
Dit is wel de moeilijkste reeks om wat waar te plaatsen.  
Ik maak hier 2 delen :  
de St.-Margrietstraat en de rest. 
De rest is de gedempte Tichelrei &  
allerlei kleine straatjes waar nu  
grote appartementsblokken staan  
en de uitbreiding van de kliniek,  
nu het AZ St.-Lucas  

Kaart 
van 

1825 

  St.-Margrietstr. Vincentiusplein 
(Fabrieksplein) Groenebriel  

Baviaanstraat   
              Dobbel Slot (Zaaiman-

straat) Moerestraat Korte- & 
Lange Schipgracht Tempelhof  

Tichelrei  Meerhemkanaal 
Tolhuislaan 
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2  
 4 

6 

Het huis nr 10 is 
gebouwd na 
1880 want op 
de kaart van 
1880 staan alle 
huizen nog op 
de oude 
rooilijn. 
 
Ook links  zie je 
nog een deel 
van het huis nr 
8 dat ook op de 
oude rooilijn 
staat.   

Duivenmelker? 
 
gasverlichting  

St.-Margrietstraat pare nummers dus gans in het begin. Het huis nr 2 
stond waarschijnlijk op de hoek, want we zien op de foto uiterst    
rechts een affiche met 5 erop. Verkiezingen? Op de hoek zien                   
we een arduinen paal zodat de karrenwielen niet tegen de                             
gevel konden schuren. 

10 

Lange Steenstraat Begin van 
de pare nrs 
in de Sint-
Margriet-

straat 
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St.-Margrietstraat 
in ‘t begin aan 
de onpare kant 

Stedelijke Beroeps- 
huishoudschool 

Foto’s 
linksboven - 
Voorheen nr 7 
nu nr 9 en 
“Vredeshuis” 
waar inter-
nationale 
solidariteit 
vorm krijgt. 

Foto rechts - Voorheen 
nr 9, nu nr 11 en “Huis 
van Troost” in de pasto-
rij v/d St.-Stefanuskerk 
der paters Augustijnen 
gelegen naast het kloos-
ter. 

Wat een 
empathisch 
sfeer in één 

straat 

1976 

2014 

Mooi 
bewaard 
erfgoed 
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Verderop aan de pare kant in de St.-
Margrietstraat het nr 10 circa 1920 een 
beenhouwerij. 
Vandaag de dag is het nr 12 en kreeg de 
gevel zijn oorspronkelijke staat terug 
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Begin van de St.- 
Margrietstraat 

nr 12  werd nr 18 
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18 

16 
14 

Zo zit het hier in elkaar. 
Dit gebouw heeft zijn ingang in het Tempelhof 

        en de nummering van de huizen 
verder in de St.-Margrietstraat 

                               begon aan de nieuwbouw  
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18 

16 14 

20 

28 
30 

De gebouwen van de socialistische mutualiteit johan@sint-pietersdorp.be 
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     St.-Margrietstraat in 1975. Deze huizen verdwenen definitief 
      enkele jaren later. 

Eén van de huizen werd omgevormd tot kliniek van de Bond 

Moyson op 2/1/1928.  

Nu sinds jaren 
WZC Het 

Tempelhof 

Hoek 
Academiestr. 

Deze gebouwen waren al lang 
geleden afgebroken 

1975 
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De Volkskliniek werd gestart in de 
Speldenstraat en in 1924 werd het 
een officiële kliniek die onder-
tussen verhuisd was naar de St.-
Margrietstraat. In de jaren tachtig 
werden vele gebouwen afgebroken 
en kwam er nieuwbouw en een 
kleine 40 jaar later houdt deze nu 
op te bestaan en is nu samen met 
St.-Lucas die ook een samensmel-
ting was van verschillende 
klinieken één grote belangrijke 
fusiekliniek. De gebouwen van de 
jaren tachtig worden nu 
omgevormd tot appartementen en 
assistentiewoningen.  
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Nrs 18 en 16 

Kijk es de nummers springen van 20 
naar 28, dit wil zeggen dat er achter 
de huizen een citeetje was. Nu ben 
ik bijna 100% zeker dat de huisjes 
niet meer zullen bestaan en dat er 
waarschijnlijk appartements-
gebouwen zullen staan. Zojuist de 
bovenste foto bijgevoegd. 

