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La Lys, Bargiebrug, Brugsepoort,   Noordstraat 
Bargiekaai en Aardewegbrug zit op E20 wegens plaatsgebrek hier 

Stadsvesten  van  Einde  Were  tot  Brugsepoort  

De nieuwe Wandeling 
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Op deze afdruk van een ko-
pergravure uit 1678 v/d hand 
van Gérard Jollain zien we 
een stadspanorama in vogel-
perspectief genomen van net 
buiten de Brugsepoort en in 
de cartouche bovenaan een 
plattegrond v/d stad. Het 
wapenschild van Gent links 
en dat van Frankrijk rechts. 

Met een kritisch oog valt 
meteen op dat de Lieve met 
het Rabot en de Brugse vaart 
op de voorgrond onjuist zijn 
weergegeven. Ook de Mui-
depoort op het plannetje ligt 
aan de verkeerde kant. Deze 
afdruk is dus inderdaad 
gespiegeld. 

Op de vlg. dia heb ik het 
geheel volledig bewerkt tot 
een correct beeld met de 
reële situatie. 
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Ets van 
Gérard Jollain 
horizontaal 
ontspiegeld 
en 
gecorrigeerd 
daar waar 
nodig naar de 
werkelijkheid. 
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Zie vlg. dia 
Aan het hoofd 
van de Staten 
van Vlaan-
deren stonden 
Albrecht en 
Isabella. Deze 
gaven de 
toelating tot 
het graven van 
het kanaal 
Gent - Brugge. 
Het vervoer 
van goederen 
zou tolvrij zijn. 
Dit startte aan 
de Brugse 
poort en 
eindigde in 
het Minne-
water in 
Brugge. Voor 
de Brugge-
lingen is het 
natuurlijk het 
omgekeerde. 

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


Aan het begin van de Brugse           vaart zal later de Coupure worden aangesloten rond 1750-’55 om een 
betere verbinding te krijgen       met de         Graslei.  Reeds vanaf de 17e eeuw was Gent bereikbaar met grote 
schepen, eerst via Brugge    en dan        via Oostende. 

kaart 
Vlg. dia 

Zuidkaai  

Alles is hier nu bebouwd  
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10 jaar na 
het maken 
van deze 

kaart werd 
de Coupure 

feestelijk 
geopend 

Vorige dia! Toen ik deze kaart 
zag, dacht ik wat is dat nu, de 
Brugse Vaart liep door de 
stadsmuren heen. Als je de 
vorige dia nog eens bekijkt, ja 
dan lijkt dat ook zo. Doch hij 
gaat slechts door het voorbas-
tion en loopt tot aan de Brugse 
buitenpoort. Daar moest men 
de zeeschepen overladen. Op 
kleinere schuiten. 

De Leie  lag buiten de stadsmuren 

Lieve  

Blaisantvest 

Nederkouter  

Klooster  van de 
Recolletten nu 
Justitiepaleis 

Prinsenhof  

. 
. 

In een boog zal 5 jaar later de Coupure worden getrokken tus-
sen de 4 rode bollen. Om zo weinig  mogelijk kosten voor het 
onteigenen te moeten uitbetalen werd er zeer goed gemeten 

. . 
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Het appartementsblok werd niet 
op dezelfde plaats gebouwd maar 

wel  20 meter achteruit 

De gedempte stadsgracht  aan 
de Nieuwewandeling is heden 
het park v/d Groene vallei 

Bij het ontstaan van de vlasfabriek speelde zich alles af op het eiland tegen de Coupure. 
Achter de fabriek naar Einde Were toe had de St.-Jorisgilde haar casino en schietstand. “La 
Lys” de vlasfafriek kon maar die gronden verwerven in 1860.  Daarna kwam de expansie.  
La Lys de vlasspinnerij  aan de Nieuwe Wandeling had op zijn hoogtepunt meer dan 4000 
mensen tewerkgesteld.  Eind de jaren zestig van de vorige eeuw werd alles afgebroken. 
Heden grote appartementsblokken aan de randen met in het midden het park. 

 Leie 
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La Lys werd 
opgestart in 
1840 en in 1880 
kwam de 
fabriek tot aan 
de rode stippel- 
lijn 

Op de onderste kaart uit 1912 heb ik 
dezelfde rode stippellijn ter referentie 

getekend.   
De vlasfabriek heeft dan nog een 50 jaar 

verder geboerd. Heeft ze na 1912 nog 
verder uitbreiding genomen? Weet ik 

niet. In ieder geval is het een zeer grote 
textielfabriek geweest. Helaas heeft men 
daar ook de boeken moeten neerleggen 

begin de jaren 60. 

                                             Na het bankroet werd er vlug                                                                   
                                         de beslissing genomen om                                                                    
                                          er 8 torenflats te bouwen.                                                                    
                                                  In 1969 werd de start                                                                  
gegeven en in 1971 was de eerste building al klaar. De andere 2 zijn later gevolgd 
maar van 8 daar is het gelukkig nooit van gekomen, dit om verschillende redenen. 

