
Brugsepoort rond de Rooigemlaan, langs de 
Drongensestw. & de Bevrijdingslaan. 

Bevrijdings(dreef)laan 
Groendreef   Reinaert-  Hamer- 
Beukelaar-   Abrikoos-   Savooi- 
Notelaar- & Zeniastraat   
Acaciastr. & -park    
Batterij- & Goudensterstraat   
Seghersplein   Bellefleur-   Geit- 
Meibloem-  & Boerderijstraat   
Biezenstuk-   Zonnebloem- &  
Appelstraat  
Peer- & Nekkerputstraat  
Drongensesteenweg 
Rooigemlaan 
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w
c 

De Vossenkoer in de Reinaertstraat 21 tot 71. 
   Beluik uit 1909.  Onbewoonbaar in 1980.  
        Op de achtergrond de  
                 St.-Jan-Baptistkerk.    
                     Heden parking  

Rechts  “De Kleine Vossen-
koer”  Reinaertstr. 5 tot 13 
uit 1873. Er waren enkel 

huisjes aan de rechterzijde 
die achter het voorliggend  
huis stonden. Nog bewoond 
in 1981. Heden nieuwbouw. 

Kaart i s van 
1878, aan de 
Reinaertstraat 
rechts  moesten 

er nog huizen 
gebouwd 
worden 
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Schoolgebouw ‘Het Klimrek‘ 
Reinaertstraat 26 dateert uit 1896. 
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Cité St.-Hubert, Groendreef nrs 91-98 in 1968, paalde rechts aan de katholieke kring St.-Jan Baptist. Ik vind niks meer op het internet over de parochiale kring. Misschien weet 
ji j iets meer? Spijtig dat de fotograaf de ingang van het beluik niet heeft gefotografeerd. Ik heb er de kaart van 1855 bijgehaald naast recente foto’s. 
In het citeetje stonden 8 huisjes die werden afgebroken in 1971.  Op het einde rechts in de schuine hoek toiletten?  Over de muur de daken van de Bevrijdingslaan? Ik houd 
me sterk dat deze 8 huisjes van dit citeetje zijn. 

Groendreef 

Beukelaarstraat 

Batterijstraat 
1855 

2009 

2021 

Hier kwam 
later de grote 
cité het 
Luizengevecht 

 omtrent de parochiekring van Sint-Jan-Baptist : 

 ° De kring lag LINKS van de Beukelaarstraat als je met de rug naar  
    het water staat. 

 °  De gebouwen van de kring liepen achter de huizen v/d Beuke- 
     laarstr. redelijk diep richting Bevrijdingsdreef en grensden achter  
     aan de magazijnen van  LERSCH – handel in badkamers, keukens  
     enz., gelegen in de Bevrijdingslaan. Die grote magazijnen zelf  
     hadden ingang via insprong in de Beukelaarstraat (stukje  
     Klapeksterstraat). 

Groendreef ter 

hoogte van de 

huidige Vossenkoer 

met de 

achterliggende 

Papinnestraat in de 

Bevrijdingslaan. 
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Dit beluik in de Abrikoosstraat 
werd gebouwd tussen 1864 & 1870, 
toen de nrs 41 tot 103 & 43 tot 135. 

◄ De Koer Van Loo ± 1900 & in 1973 ▼ 

2017 



Het vorig beluik had 2 eigenaars en één van hen 
had ook dit beluik.  Dit was zijn eerste beluik dat 
gebouwd werd in 1840.  Ze noemden dit de 
Italiaanse koer door de vele Italianen die er 
woonden en ijs verkochten in de Gentse 
straten. In de loop der tijd werd er een verdiep 
opgetrokken. De foto’s zijn van 1900 en 1973 
later vervangen door nieuwbouw, de 
huisnummers zijn hier van 143 tot 157 en deze 
overlappen de nrs  van het vorig beluik.  Reden, 
de nummering schoof na jaren ietsjes op. 
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De Notelaarstraat 

Het verleden 
moet nog komen 
Rond 1896 
heette dit het 
Savooistraatje 
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In de Hamerstraat 48 tot 50 een zijstraat van 
de Groendreef had je een beluikje van  
slechts 2 huisjes.  Toen de foto werd 
genomen was het een mini-drankhandelaar 

Nr 44 Nr 52 

Hamerstraat de nrs 6 tot 38.  Op het eind 
het beluik ‘de Papieren Edeldom’.  Ook dit 
doodlopend citeetje heeft een gedaante- 
wisseling ondergaan. 

