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In de Keizer Karelstraat 7 
was er een fabrikant  van 
stoffen 
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Ook in de 4e en de 7e wijk waren er nog vele 
citeetjes rond 1904 
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Plan 
van 
Gent 
1878 
Ik denk dat 
de lijnen de 
weg van de 
paardentram 
aanduiden 
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Dampoort     

Vrijdagmarkt   
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Keizer Karelstraat werd aangelegd in 1842 
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Het verleden 
Wat het zou worden 
En wat het nu is 
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K. Karelstr nrs 21, 23 & 25. Vervolg v/d huizen zie vlg. dia  De vroegere ingang van de 
textielfabriek Lousberg. Nu 
het St.-Lievenscollege 

K. Karelstraat toen nrs 8 & 10 
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Vorige dia 

Een van de eerste huizen na de aanleg van de 
Keizer Karelstraat 

Foto van de 
jaren zestig, 
cfr. overal 
antennes op 
het dak! 

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


Niet alleen op de Reep stonden de Lousberg  
                   textielfabrieken. Ook hier in de K. 

Karelstraat zag je de fabrieken 

De tram reed toen nog in de K. Karelstraat 
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Het beluik in de Lange Boomgaardstraat werd gebouwd in 
1862. De sanitaire voorzieningen waren buiten te doen op het 

einde van de koer. Heden hebben vele beluikjes wat 
moderner comfort en is de koer omgevormd tot een groene 

zone. 
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De schoorsteenveger aan ‘t werk? 
Hij zit in de schoorsteen! 

Lange Boomgaardstraat 22 

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


Keizer Karelstraat 170 - Meer dan 10 jaar geleden viel me de presen-tatie van 
de gevel op. Heeft de eigenaar geëist dat alles in de oor-spronkelijke staat zou 
hersteld worden? Sorry hoor dan heeft hij een meerwaarde laten vertrekken. 
Het was toen echt een blikvanger. Heden is het een gevel van vroeger die je zo 
voorbij wandelt. Is het de stad? Tegen de kleine man haalt men de grootste 
kanonnen naar boven. Tegen de grote … 
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Belgradostraat – K. Karelstraat 

Spijtig ik had dit altijd een mooie gevel 
gevonden. Maar ja ondertussen ook al van de 
wereldbol verdwenen! 
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J. Van Geert 
Plantenkweker 
& Bloemist 
 
Lange 
Wijngaard-
straat & 
Belgradostraat 
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Belgradostraat, typische arbeidershuisjes 
die verdwenen zijn 

Rond punt Brabantdam     

      Vlaanderenstraat 

Het huisje is het langst blijven staan, aan beide 
zijden van het huisje zien we reeds garages 
aangebouwd op de nieuwe rooilijn. De oude 
rooilijn lag op de borduur van het voetpad. Aan de 
overzijde van de straat zei je ook nog huizen staan 
op de oude rooilijn. 

Belgradostraat 
in 1940 
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In de Belgradostraat werden de oude huisjes 1-3-5-7 en 9 afgebroken voor de aanleg van een parking in 1977 
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Foto hiernaast. 
De Pelikaanstraat. 
Boven de huizen ziet 
men nog het dak van 
de Protestantse Tem-
pel aan de Brabant-
dam. Op het dak is er 
een mast gebouwd 
voor de telefoon-
lijnen. Heden is niks 
meer te herkennen 
omdat ze alle huizen 
van de kaart hebben 
geveegd. Het pleintje 
is verdwenen  en 
heden is de 
Pelikaanstraat een 
rechte straat. 

Pelikaanstr. 

Uitgang naar de 
Belgradostraat 

Kaart van 1850 

Meer dan 40 
piep kleine 
huisjes 

Tussen 1837-’43 werd de 
K. Karelstr aangelegd. 
Loodrecht door vele 
straatjes. Dit is ook de 
reden dat vele straten in 
Gent waar een grote weg 
werd doorgetrokken de 
kleinere straatjes op de 
beide kanten hebben van 
deze nieuwe straat. Vb 
velen denken dat de St.- 
Pietersnieuwstr. begint 
aan de Vooruit. Nee ze 
begint aan de 
Walpoortstr. Idem voor 
de Onderstraat die dwars 
liep met de huidige 
Belfortstraat. Mijn buur 
woont al meer dan 67 
jaar in  Gent en vond het 
huis niet!  

In de wijk ”Pelikaanpoort” sloeg de cholera in 1866 zeer hevig toe, de    
     buurtbewoners lieten in de Belgradostraat een kapelletje plaatsen. In  
             1927 werd de kapel verplaatst naar de hoek met de K. Karelstraat.  
                Toen dat huis werd gesloopt in 1967 kreeg de kapel een nieuwe                               
                                                                                                    plaats om de hoek. 

                     Dit is ook één van de honderd kapelletjes dat schilder 
tekenaar Gilbert Boerjan heeft geschilderd in de jaren tachtig. 
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Rechts  de Pelikaanstraat rond 

1900 getekend door Heins.   
Op het plan 
Goethals van 
1796 stond dit 
citeetje reeds 
vermeld. Kort na 
1906 is de 
afbraak 
begonnen. 
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Hoek 
Abeelstraat  
& Keizer 
Karelstraat 

De rooilijnen werden reeds 
vastgelegd in 1841. maar het zou nog 
jaren duren voor de afbraak van de 
steegjes. 
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Dit huis stond er reeds voor de aanleg van de 
Nieuwbrugstraat later de Keizer Karelstraat. Bij 

de aanleg hebben ze de straat immers hoger 
gelegd, daardoor moesten de bewoners voor 

hun gelijksvloer een paar trappen naar 
beneden gaan. In 1959 hebben ze de 

appartementen gebouwd.  

Café de Steenput 

Foto 
van  
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Het citeetje in de Abeelstraat 27 tot 31 
getrokken in 1968 was zoals zovele 

andere die gebouwd werden voor 1850 
slechts bereikbaar via een smal 

overdekt gangetje naar achter gelegen 
huisjes. In 1843 waren er 6 huisjes en in 

1956 werden er 3, de verste, 
afgebroken en werd de scheidingsmuur 

dan opgetrokken. 

Kaart van 1875 
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Ik denk dat deze 
school van de 
Abeelstraat ook 
verbinding heeft 
met de St.- 
Kristoffelstraat, 
zie D1 
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IJkpunt 259 uit onze stad op één van de zeer vele openbare gebouwen. Dit 
gebouw was vroeger een school. Meer over deze ijkpunten, zie ergens op 
het eind van C1 of C14 (Leopoldkazerne). 

Voor de kerk zie D1 Sint-
Kristoffelstraat 
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Einde deel D23. 
 
Zie verder op D24  
voor het vervolg v/d 
K. Karelstraat 
Abeelstraat 
Apostehuizen 
Koepoortstraat 
‘t Stuk 
F. Van Arteveldestr. 
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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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