Tempelhof heeft zijn deuren   
            geopend rond 1993 

Nr 20 was de 
ingang van 4 
woningen 

De 2 maal 2 
woningskes? 

20 
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Voormalige ingang 
v/d Academie in de 
St.-Margrietstraat 

Linksboven - plan uit 1809. 
Voormalige ingang van de 
Academie langs de kant v/d 
St.-Margrietstraat. 

Rechtsboven - De nieuwe 
ingang van de Academie 
langs de kant v/d 
Academiestraat. 
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Nr 27 

Dit huis staat reeds op de nieuwe rooilijn 

Ik moet aanvaarden dat dit het nr 27 van de Sint-Margrietstaat is.  

Op de kaart zie je “Musée” staan. 
Van hieruit werd alles overge-
bracht naar het huidige MSK in het 
Citadelpark. 
Men wist dat de oude zalen hier 
heel gebrekkig en vochtig waren 
en schadelijk konden zijn voor de 
schilderijen. De toestand was nog 
verergerd door insijpellingen 
langs het dak. Ongelofelijk hé. Je 
moet weten dat we toen de 5e 
grootste economie ter wereld 
hadden. 
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Op dit oude huisje stond nr 11 

De St.-Margrietstraat van vroeger is niet gemakkelijk te 
plaatsen qua huizen. 
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Van Roger Caufrier 

De afgebroken huizen van  de St Margrietstraat 11 en 13 zijn genomen in 1976. 

Ik denk dat we binnen 50 jaar Gent niet meer zullen 
herkennen 

11 
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Het is nu wachten tot de werken 
achter de rug zijn 
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voorgevel van Sint  - Magrietstraat 33 - links de Kriekerijstraat voor 
de fusie nu  Brandweerstraat - Nieuw gebouw van de school                    

St.-Benoit nu Instituut vr. Verpleegkunde Sint-Vincentius -- 1935 

Inzending van Roger 
Caufrier 
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St.-Magrietstraat 

Verdwenen 
gebouw naast 
de kliniek van 
St.-Vincentius 
heden St.- 
Lucas zieken-
huis 

De directeurswoning van de textielfabrikant Jean Rosseel uit 1843 stond 
naast zijn fabriek. Later werd zijn huis ook bewoond door de stadsarchitect 
Pauli. In 1898 kochten de Zusters van Liefde het gebouw. Het werd de 

woning voor de Algemeen Directeur voor de Zusters van Liefde. 
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Dit huizenblok 
    werd later    
       afgebroken 

Al de kleine huisjes werden 
afgebroken om dit groot 
gebouw op te trekken 

Foto van eind de jaren 
50? 
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St.-Margrietstraat toen nr 42.  
Ik denk dat naast het               
huis het pleintje is                     
voor St.- Lucas                   
ziekenhuis? 

Aan de rechterzijde hebben we van de oude 
gebouwen nog bijna niks op de kop kunnen 
tikken, alleen van de voormalige nrs 42 en 44.  
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Nrs 43 en 47 

Nrs 55 & 57 

Nrs 65 & 67 

Op de vlgd. dia zie je 
nog deze huizen. We 
zien hier nog juist              
het hoekgebouw 

Je zou denken dat de linkse foto 
ouder is dan de onderste. Mis. De 
gaslantaarn hangt nog aan de 
gevel 

Op de vlg. dia zie je dit 
gebouw reeds staan 
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Omgeving St.-Lucas & Sint- 
Vincentiusplein vroeger Fabrieks- 
plein (-plaats),  
de Groenebriel voorheen Palingstraat, 
Baviaanstraat,   
Dobbelslot vroeger Zaaimanstraat , 
Moerestraat vroeger de Korte Schipgracht 
Lange Schipgracht  
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De gasverlichting stond 
daar bijna op de hoek van 
de St.-Margrietstraat 

Gebouwen uit de 
St.-Margrietstraat 

Fabriekplaats  (het St.-Vincentiusplein)  
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Dezelfde gevel 

Gelukkig hebben ze niet alles plat gelegd. 
Zo kunnen we ons nog wat oriënteren.  