De 
huisjes 
verdwe
-nen  
voor 
nieuw-
bouw 

Het citeetje ‘de 
Papieren Edeldom’ 
werd gebouwd in 
de 2e helft van de 
18e eeuw.  Beluik is 
verdwenen. 

Op de Gevaertkaart van 1878 stonden deze straten niet op de kaart. 
Spijtig, graag wilde ik meer weten over de Gentse uitbreiding. 
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Het beluik Zeniastraat de nrs 25 tot 55 gebouwd 
rond 1880.  Is  de  ex-cité  uit de Ol ijfstraat. 

De zwart-wit foto’s zijn niet de Zeniastraat want niks klopt er.  Alle boogra-
men zijn vervangen door rechthoekige.  Waarom zou je die grote kosten 
maken?  De regenpijpen kloppen ook niet.  Ook een grote kost om aanslui-
ting in de straat te maken.  Alle ankers zijn verdwenen.  Ankers dienen om de 
muren samen te houden.  Bekijk op de uitvergrote foto het nummer, 84, 64?  
De 4 is duidelijk, dus de pare kant.  Ernaast staan 2 muren voor de stevigheid, 
mini steunberen.  Waarom zouden ze dit weg doen? 

Op de Gevaertkaart van 1878 zal 
deze cité nog niet s taan.  Het huis 

in de Olijfstraat heeft n r 42.  De 
ci téhuisjes hadden daar de 

opvolgende nummers van de 
hoofdstraat, dus had het eerste 

huisje van de ci té n r 44, samen een 
twintigtal huisjes dan is het ander 

hoekhuis n r 84 

Vermits de huizen zijn afgebroken 
kunnen we niks meer vergelijken 

Olijfstraat  
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Foto genomen vanuit de Kastanjestraat  
naar de Sikkelstraat (beluik) en het 
Brunelbeluik in 1982, na 2004 verdwenen 
voor de aanleg van het Acaciapark.  Deze 
citeetjes werden gebouwd in 1888.  

? 

Roger nu zien we dat ons verleden 
vlug moet vastgelegd worden. Wat 
waar lag op foto’s, is nog moeilijk 
te achterhalen vermits alles plat- 
gelegd is geweest voor de aanleg 
van het Acaciapark. 
Alleen oude mensen nu zouden 
uitsluitsel kunnen geven maar dan 
moet hun geheugen ook optimaal 
zijn.  Alles is verdwenen in 2004 
maar de cité heeft ook jaren 
leeggestaan. 

Vergelijk de huisjes met vorige dia. 
De vergissing is vlug gemaakt 
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Linksboven had je  
“‘t Luizengevecht”,   

een zeer groot beluik aan de Groendreef 8.  
In 1892 had je 2 eigenaars, de ene had 24 en 

de andere had 48 huisjes.  Het beluik werd 
niet opgetrokken in één keer.  De start was 
in 1864 (uitbreiding van de stad in 1860 na 

de afschaffing van de okrooirechten (alle 
invoer was aan taksen onderhevig).  De 

naam “Luizengevecht” kwam van het 
gesloopte beluik in de Kortrijksepoortstraat  
in 1907, ‘t was een naam  om nooit meer te 

vergeten. Naast  het Luizengevecht had je de 
Batterijstraat en het beluik 17 tot 29 paalde 

aan het Luizengevecht.  Het beluik werd in 
1976 gesloopt omdat het onleefbaar was 

geworden. Zie volgende dia, nog 2 beluikjes 
van de Batterijstraat. 

