam er 
een nieuwere brug die een betere  verbinding zou geven 
met de nieuwe Keizer Karelstraat. 

Richting St.-Jacobs 

Zelfde huizen van vorige dia ► 

maar nu de achterzijde 
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Zoals je wel weet hadden de Schelde en de Leie vele armen, maar vele van deze wateren werden gedempt.  
Hier op de voorgrond de officiële samenvloeiing van Schelde/Leie, de Reep. Toen de foto werd genomen was 
het water nog onderhevig aan de getijden. Rond 1880 (?) werd er een sas aan de Heirnis (einde Vlaamse Kaai) 
gebouwd om de overstromingen die regelmatig plaats hadden onder controle te krijgen. Links zie je nog 
de grote schoorsteen van de Lousbergfabriek. 

Oude Beestenmarkt 

Leerlooierij D’Anversoise, 
later RTT gebouw. Nu terug 
andere bestemming  

Vergeet niet dat de waterwegen  
de autostrades waren van toen. Je kon zo 

 gemakkelijk de goederen aan wal brengen 
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Foto boven - Ik dacht dat kippen kweken in een 
batterij dateerde van de jaren zestig. Mis dus. Aan 

de muur hangen spanders om konijnenvellen te 
drogen. De foto is van voor 1933.   

 
Foto linksonder - Omstreeks dezelfde periode 
genomen vanaf de Oude Beestenmarkt met zicht 
op een watersteeg met in het midden links de 
ingang van het beluik Veerstraat 37-51. Vooraan ligt 
een op de Schelde. Het beluik werd reeds 
onbewoonbaar verklaard in 1933. Alle huizen zijn 
verdwenen voor het RTT/Belgacom gebouw. Links 
de grote fabriek van de leerlooierij “Anversoise” 

Leerlooierij 
d’Anversoise 
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Het einde van 
de Reep in 
1822. 

Geschilderd 
door soldaat 
Wynantz 
toen we nog 
één land 
vormden met 
Nederland. 
Op deze 
plaats 
bevond zich 
in de middel-
eeuwen een 
sterke wal-
muur en een 
ronde 
verdedigings-
toren, de 
Rode toren, 
met een 
diameter van 
5m50  
(ontdekt in 
1978) 

De stenen Nieuwbrug 
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Van het schilderij rond 1825 op vorige dia is bijna niets meer 
te herkennen. Alles is verdwenen uitgenomen de St.-Baafs-
toren.  Waar het gebouw rechts stond werd de Nieuwbrug-
kaai aangelegd; de kaaien werden gebouwd in 1887 en waar-
schijnlijk ook de straat die doorliep tot de oude Beesten-
markt. Daar kwamen er huizen te staan die ook al terug 
verdwenen zijn. Bemerk  het groot huis rechts oude stijl dat 
moest gesloopt worden voor een nieuwe kapel van de school 
St. Lievens. 
Daar kwamen rond 1970 grote appartemensgebouwen tot 
aan de Oude Beestenmarkt. Aan de andere zijde verdween de 
leerlooierijfabriek d’Anversoise en nam Belgacom de plaats 
in. Om toeristen aan te lokken heeft men nu voor de brug een 
sluis aangelegd. 
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Hij is aan het vissen 
met een net. Veel 

zal hij niet gevangen 
hebben met die 

zwemmers die in de 
hoek van het 

schilderij staan. 
Maar het is zo dat 

schilder er 
verschillende dagen 

heeft over gedaan. 
Eerst zag hij deze 

visser en in het 
weekend deze 

mensen die zich 
misschien gewassen 

en dan wat 
gezwommen 

hebben. 
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De samenvloeiing van Schelde en Leie, foto 
bovenaan moet terug vervangen worden 
omdat er een nieuwe brug is gelegd. De 
Bavobrug voor fietsers en voetgangers 
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Vermits men hier in Gent in het verleden vast 
stelde dat de Schelde belangrijker en groter 
was, nam men aan dat de Leie in de Schelde 
vloeide. Om overstromingen in Gent onder 
controle te krijgen werden er veel grootse 

werken uitgevoerd, zelfs tot ver in de 
middeleeuwen. Water was ook een 

verdedigingsmiddel tegen de vijand, dit door 
alles onderwater te laten stromen met 

sluizen.  Bvb. laag gelegen meersen buiten de 
stadsmuren werden 30 cm onder water gezet. 
Alle karren liepen vast in de modder! Met te 

veel water konden platte boten worden 
gebruikt tot aan de stadsmuren. 

Leie  Leie  

Schelde   

Net zoals de Schelde Gent binnenstroomde was dat juist hetzelf-
de met de Leie die allebei verschillende armen hadden. Om alles 
wat beheersbaar te houden werden meerdere armen gedempt 
of verlegd. Hier vloeit de Leie in de Schelde.  Toch een beetje 
uitleg hierover; de situatie lijkt er hier eerder op dat de Schelde 
in de Leie vloeit. Tot rond 1900 lag hier midden in het water  een 
zeer lang eiland. Dat werd opgedoekt om de scheepvaart niet te 
belemmeren die van de nieuwe dokken kwam van de Dampoort. 
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Foto’s uit ± 1971. De Reep is al een tijdje 
gedempt, vele oude huizen zijn reeds 
afgebroken en er zullen daar in zeer korte 
tijd hoge appartementen opge-trokken 
worden.  