Tot halfweg de jaren zestig  was dit het beeld van 
de klinieken, den Briel en de Sint-Vincentius kliniek 
heden het AZ St.-Lucas 
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De St.-Margrietstraat was op het eind een zeer smal 
straatje. Zo zag het hier vroeger uit. 
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Foto uit 1955 kort voor de afbraak van de huizen 
rechts. In de verte de bocht met de kliniek van St.- 
Jan-de-Deo. Foto links, op de rand zie je nog de 

gebouwen van de kliniek De Heilige Familie. 

Foto onder - Kleine werkmanshuisjes in de Groene- 
briel die reeds verdwenen na  de 1e W.O. met rechts 
de ingang van de vele beluikjes die in deze wijk 

gelegen waren 

Deze gebouwen 
werden gesloopt in 

1955-’56 

Ik ben bijna zeker dat ik veel huisjes zal kunnen 
aanwijzen op de kaart maar dit zal veel tijd vergen 
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Café de Drie Blaaskens 

Dit beluik met de nrs24 
tot 32 werd 

gefotografeerd in 
1934 en gesloopt in 

1941. Op de foto 
rechts zie je nog 

duidelijk de uitgang 
van het beluik. Je kon 
het beluikje bereiken 
door een lange gang 
die ingesloten was 

tussen de huizen op 
het Fabrieksplein. Het 
citeetje was van voor 

1850. Vanaf 1850 
moest de ingang 3 

meter breed en mocht 
niet meer overbouwd 

zijn.  

Het citeetje nrs 36 tot 
40 met de ingang van 
het beluik op het 

Fabrieksplein. Werd 
gefotografeerd in 1934 
op het einde van de 
Baviaanstraat. Op de 
onderste foto zie je de 
achtergevels van de 
huizen die omgevormd 
werden tot citéhuisjes 
Afgebroken in 1956 om 
gans deze wijk te 

saneren. 

De Koolpoorte met de nrs 17 tot 
22 werd onbewoonbaar ver-

klaard in 1936. Foto is van 1934  

Het Fabrieksplein heet nu Sint-Vincentiusplein t.h.v. AZ Sint 
Lucas. Foto’s nemen heeft geen zin omdat alles hier bijna 
van de kaart is geveegd. Alleen 5 bomen staan er nog. En 
wanneer zijn die bomen geplant, zo dik zijn ze ook niet. 

Kaart uit   1880 

Zie vlgd. dia 
over de 
Baviaanstraat 

uitgang 

Het water was 
buiten te nemen 
aan een kraantje 

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/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Kaart 
uit   

1880 

Verdwenen huizen aan de Groenebriel (vroeger de 
Palingstraat) gelegen voor het AZ St.-Lucas. Alle oude 

bebouwing is nu verdwenen zodat ik veel moeite zal hebben 
om op de kaart de huizen te plaatsen. Maar tussen pot en pint 

zal ik er wel iets van terecht brengen? Ik moet aannemen of 
ten minste vertrekken dat dit huizen waren aan de Groene- 
briel. Ik zie een auto staan en het vrouwtje draagt een kleed 

tot onder de knieën. Het huis midden op de foto springt 
geweldig uit tov het groot huis links, naast het huisje. We zien 

2 bomen staan en ik vermoed een pleintje. 
  

De  Groenebriel 

 Ook deze huisjes zijn al een 
tijdje uit het straatbeeld 

verdwenen. Je ziet de 
klassieke kolenbakken aan 
iedere woning met in het 

midden van het citeetje de 
waterpomp. Dit water was op 
vele plaatsen niet te drinken. 
Pas als het vervangen werd 

door de leidingwater was  het 
comfort ietsjes verbeterd. 

Maar nog altijd was er geen 
water in de huisjes zelf. 
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Op de foto rechts had 
men geschreven Groene- 
briel of Palingstraat 
vroeger in 1955. Maar op               
de foto hieronder ziet het 
huisje er nog bewoonbaar 
uit. 