Het verdwenen  citeetje aan de Groendreef “ ‘t 
Luizengevecht”, nu parkje 
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De mensen moesten dicht tegen hun 
werk wonen omdat de fiets nog niet 
bestond en er er ook geen openbaar 
vervoer was. 1860 was de tijd dat er 
volop gebouwd werd buiten de 
stadsmuren gezien de afschaffing van 
de tolrechten.  Als ik me niet vergis 
had de Brugse Poort toen de grootste 
stadsuitbreiding rond die tijd.  Omdat 
er volop goedkoop werd gebouwd  
betaalt de stad (staat ) nu de 
rekening.  Te klein, te vochtig, enz 
enz… 

links de 
huis-
nummers 
van toen 
18 tot 24 

Boven.  Het beluik in de Batterijstraat 17 tot 29 in 1976, was 
een zeer nauwe doorgang en op het eind een draai van 90°. 

In één van deze 2 huizen was 
de ingang van het citeetje met 
7 huisjes achter het voorlig-
gend huis aan de straat.  
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Verdwenen Mariakapelletje 
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De Goudensterstraat met de n rs 4, 6 
en 8 en de huisnummers kloppen nog 

a l tijd op de deur. Zo aan de deur te 
zien hebben ze dit gerenoveerd.  Di t 

i s  één van de zeer weinige citeetjes 
die bewaard zi jn gebleven van de 

eens bijna 700 ci teetjes die er ooit 
waren (ofwel 600, ‘k za l het even 
opzoeken en dan neerschrijven). 

h
e

t cite
etje is ge

fo
to

grafe
erd  in

 1
972
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Ik denk dat de  mensen uit 
1900 van  op de foto  
bovenaan links hun  eigen 
ogen niet zouden geloven   
dat hun huis, citeetje nu zo 
mooi is geworden. 

Foto anno 1900.  Goudensterstraat toen nrs 41-111. Bouwjaar 1860 

De ‘Konijnenpijp’                   
 was hier wel de geschikte naam voor de cité. 

 Ik vraag me af of de huidige bewoners nog 
weten hoe deze cité noemde? 
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Een oase van rust in een vrij drukke buurt 

De Mariakapel hangt 
op een strategische 
plaats. Van zodra je 
binnenkomt kan je 

er niet naast kijken, 
zel fs vanuit de lucht 

i s  ze nog goed 
zichtbaar! 
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Ik vermoed dat het daar vroeger het 
citeetje was van 11 tot 39. Hier zat het 
ingewikkeld in elkaar. Zie ook vlg. dia 
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Voor mij Johan V. is 1973 nog niet zo lang geleden, 
toen ik in Gent kwam wonen heb ik samen met 
mijn vrouw veel gewandeld en ook verscheidene 
erbarmelijke citeetjes bezocht.  Ook dit beluik is 
reeds verdwenen. 
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Batterijstraat en 
Seghersplein in  
1976 en heden 

Waar vroeger de doorgang was naar het citeetje heeft men er later 
dit gebouw mogen bouwen.  Boomke weg, gebouw erop.  Je mag 
blijkbaar in de stad wat open ruimte hebben.  Oké er is een parkje 

naast en langzaam zal de groene ruimte terug verdwijnen? 
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In 1859 begon men een jongensschool te bouwen naast de bestaande meisjesschool.  
Maar de 2 scholen werden opgedoekt om de straat recht te trekken? Heden is er nu 
een dagkribbe van de stad.  Wanneer de straat is rechtgetrokken weet ik niet.  
Misschien 50 jaar later dan dat de school werd gebouwd?  

Kaart van 
1880 

bevrijding 
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1972.  De Bevrijdingslaan.  Uitgang 
naast nr 61 het beluik  Pasterken 
Seghers, is hier ook reeds verleden 
tijd.  Is met de afbraak een speel-
terrein geworden.  