Gebouwen in de Volmolenstraat 
van het St.- Lievenscollege. 

Hier moet een fabriek hebben gestaan. Dit is 
te zien aan  de verdwenen daken tegen de 
muur 
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Overstroming van 15 
december 1872. 
Ik zie St.-Baafs en 
ernaast de oude giet-
ijzeren Belforttoren.  
Zicht vanaf de 
Voorhoutkaai. 

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 Reep in 1969 Leerlooierij d’Anversoise is reeds grotendeels 
gesloopt en de huizen zullen dra volgen en enkele 
jaren later zal daar het RTT-gebouw komen te 
staan. 

Het einde van de samenvloeiing van 
Schelde en de Leie (in 1960) en een 
goeie 50 jaar later.. Toch allemaal 
werken die de belastingsbetaler een 
massa geld gekost hebben. Zo zijn er 
nog projecten van de overheid. 
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De samenvloeiing van Leie en Schelde. 
In 100 jaar veel veranderd hé 

Graffiti-cultuur?  
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± 1971 

Van een houten Nieuwbrug werd reeds 
gewag gemaakt in de 12e eeuw. Later in 
1523 werd er een stenen brug met 3 bogen 
gemetseld. In 1855  waren er maar 2 bogen 
meer te zien.  Men heeft de derde boog van 
de brug ontdekt door de sloop. Dus was de 
Reep daar oorspronkelijk breder? Ofwel de 
bogen smaller? 
De  Nieuwe brug uit 1855 was wel breder 
en daarom moesten er enkele huizen ver-
dwijnen. De Nieuwbrug had een lengte van 
20 m en was toen de langste en breedste 
van de stad! 

De Nieuwbrug uit 1855, welke ouderen zich wellicht nog herinneren. 

Foto rechts - Eind van de jaren zestig begin zeventig  werden 
plannen gemaakt en plaats gezocht om het RTT-gebouw te 

kunnen bouwen. In de jaren 1974-’76 werd op dit huizenblok 
het RTT- later Belgacom- gebouw gebouwd. 
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Zand erover in 1960.  En om ‘t werk in ‘t land te houden, terug ‘t 
zand eruit. Wanneer de doorvaart van het eerste bootje? Dit 

gebeurde in 2018. De RTT- later Belgacomtoren werd opgetrokken 
in 1979  en begin van de afbraak in 2020. 

Het dempen van de Reep in 1960 

Oude Beestenmarkt 
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Dit gebouw verdween eveneens. Het 
was een gebouw van de schooldienst 
van de stad Gent en stond in het 

verlengde van de zwemkom Van Eyck 

De foto is genomen aan     het water. Ik kon geen foto nemen van dezelf-
de plaats omdat bomen     het zicht belemmerden 

Waar de                                                                                                                        
straat lag was vroeger                                                                                          
de Reep. Nu terug open. De huizen die                                                                      
je ziet zijn huizen van de linkerkant van de Doornsteeg en                     
werden ook afgebroken om het gebouw van de  RTT  te kunnen bouwen . 

De fotograaf stond 
achter de huizen die nog 
moesten afgebroken 
worden (zie foto rechts). 
Hij keek richting Oude 
Beestenmarkt St.- 
Jacobsnieuwstraat. 

Foto ± 1971 vanaf de Oude Bees-
tenmarkt.  
2 jaar later staat de RTT-toren er. 
Later werd de naam veranderd in 
Belgacom, heden Proximus. 
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Zie vlg. dia 
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Dempen van de Reep in 1960 

Al deze gebouwen werden later 
afgebroken voor het Belgacom 

gebouw te bouwen 
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Ik wil dat prijskaartje even 
zien van deze openbare 

werken.  
De bootjes kunnen maar  
max. 300 m verder varen 

want iets verder moeten ze 
door het overwelfde stuk 

v/d Reep varen dat slechts 
geschikt is voor zeer kleine 

bootjes. Moest  men 
kunnen aanleggen aan het 

Duivelsteen of waar vroeger 
de haven van de Schelde 

was, voor het bisschoppelijk 
paleis, maar hoeveel 

bootjes kunnen daar dan 
aanmeren want je moet ook 
kunnen draaien om terug te 

keren. Ik heb er toch veel 
vragen bij.   

De sluis dient ook om de waterstand op peil te houden 
op de Gentse binnenwateren 
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Volmolenstraat 

De Volmolen aan de Nieuwbrugkaai in 1871.  

Verdwenen waterloopjes 
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De Volmolen of 
molen van het 
Paddegat uit 
1779. 

In dienst tot eind 
19e eeuw. 

Afgebroken in 
1905 na het 
aanleggen v/d 
Volmolenstraat. 
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Nieuwbrugkaai, brouwerijschool St.-Lievens 

De Nieuwbrugkaai 
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Einde D21 
 
Zie nu een ander deel op 
de D22   
Gebr. van Eyckstraat , 
Pieter de Keyserestraat. 
Nieuwbrug ,               
Oude Beestenmarkt, 
Doornstraat en de 
Fr. Ackermanstraat 
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We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. Misschien staat jou straat niet vermeld maar die van vrienden wel. 
Vergeet hen dan niet deze website door te sturen en ook E23 erbij te vermelden waar zij deze straat dan onmiddellijk kunnen aanklikken. Wij 
doen dit belangeloos en onrechtstreeks doe je er ons ook veel plezier mee. 
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