“Café Het Sas”, is 
dit wel hier rond 

het 
Fabrieksplein? Er 

is in de buurt 
toch geen sas? 
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Palingstraat heden de 
Groenebriel 
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Alles wat je ziet binnen 
de zwartgestreepte lijn is 
van de kaart geveegd, 
uitgenomen de huizen 
aan de St.- Margriet-
straat en de bomen aan 
het gedempte Meerhem-
kanaal.  
Zelfs de bomen voor de 
kliniek gingen voor de 
bijl, op 6 na, maar welke 
6 kan ik niet meer uit-
maken. Met dit kaartje 
zal ik proberen de huizen 
voor de geest te halen 
met de beschikbare oude 
foto’s. 

Op één v/d 
vorige dia’s 
zie je de 

situatie van 
vroeger 

Ik denk dat dit kaartje 
werd getekend voor 

1955 

Vroeger de Palingstraat 

Situatie op 
één van de 
vlgd. dia’s 

De grote cité  die afgebroken 
werd in 1957 op de vlgd. dia 
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Nu omgeving Dobbelslot, 
Baviaanstr. en Lange 
Schipgracht. 
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Baviaanstraat richting                       
St.-Vincentiusplein (AZ St.-Lucas) 

Ingang van het citeetje dat werd 
afgebroken in de jaren vijftig? 

Nog niet zo lang geleden, rond 1959-’65 ontstond er een 
verpauperde volksbuurt tussen de Groenebriel en de 
Tichelrei. Om deze reden had het stadsbestuur besloten 
gans deze buurt te saneren. 

De Baviaanstraat is heden 2 à 3 
keer breder dan vroeger.  De-               
ze straat had een toegang aan 
het St.-Vincentiusplein. Alles          
werd met de grond gelijk 
gemaakt eind de                                 
jaren zeventig                                     
begin tachtig. 
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Lange Steenstraat Tichelrei en de het gedempte Meerhemkanaal 

Tempeliersstraat Margrietstraat Heroduszak Zaaimanstraat(nu Dobbelslot)  Baviaanstraat  

Kadasterkaart van het 
Hollands bewind uit 1825 en 
verder gebruikt tot de 

nieuwe kaart uitkwam in 
1855. 
Voor velen is dit een nog 
altijd geraadpleegde kaart 
omdat ze voor het eerst zo 
goed uitgewerkt was met de 
huizen die er stonden 

Wegens plaatsgebrek 
de kaart moeten 

verkleinen. 
St.-Margrietstraat.    
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De grote Cité met nrs 100 tot 140  
werd na 1880 gebouwd en staat niet 
op deze kaart wel op de kaart van 3 

dia’s eerder. Gesloopt in 1957. Op 
de achtergrond  de kliniek Heilige 
Familie (foto uit 1954). Omdat de 
gebouwen  van de kliniek nog niet 
op de kaart van 1880 stonden is deze 
kaart van 1913 bijgevoegd 

Links, het beluikje of 
citeetje uit de Groene-
briel met de nrs 4 tot 
18 , net als de grote 
cité ook afgebroken in 
1957. De foto’s zijn uit 
1934. 

Kaart 
uit   

1880 

Dobbelslot in 1975 de nrs 16 tot 44 en 
het poortje nrs 20 tot 26 (citeetje) 

Dobbelslot 20-26 in 1973 ingang en 
het beluikje uit 1828 niet meer 
bewoond in 1975. Afgebroken om 
de Volkskliniek te bouwen in 1978 

Uitgang  
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foto nrs 2 tot 12 vanaf de St.-Margrietstraat. 
Gelukkig staat de hoogbouw er nog om ons 
te kunnen oriënteren  

Foto boven rechts - Het 18-eeuwse hoekhuis Dobbelslot – St.-Margrietstr werd reeds 
afgebroken in 1948. De trap rechts is te zien op de volgende dia 

Dobbelslot was 
vroeger de 
Zaaimanstraat  

Het steegje op de kaart                                     het uitspringende huis 

vlgd dia 
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Gelukkig werden de huizen en brouwerij hier in deze buurt niet ineens afgebroken en kunnen we nu 
toch nog een beeld vormen hoe de behuizing was van een arbeiders buurt  