Foto uit de p.p van  

 
gevonden op het internet 
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Bevrijdingslaan 64 

Bevrijdingslaan 55 
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Bevrijdinglsaan  
verlengde v/d 
vorige dia 

Bevrijdingslaan 86 
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Bevrijdings-
laan 152, 
plaats van de 
cinéma Ganda 

Ingestuurd door Roger Caufrier. 
De Wijkcinéma was van 1930 tot 1971.  
Daarvoor was het cinéma Odeon van 1910 
tot 1930. 
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   Bevrijdingslaan.  Ik herinner                                                       
  me nog zeer goed dit gebouw.                                             
 De achtergrond waar “freemount”                                                   
                                op staat was                                                               
                                    in het geel.       
 
 
                                                                             
                                                                                                       
                                                                                                                      
                     Maar waar het stond wist ik niet meer.                                           
                     De tram is al lang geleden opgedoekt 

Roger meldde me dat de s ituatie fout was.  Dan was het de andere 
hoek.  En gelijk had ie.  Ki jk ook links.  Wie had gedacht dat het de 
overkant was. 
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Dit eerste gedeelte van de Bevrijdingdreef werd de 
Phoenixstraat en het tweede gedeelte werd de 
Bevrijdingslaan. 

1930 

Hoek Notelaarstraat - Bevrijdingslaan johan@sint-pietersdorp.be 
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Als de oude nummering klopt met de 
huidige zal het citeetje hier hebben gelegen 
waar nu nieuwbouw is op 201 
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Bellefleurstraat, was vroeger de Violierstraat.  De 
straat liep door naar de huidige Violierstraat 

Na meer dan een halve eeuw verrijst de voormalige cinéma Rio uit het stof.  Wat ooit een bloeiende 
wijkcinéma met meer dan acht vertoningen per week was, wordt een nieuw trefpunt voor de film- en 
cinémaliefhebbers.  Vanuit een gedreven groep Gentenaars, die zich verenigen in Cinéclub Rio, ontstaat 
wekelijks een eigenwijs program op donderdagavond.  Maandelijks is er op zondagnamiddag een straffe 

kinderfilm.  In het ietwat aftandse pand, dat sinds vorig jaar de Koer is, bevindt zich nog het originele 
balkon met bijpassende stoeltjes.  Deze zomer kreeg het balkon dankzij een grote groep vrijwilligers een 
welverdiende opknapbeurt.  Dankzij de hulp van enkele bevriende organisaties is er een scherm en 
beamer voorzien.  Hiermee gaat Ciné Rio van start.  

Zie ook vlg. dia 
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Was de cinéma gelegen 
waar de parking “De Mei-
bloem” was of ernaast? 
Iedere wijk had bijna zijn 
eigen cinémazaal.  Nu heb je 
al kleine steden die over 
geen cinéma meer beschik-
ken en moeten die bewo-
ners 30 km verder om even 
naar de cinéma te gaan. 

? 

Het was Roger Caufrier die deze 
foto’s heeft doorgestuurd 

? 
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Foto’s 1973 - Een beluik in de Boerderijstraat uit het laatste kwart 
v/d 19e eeuw toen nrs 28 tot 44 (heden 18-26). Het dak met de 
schoorsteen heeft me overtuigd dat het wel over hetzelfde citeetje 
gaat. Iedereen heeft nu plaats om even buiten te zitten. Aardgas was 
toen nog niet aanwezig en de koolbakken stonden normaal buiten 
naast de voordeur opgesteld.  Ik denk dat ieder hier zijn eigen 
tuinhuisje had en daar de kolen lagen. Het citeetje had in de  
Meibloemstraat een tweede ingang.  De nieuwe eigenaar liet de cité 
opknappen en die ingang werd dichtgemetseld.  

Oude ingang v/h beluik in de Meibloemstr. 
tussen de nrs 81 en 83, nu   dichtgemetseld. 
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Kruispunt Appel- Geit- 
Boerderij- Biezenstukstraat in 
1971.  Meer erover in vlg. dia 
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Het afvoerputje naar de 
riool is nog aanwezig van 
het afgebroken huis en 
onmiddellijk werd het 
naastliggende huis 
voorzien van een nieuwe 
muur.  Idem voor het 
afgebroken huis in de 
Geitstraat  

Nooit gedacht dat ik deze foto’s nog 
kon plaatsen.  Ik had een sterk 
vermoeden dat het hier was, maar 
dat het oude boerderijtje nog in het 
midden van de straat stond in 1971. 
Nee nooit gedacht. 