Kaart 1912 

Kaart 1880 
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Deze kaart werd getekend in 1809 onder Frans bewind, ze zal nog gedurende een kleine 50 jaren worden gebruikt en werd 
regelmatig bijgewerkt. Op de plaats waar La Lys 30 jaren later kwam te staan stonden blijkbaar reeds gebouwen die door de 
textielreus werden overgenomen en wellicht wat verbouwd. 
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De vlasspinnerij “La Lys” was één van de eerste die de 
elektrische verlichting aanbracht in de fabriek. De 

nieuwe vlasfabriek had een grote uitbreiding in 1907. 

Contributiebrug  Driegatenbrug 

1907 ± 1956 

De directeurswoning ? 
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                                      De arbeiders verlaten de vlasfabriek “La Lys”, de Coupure Links nu Jan 
Van Hembysebolwerk.  Heden deels park de “Groene Vallei” en hoge flats.    

Foto’s boven - De afbraak van La Lys zal 
voor veel emoties hebben gezorgd. Toen 
JVn begin zeventig in Gent kwam wonen 

spraken nog enkele mensen hem aan die in 
deze textielfabriek hadden gewerkt. Het is 

maar door later over deze fabriek iets te 
lezen dat hij veel meer wist. In 1971 werd 

ook de laatste muur gesloopt. 
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16-6-1972 een van de laatste 
beelden van de afbraak van  
de Vlasfabriek “La Lys”. Nooit 
iets negatief gehoord over de 
fabriek. Dit moet voor vele 
mensen een harde dobber 
geweest zijn. 

Bijna 3000 
werknemers 

waarvan 2000 
vrouwen 

hebben hier 
gewerkt op een 

bepaald 
moment 

Op 2 dia’s eerder staan er vele 
schoorstenen dus voor mij is het nog 
moeilijk aan te tonen welke deze 
schoorsteen is. 
 
In 1892 was het de eerste Gentse fabriek 
die volledig elektrisch werkte. 
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Langs de Nieuwewande-
ling bevond zich de oude 
Stadsgracht in het park 
aan de  Groene Vallei.  
Dit was een van de laat-
ste stadsgrachten die 
gedempt werden eind de 
jaren 60. Rechts zie je 
nog net de gigantische 
vlasfabriek ”La Lys”. La 
Lys werd opgericht in 
1838 en was op dat 
ogenblik zelfs de groot-
ste textielfabriek van 
West-Europa.  
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De Waldam, is nu de kaai van de Contributiebrug tot de Noord-
straat. Vroeger was het  een echte afdamming die de oude Brugse-
poort omringde, op oude kaarten van Gent van 1550 tot 1799 nog 
altijd merkbaar. Wal betekent oorspronkelijk muur.  

De samenvloeiing van de Coupure en de westelijke vestinggracht bij de Brugse poort. Aquarel 
van Wynantz ± 1825. in 1902 werden in Den Haag een 30-tal werken van Wynantz die hier 

soldaat was tijdens de Hollandse periode aangekocht door de Stad Gent. 

De Stadsgracht (evenwijdig met de Nieuwe Wandeling)   
& de Driegatenbrug 

Waldam  

De Brugsepoortbrug 

Het gebouw van de latere vlasfabriek “La Lys” op de vlg. dia 

De 1e Brugse poort, er waren er 2 
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De Driegatenbrug aan de stads-
gracht  ontstond bij het graven 
van de Coupure  in 1751. Het was 
een gemetselde brug met 3 gaten, 
vandaar de naam. Bij het dempen 
van deze oude Stadsracht (vest) in 
1971 werden de 3 bogen versterkt 
in gewapend beton en werd de 
rijweg verbreed tot 6 m. Dit 
gebeurde in 1972 . Van brug kan je 
niet meer spreken. Het blijft enkel 
een herinnering aan de brug. 
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Brugse vaart 

De Driegatenbrug en de 
Brugsepoort gezien vanaf de 
Nieuwewandeling rond 1822 
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Coupure 