Vensters zijn 
gedicht, 2 
dia’s verder 

Begin van Dobbelslot 

Foto van 
de jaren 
vijftig? 
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Wat schreef Bas Moortgat, dat er op E7 een foto 
verkeerd zat en die benoemd was als een huis in 
de Margrietstraat. Om dit nogmaals te staven 
stuurde hij extra 2 foto’s erbij. Ik dank hem voor 
de rechtzetting in naam van de kijkers 
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Dobbelslot en Tempelhof is niet zomaar een 
straatnaam, het verwijst naar het kasteel 
Dobbel Slot en het Tempelhof. Het andere 
kasteel in deze buurt was het Gravensteen. 
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Foto links - Hoek Baviaanstraat 
met Dobbelslot. In gans de 

Baviaanstraat staan er heden hoge 
appartementen en is er van de 

vroegere bewoning niks meer te 
bemerken.  

Brouwerij 
Heughebaert Hoek Baviaanstr.    

Dobbelslot (Zaaimanstr.).  
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Dobbelslot (vroeger de 
Zaaimanstraat) met de 
Lange Schipgracht in 
1975. Omgeving 
Volkskliniek  St.-Lucas 

Vlg. dia 

De brouwerij 

De huisjes zijn reeds afgebroken aan het 
gedempte Meerhemkanaaltje. De               
bomen aan de Tichelrei werden                           

gerooid 
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Foto onder - de bebouwing 
tussen de Langeschipgracht en 
het Meerhemkanaal dat reeds 
gedempt werd in 1948. Na de 

demping werd er een straat op 
getrokken. De oude Tichelrei  

     werd verplaatst. Deze werd 
fiets of wandelpad en  aan de  

    andere kant van het huisje op 
de hoek liet men  er vlug 3 ga- 

         rages op plaatsen. Lang heb- 
         ben er ze niet van genoten 

want 20 jaar later werd alles 
onteigend en schiet er na het  

  afbreken bijna niks meer over  
     van de Langeschipgracht, 

alleen bleef een klein stuk die  
            op de Langesteenstraat 

aansloot werd bewaard. 
 

Gans deze site is niet in 1 keer afgebroken geweest. 
Alles is begonnen op de gemeenteraad in 1955 

Zie ook vlgd dia 
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Gelukkig zijn er foto's genomen geweest van de Tichelrei van nu en 
toen de oude huizen er nog stonden, zoniet was het onmogelijk nu 
nog vast te leggen waar deze huizen eens stonden. 
Vele plaatsen aan de waterkant hadden hun specialiteit in goederen 
op te stapelen. De Tichelrei was het turf voor brandstof en 
bouwmaterialen. Vb bakstenen kwamen uit de omgeving van 
Stekene en andere plaatsen waar men klei kon delven. 

Dobbelslot 
Tichelrei 
vorige dia  

Kruispunt van Dobbel-
slot, Lange Schipgracht 
en Korte  Schipgracht  

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/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Foto 1971 Lange Schipgracht, brouwerij Ultra 

In 1977-’78-’79 werd alles  gesloopt 

Je had in Gent 4 grote brouwerijen, Meiresonne, Excelsior, Aigle Belgica en Ultra. Deze laatste 
was hier gelegen aan de Lange Schipgracht.  

Brouwerij De Zwaan werd gesticht in 1834. Rond 1840 
werd de brouwerij overgenomen door Heughebaert- 
De Rudder. In 1922 werd deze een nv Ultra. 
Begin der jaren zeventig sloot de brouwerij haar 
deuren en was het ook gedaan met de laatste grote 
brouwerij van Gent. Door de grootschaligheid had de 
brouwerij geen uitbreidingsmogelijkheden.                      
Later werd op deze grond de volkskliniek  “Bond     
Moyson” opgericht  die later in 2000 een geheel 
vormde met  de St-Lucaskliniek die ook al een 
samensmelting was van 2 klinieken.   johan@sint-pietersdorp.be 
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De doorgang van Het Tempelhof naar het water van de 
Tichelrei stelde niet veel voor. Vergelijk de breedte van de 
straat op de kaart van het Tempelhof met de Lange Schip-
gracht. En de Lange Schipgracht is reeds een smal straatje. 
Toch heb ik enige twijfels. De Lange Schipstraat op de foto 
maakt op het eind een lichte draai en deze is niet te zien op 
de straat. Foto links is de Lange Schipgracht, aan het 
bolhoedtje te zien 1950-55? 