Het parkje in de Boerderij- ,Geit-, 

Appel- en de Biezenstukstraat.  
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Ongelofelijk hé, nog zo goed het verleden hier kunnen 
vastleggen.  Voor iets hebben ze dit de Boerderijstraat 
genoemd. 

            Ik denk dat het eerste huisje ook afgebroken   
              werd want opzij van Café Biljard hebben ze   
   steunberen moeten metselen tegen het scheuren 
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Met deze serie foto’s zullen we  op kroegentocht gaan langs 
enkele hoekcafés op de Brugse poort.  Santé hé.  Vergeet je pet 
of hoed niet op te zetten want dit was toen de gewoonte! 
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We zien nog duidelijk de gasverlichting.                                             
Was dit een privélantaarn van vroeger? 
Want we zien reeds een elektriciteitspaal? 

Foto’s rechts - Ik ben geen expert in bommen.  In 1943-44 werden er vele V1’s gericht op Engeland.  De V1 was wel 100 maal 
krachtiger dan een obus.  Als dat bommetje op jouw huis terechtkwam werden er mede een heleboel huizen weggevaagd. 
Waarschijnlijk was het een obus.  Maar ja de mensen hadden ook a l gehoord van de V1 en als er één iemand V1 had gezegd dan 
was ’t vertrokken (niet de V1 maar de leugen).  Waarom zouden ze een lanceerbasis op Gent hebben aangelegd voor 1 bom.  

Aan de Palingshuizen werden er vele huizen vernield door obussen.  De V1’s werden eerst vooral vanuit Noord-Frankrijk 
afgeschoten en later in de oorlog vanuit Nederland.   Londen en Antwerpen werden er zwaar door getroffen.  De V2 werd 
ingezet vanaf 8 sep. 1944 om Engeland tegen de grond te krijgen.  Op 6 sep. was Gent reeds bevrijd! 
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Ook dat is de Brugse Poort 
De gezelligheid van toen, 
vóór het ontstaan van de 
tv, zal waarschijnlijk nooit 
meer terug keren. 
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School in de 
Geitstraat 

Michel Thiery was een sociaal 
bewogen onderwijzer. In 
1899 werd hij in deze school 
in de Geitstraat benoemd. Hij 
richtte het Schoolmuseum op 
in het Berouw in 1923. In 
1965 ving de verhuis v/h 
museum aan naar de 
gewezen St.-Pietersabdij.  Het 
opende daar zijn deuren in 
1970.  Nog altijd het 
bezoeken waard! 

De Rooigemlaan-Brugsesteenwg, de afspanning  Hulstenboom zal het 
deze omgeving zijn. Bekijk even hoe smal de weg nog was.  Het was 
vanaf 1-1-1867 dat de tolgelden afgeschaft werden op de staatsbanen.  
Vermoedelijk was de Brugse-steenweg dan ook een staatsbaan.  De 
slagboom is reeds verdwenen.  

Brugsesteenweg  

Zie ook vlg. dia 

Was dit nog een deel van de bareel die 
ook gebruikt werd om de paarden aan 
vast te binden terwijl  de koetsier zijn 
dorst wat aan het lessen was? 
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Zie de naam Hulstenboom, dus zal hier 
ook de afspanning, zeg maar café 

hebben gestaan 

Bedankt  Roger zo weten we    
       waar de bareel stond van de 

vorige dia 



School in de Slinke Molenstraat 

Het kruispunt met de Slinke Molenstraat, Bevrijdingslaan en Hamerstraat 
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Rooigemlaan 

Bemerk de dubbele 
bomenrij die verdween 
voor koning auto 
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Acaciastraat 

Jenaplanschool 
De Feniks 
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Zonnebloemstraat 12 - 
42 Sociale huisvesting 
uit 1913. 
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Ook dit werd met de grond gelijk gemaakt 
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In 1960 werd de toren van de kapel van het gesticht voor 
doofstommen gehaald ter hoogte 
van de Appelstraat 2 op het  
Rooigem. Zij is niet precies te  
duiden op de kaart van 1912.  

Een reactie van een bezoeker. 
“Pleintje” aan de Appelstraat : we heb-
ben daar nu inderdaad het Charles de 
l ’Epéeplein halverwege de Appelstraat. 
Maar ten tijde van het doofstommen-
gesticht was er aan de Appelstraat 
helemaal geen pleintje. 
Wel een lange blinde muur met de 
ingangspoort naar het Gesticht. 
Daarbinnen had je inderdaad wel grote 
open plaatsen. 
Kwam dat Gesticht ook uit op de Rooi -
gemlaan?  Je zou verwachten van wel, 
maar dat kon ik niet te weten komen, 
en is de positie v/d kapel een ? 

Het klooster v/d Broeders van Liefde in 
de Appelstraat werd afgebroken en 
verhuisde naar Gentbrugge. Op de plaats 
ervan kwamen huizen en appartements-
blokken. 

Het perceel kreeg de naam Charles de 
l’Epéeplein. Op het plein staat het “kruis 
van Rooigem” dat vroeger in de Geit-
straat stond. 



Biezenstuk 103-123, sociaal 
appartementsgebouw uit 
1913.  
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Biezenstuk vroeger versus nu 

johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

69 

67 

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


Hoeveel keer ben ik daar niet voorbijgereden op de 
Rooigemlaan en toch kon ik het me niet meer inbeel-
den.  De bomen werden al goed gerooid. Nu 2 rijvakken 

plus fietspad aan beide zijden en de kasseien zijn 
verdwenen. Ik zie 3 a 4 auto’s geparkeerd. Ik denk dat de 
foto is genomen in begin van de jaren zestig. 

Ik zie maar 4 veranderingen aan het gebouw 
1. de plaats waar ieder huis, een plaats had voor de vuilbak? Is overal verdwenen 
2. er waren 2 winkeltjes waarvan de vensterbank lager was, deze werden op gelijke hoogte 
gebracht 
3. in het eerste gebouw werd er een dubbele deur geplaatst 
4. een deur werd venster 
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Het kasteeltje in de Nekkersputstraat 176 
rond 1980 
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Hoek Nekkersput-Perzikstraat 
nrs 56 54 52 in 1978 
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In de Peerstraat 7 tot 17 werd het beluik in 1966 afgebroken om er 
appartementen op te bouwen naast de zwemkom. 

Nieuwe telefooncentrale in de Peerstraat 
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         Peer- 

straat 

Oprit v/h beluik 

79-93 Hof van 

Barmhartigheid 

Hier waan je jou toch 
op de boerenbuiten. 
Mocht dit zijn 
ingekleurd, nog veel 
meer. 

1979 

Stad Gent! 

Zie ook vlg. dia 



Oud boerenhof uit 
de 18e eeuw werd 
medio 19e eeuw 
omgevormd tot 

een beluik 
genaamd Hof van 
Barmhartigheid. 

Heden bouwkundig 
erfgoed. 

1978 
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Een interessante foto om de bebouwing wat in 
te schatten van vroeger.  Zoals we weten 
hadden huisjes toen weinig bewoonbare 
oppervlakte.  We zien 4 deuren die aan het 
voetpad uitgeven.  Aan de achterkant zie ik 2 
huizen.  Aan de dakkapel had je een stuk ijzer 
om goederen of voedsel met een katrol naar 
boven te brengen. 