Lange Steenstraat  brouwerij de 3 sleutels   Tempelhof Langeschipgracht  

Het bolhoedje johan@sint-pietersdorp.be 
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Lange Schipsgracht in 1972. Gelukkig 
staat het moderne  flatgebouw er 
nog zodat we ons nog goed een 
juiste voorstelling kunnen maken 
van de oude situatie.  

Het St.- Lucasziekenhuis 
aan de Groenebriel 

Brouwerij  
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De brouwerij Heughebaert werd in 1922 Ultra. Op deze foto is 
alles nog met peerd en karre. Na 1922 waren er al camions om 
dit zware transport uit te voeren. De brouwerij was een zeer 
grote brouwerij en de oorlog was al 4 jaar achter de rug en ik 
mag denken dat ze ook paarden hebben vervangen door 
camions. Dus  zal de foto wel van 1904 zijn. Ik heb nog niet de 
foto kunnen linken met een andere foto waar het gebouw 
stond in de Lange Schipgracht, Tempelhof? Het is nu wachten 
tot er nog oude foto’s opduiken van de grote brouwerij. 

Foto van de vorige dia 
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We zien de achterkant van de 
huizen van de Lange Schipgracht  
en boven de daken zien we  nog 
de grote brouwerij  van Ultra 
staan. Deze was gelegen tussen 
de Lange Schipgracht en de St.- 
Margrietstraat en Tempelhof. 
Later werd daar de Volkskliniek 
gebouwd. Heden een onderdeel 
van het St.-Lucasziekenhuis. 
 
Vroeger was het Meerhem-
kanaal toch druk bevaarbaar, je 
moet weten dat de waterwegen 
toen onze autostrades waren. 
Heden moeilijk voor te stellen 
omdat ze vele kanalen hebben 
dichtgegooid. Om de goederen 
snel te kunnen lossen hadden 
veel bedrijfjes hun persoonlijke 
ingang aan het water. Het Meer-
hemkanaal was de verbinding  
aan het Tolhuis aan het Sasse-
kanaal, later kanaal Gent- 
Terneuzen met de Leie 

Venstertje 
v/d vorige 
dia 
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De Lange Schipsgracht in 1911.  Ook hier 
is alles bijna met de grond gelijk 
gemaakt. Alleen het laatste stukje is 
gebleven. Smalle straatjes hé 

Lange 
Steenstraat 
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Herken jij iets nog?  Enkel 
de bomen rechts zijn 
gebleven. Van Roger 
Caufrier tips gehad die me 
meer het hek deed sluiten. 

             Alle huizen      
         die je ziet zijn de       
   achterkant van de huizen                        
in de Langeschipgracht. Heden parking   
en gebouwen van de gewezen Volkskliniek 
nu deel AZ St.-Lucas 

Van dia’s eerder Achterkant van de Lange schip-
gracht en aan de reling stonden 
de huisjes van de Tichelrei 

1977 
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Zie ook 2 dia’s eerder 

Wat ik vaststel is dat er velen hoekjes van de Tichelrei zijn vastgelegd.    

Het huisje aan het water was een achterliggend gebouw van 
de Langeschipstraat met “Het Tempelhof” 
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De Zaaimanstraat,  
noemde vroeger Ser 

Seymansstraat en sinds 
1942 Dobbelslot. Loopt 

van de St.-
Margrietstraat naar de 

Korte Schipgracht die 
vroeger Moerestraat 

heette. 
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Korte Schipgracht 
1923 

De Korte Schipgracht rond 1950. 
Alles is verdwenen en sociale 

huisvesting kwam in de plaats. 

Alles is 
verdwenen voor 
nieuwbouw 
appartementen 
in 1959 tot 1965 

Amaai en zeggen dat we 
toen nog de 5e grootste 
economie van de wereld 

waren. 