Gesloopt na 1980 

johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

2009 

Boomstraat 35 

Peerstraat 

1980 

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


Rooigemlaan 236 
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Tot de eerste helft van de 19e eeuw was Drongen moeili jk bereikbaar, nog erger was het met paard en kar. De 

afbeelding is de poort aan het begin v/d tolweg naar een tekening van Kieckepoost. Deze diende ± 1820 een aan-
vraag  in voor de aanleg van een tolweg naar Drongen. Na veel vijven en zessen werd rond 1826 deze vergunning 
bekomen.  Er werd dicht bij de Rooigemlaan een brugje over de Leie gelegd.  Het zou duren tot 1889 voor de tol 
werd afgeschaft. Het werd een staatsbaan met de overname v/d aandelen door de staat.  
Sindsdien is de straat en brug zeer breed en gemoderniseerd  en heeft men de  
laan behouden maar rijden de auto’s opzij van de bomen.  
  Tot begin de jaren zeventig reed men nog  
     tussen de bomen van Drongen  
         naar Gent en ernaast had  
        men een rijweg aangelegd  
                                            van Gent naar Drongen.  

De paal waarop 
de tolrechten 
stonden aan-
gegeven aan het 
Brughuizeken is 
bli jven staan tot 
na de 2e WO. Zo 
verdween alles. 
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Na jaren van leegstand van de 
grote textielfabriek Alsberge-Van 

Oost is verval ingetreden.   
Nu grotendeels gesloopt. 

De tram van Gent-Drongen tot Nevele werd maar pas in 1932 geëlektrificeerd.  Deze lijn ging van het 
St.-Pietersstation richting Groot-Brittanniëlaan en de kleine ring op naar de Drongensesteenweg.  In 
1958 werd alles opgedoekt en het vervoer geschiedde van toen af met autobussen. 

De brug over de Leiearm.   Alles is 
verdwenen . Het begin van de bomen op de 
Drongensesteenweg toont ons nu nog waar 
eens een deel van de Leiearm was. 

Reactie van een lezer!  Beste, ooit heb ik een tekening gezien van het stuk Leiearm ter 
hoogte van Alsberge van Oost, het brughuizeken stond verder bij begin bomenrij, de Leie 
stroomde een stukje voor de fabriek, maar volgens de toen in mijn bezit zijnde tekening 
werd die flauwe bocht rechtgetrokken, ik denk dat de verzakking van de oude bedding nu 
nog te zien is ongeveer ter hoogte van een tijdelijke parkeerplaats voor mobilhomes, ook het 
gedeelte van de Leie aan de oude watermolen is nog niet gedempt hoor.   
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Foto 
1935 

Tram richting Drongen 

De betonnen boogbrug kwam naast het 
oude brugje te liggen in het verlengde 

van de bomenrij. Daarom moest het 
water (Leiearm) afgeleid worden. 

Het dempen van  een deel 
van de Leiearm ter hoogte 
van de textielfabriek  Van 
Alsberge-Van Oost. 

De Leie had in Gent vele vertakkingen.  Hier de Leie van Drongen-Gent.  
Linksonder foto van 1935? Veel ouder.  Het platte brugje zorgde voor de 
verbinding Gent-Drongen, tolweg.  Het huisje was oorspronkelijk van de 
tolontvanger, en werd gesloopt in 1954 voor het bouwen van de nieuwe 
boogbrug en het verbreden van de weg?                             

Nu rijden we links en rechts 
van deze bomen 

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


Kaart van 1912 

Het oude 
brugje. Spijtig 

staat het 
tolhuisje er niet 
opgetekend dat 

zich aan het 
brugje bevond 

1912 
heden 

Vroeger reden de auto’s tussen 
de bomen naar Drongen of de 
stad. Maar met de autosnelweg 
en later de aanleg van de ringlaan 
werd het ook hier te druk. 

Alleen op de kaart van 
1894 en 1912 (minder 
duidelijk) staat het 
brugje duidelijk 
opgetekend. 
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Rooigemlaan-Drongensestw. in 
1972, de tijd dat je er nog kon 

parkeren 
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In deze school 
studeerde ik in 
1975 af als 
kinesitherapeut. 

Het café werd toen 
onder studenten 
‘bij de Guust’ 
genaamd. 