Op de achtergrond de                                        
                   gebouwen van 

St.-Jan-de-Deo . 
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Er moeten hier enkele maanden 

of jaartjes tussen zitten want het 
is een ander kapelletje 

De Korte Schipgracht rond de 
jaren vijftig van de                
vorige  eeuw bij de    
      Rakelbrug 

De Korte Schipsgracht  in 1906 

Feest rond 1925 in de Korte Schipgracht 

Er waren meer dan 10 cafés in 
deze buurt, hier café                         

‘t Zonneke in 1924  
johan@sint-pietersdorp.be 
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Gans deze wijk was een echte volkswijk en ging gepaard 
met grote armoede 
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Toch allemaal 
beroerde 

tijden. 
Blijkbaar was 

er nog geen 
sprake van  

het dempen 
van het 

kanaaltje  
want het 

huisje aan het 
water stond 

te huur  

         Korte Schipgracht    Groenebriel 
Dobbelslot  

Korte Schipgracht  Dobbelslot 

De Korte 
Schipgracht in 
1956. De leef-
omstandighe-
den waren niet 
zodanig om 
naar huis over 
te schrijven 

De Groenebriel 
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Foto rond 1906 
foto uit 1923 
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14-eeuwse wapenschild van de Gentse gilde der ticheldekkers 

Zij beheersten de techniek om als dakbedekking schalies te gebruiken (platen gespleten leisteen) of tichels (tegels van gebakken klei), waarbij 
het schaliedak het duurste was. Tichels waren dus de goedkopere variant en de eerst gebruikte was de daktegel. Dit is een plak gebakken klei, 
aan de achterkant voorzien van een 'neusje' (soms ook een gaatje), dat achter de panlat haakt (of er met een nagel aan bevestigd werd). Om te 
voorkomen dat het regenwater in de tegels drong, werden deze daktegels vaak geglazuurd, hetgeen een 'lappendeken' van kleuren veroor-
zaakte. Het vormde wel een erg zware dakbedekking. Vanaf de 15e eeuw was een lichtere variant mogelijk met de introductie van de dakpan.  
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Aan de Tichelrei moeten er toentertijd veel stapelplaatsen van tichels zijn geweest 
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De Tichelrei in 1947, werd in 1948-’49 gedempt. In het midden van 
de 20e eeuw was het niet meer bevaarbaar door slib en afval. 

Mondde uit in de Leie aan het Sluizenken. Nu is dit klein stukje 
kanaal deels parkje (tussen Lange Steenstraat Oudburg Leie) 

 
Bekijk ook verder over het Meerhem- 

kanaal op E5 want  daar sluit het in de 
Langesteenstraat aan op de Leie 

Hier een ander stukje van het 
Meerhemkanaal ter hoogte van 
de Tichelrei en het Fratersplein 
(voor 1941 Chartreuzenplein). 
Het kanaal had een kwalijke 
reputatie op het vlak van 
vervuiling en omwille van de 
volkshygiëne werd het kanaaltje 
in fases gedempt. In 1948 was het 
laatste stukje aan de Tichelrei aan 
de beurt. 
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Aan de Tichelrei was er hier een goeien draai en 
moest de schipper goed opletten voor een 
tegenligger. Dit zijn de huisjes die er eens stonden 
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De Tichelrei in 1907 

De Tichelrei nr 50 
in 1959 
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Tichelrei  nrs ? 
vanaf nr 60  

Tichelrei? vanaf  nr 64  
ter hoogte van het 
Chartreuzenplein 
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Nog te plaatsen 

Tempelhof nr 4 

De Tichelrei 
Op de kaart van 1880 zal ik 
zeker deze 2 brugjes vinden 
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Einde E7. Zie E8 
voor het gebied 
rond het Meerhem 
enz. 

Beste, we kunnen natuurlijk maar laten zien wat 
we hebben uit jouw buurt. Heb je geen geluk 
dan kan je misschien vrienden plezier doen met 
deze website. Ook ons doe je er groot plezier 
mee. In dit wereld wijd web zijn wij niet 
gemakkelijk opmerkbaar. Vermeld zeker ook E23 
over straatnamen. 
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