Stedelijk Hoger Instituut Voor Paramedische Beroepen 
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Freddy jouw foto schept nu duidelijkheid. Rooigemlaan-
Drongensesteenweg is onherkenbaar veranderd.  Je ziet 
nog de tramlijn uiterst links op de foto.  In 1976 werd de 
betonnen brug, gebouwd na de oorlog, afgebroken om het 
huidige verkeer aan te kunnen. 

De brug met bogen is dus vanuit Gent  links 
naast de oude brug gekomen en recht op de              
“Drongendreef” of de Drongensesteenweg 

Ik weet nog dat toen ik in Gent arriveerde nog tussen  
de bomen moest rijden met de auto.   

1972 

Op de foto zie je nog de 
tramrails l iggen 
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Als ik mij goed herinner volgens de tekening lag de oude brug vroeger verder 
dan de huidige brug. 
De Leie maakte een flauwe bocht ongeveer voor  de ingang van de vroegere 
fabriek.  De huidige brug zou dus ongeveer 100m verplaatst zijn in de richting 
Gent, alzo zou dat stukje Leie rechtgetrokken zijn.  Ik zal eens zoeken, ik moet 
die tekening nog ergens l iggen hebben, als je op een van uw tekeningen kijkt, 
op het oude plan, zie je wel dat dat stuk Leie ook een flauwe bocht maakt.  

De reactie van een lezer over deze situatie 

Op 21 april 1956 heeft koning Boudewijn de nieuwe autosnelweg officieel geopend. 

Wat een ontgoocheling.  Ik 
dacht er de datum op te 
vinden van het plaatsen van 
de brug. 

De eerste autosnelwegen komen uit Engeland en Italië.  Kenmerken van de 
Britse autostrades waren de gelijke breedte van 15 meter, geen kruispunten 
op de snelwegen en geen snelheidsbeperking. In 1925 stelde een Belgische 
ingenieur iets gelijkaardig voor tussen Brussel en Charleroi, maar tussen de 
baanvakken zou er plaats zijn voor een tram. 

Hier wat verder buiten de vesten had je vele lusthoven 
waar mensen van de stad gingen eten en drinken. 
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Nu wat meer over deze molen.  Sinds de middeleeuwen heeft men geprobeerd met  wip-

molens meersen wat droog te leggen door het  overtollige water weg te pompen. In de 14e 
eeuw stond er een houten wipmolen die afgebrand is.  In 1597 bouwde men in hout een 
achtkantig gemaal op dat 4 jaar later ook afbrandde.  In het jaar  1701 bouwde men de 

huidige molen op, met kap en  wieken natuurlijk.  In1866 werd de molen van een 
s troomtuig voorzien, geleverd door  de werkhuizen Van de Kerckhove op de Coupure.  Een 
vierkante schoorsteen werd geplaatst naast de molen en toen ook zijn de kap en de wieken 

van de molen verdwenen.  Reden, men had schrik dat de schoorsteen een slag van de 
molen zou krijgen (waar heb ik dat nog gehoord?).  30 jaar later werd de machine 

vervangen door de werkhuizen Phoenix en na de 2e W.O. plaatste men een elektrische 
installatie en werd de schoorsteen afgebroken.  Begin de jaren tachtig werd alles stilgelegd.  

Deze molen ligt aan de Leie waar een nieuw fietspad en 
brug werd aangelegd aan de Mahatma Gandhistr. 
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Zie verder 
E19 

Guislainstraat               Hamerbrug en -straat 
Palinghuizen     Rooigemlaan    Groendreef 2e 
deel       Ferrelaan        Westersbegraafplaats 
Dalhia- Fuchia- Klaverstraat        Edmond Van 
Beverenplein      Ryhovelaan 
PS. We kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit jouw buurt. Heb je 
geen geluk dan kun je jouw vrienden misschien met deze website meer plezier 
doen. Ook ons doe je er groot plezier mee.  In dit wereld wijd web  zijn wij niet 
gemakkelijk opmerkbaar.  Geef zeker ook E23 met straatnamen door. 
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