Nieuwewandeling Leie Bargiebrug Oude stadsvest 

Contributiebrug 

Na 1860 is hier alles onherkenbaar veranderd door de 
grachten en de wallen te dempen. De stadsgrachten aan 
de Nieuwewandeling werden pas gedicht in de jaren zestig 
van de vorige eeuw. 
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De Brugsepoort. Aan het eind van de 13e eeuw werd er op de opgevulde stadsgracht, de Wa(a)ldam een versterkte poort gebouwd. Deze was gelegen ongeveer halfweg de 
Noordstraat. De poort en de Waldam bleven tot in de 2e helft van de 19e eeuw bestaan. In de 17e eeuw werd het een grotere poort wegens meer drukte op het pas gegraven 
nieuwe kanaal Gent-Brugge. Later in 1820, de Franse tijd, werd er een wachthuis in empirestijl aan toegevoegd (zie foto). De Kortrijksepoort had 3 poorten. Om de Brugse-
poort beter te beveiligen kwam er ook een tweede poort bij tijdens het Calvinistisch bewind rond 1577. Deze poort bevond zich op het kruispunt  Contributiestr-Noordstr-
Begijnhoflaan-Brugsepoortstraat (zie plan vlg. dia). Op bevel van Jozef II werd ze gesloopt in 1782 wegens zeer bouwvallig. De stadspoorten werden elke avond gesloten en 
gingen op geregelde tijden open, tijdens de wintermaanden 6u30 tot 17u  en in de zomer vanaf 3u tot 21u30. Wie de stadspoorten buiten of binnen wilde buiten de vast-
gestelde uren moest poortgeld betalen. Ook thv de aansluiting v/d vaart Brugge-Gent met de Coupure kon het water worden afgesloten met balken. Tijdens de graafwerken 
van de Coupure rond 1855 was er een weg ontstaan tussen de stad en het gehucht Rooigem, een zekere smokkelroute. Lang heeft d it niet geduurd want op het eind kwam 
er een hekken en een gebouw aan de Driegatenbrug, deze was gelegen aan de Coupure (Jan van Hembyzebolwerk, recht t.o.v de Waldamkaai).                                                                                                                                                                                         
In 1860 was er een geweldig groot feest in Gent, het einde                                                                                                                                                                                                    
van de sluitingsuren aan de stadspoorten. 

2e poort  

Tussen 1860 en 1870 is reeds een gedeelte van de Waldam gedempt, de stadsgrachten aan het begijnhof en het gedeelte waar ook een zwemschool was. Begin mei en eind 
aug. 1893 werd bijna gans de Waldam gedempt en de 1e onroerende goederen werden al aangekocht in de Noordstraat. Van waar ze de aarde hebben gehaald heb ik ner-
gens kunnen lezen. We kunnen ons heden maar moeilijk meer voorstellen wat handenarbeid inhoud. 
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Kaart van Malfeson uit 1756. Kaartje 
boven is van een 5-tal jaren later van de 
aan te leggen Coupure    

 

Nieuwe Wandeling 

Contributiebrug 

2e Brugse poort 

Bargiebrug 

Noordstraat 

Brugse Vaart 

Coupure 

Driegatenbrug 

1e Brugsepoort 

Voor 1855 stond er hier 
een zwemschool 

        Op de schil-   
 derij van  
dia 3 zie je  
deze wind- 
molen 
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Graven van het kanaal.  Dit gebeurde rond 1624.  
Kaart van Hondius en Sanderus uit 1641, onderaan.  
De Coupure  staat er nog niet op, deze zou pas 100 jaar later 
worden gegraven rond 1755. 

Boven kaart van Horenbault uit 1619, 2e poort 
van 1577.   

Leie 

Brugse poort 

Waldam 
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Al deels gesloopt huizenblok en nog te slopen huis aan de Bargie-
brug om het mogelijk te maken de nieuwe brug schuin over het 
water te laten lopen in het verlengde v/d Phoenixstraat. Deze 
beslissing viel in 1932. 

Ingang van de vlasspinnerij “La Lys” uit 1838 Waldamkaai johan@sint-pietersdorp.be 
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De kerk St.-Jan Baptist op het Shegersplein, 
Phoenixstraat, Noordstraat  
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Tijdens mijn zoektocht naar het hoekhuis op de linker foto viel ik op de foto rechts, meteen een hint 
naar  de juiste locatie, Noordstraat 3 in 1903, werd Noordstraat 1 rond 1930. Jarenlang woonde hier J. 
Van der Plancken - Minne, huurhouder (huurhouderij op de Nieuwewandeling 17, dicht bij de kleine 
gevangenis) herbergier en brugdraaier. Hij was ook lange tijd ondernemer van de vervoerdienst der 
gevangenen, men noemde hem de koetsier van het dievenhuis. Een manusje van alles maw. 
Op de hoek op het nr 1was er tot 1903 een Delhaize. Het nr 11 was een behangerszaak van Winsel. 
Blijkbaar had je rond die jaren in’t begin v/d Noordstraat een insprong. 
De Waldam, vormde vroeger een grote plas (soort wal of vijver) aan het huidig einde v/d Begijnhof 
laan met een uitmonding recht op de Driegatenbrug (Nieuwewandeling), nu begin der huidige 
Waldamkaai. 
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1943 

1900 

1920 

Het is prof. Guislain die hier alles goed in ‘t oog hield. 

Edmond De Neve, Noordstr. 5, kruidenierszaak 

De hoek 
Noordstraat - 
Contributiestr. 
Bemerk de 
telefooncel in 
1943 
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Waldamkaai  

Foto  circa 1930 vóór de afbraak van het huizenblok rechts naast de brug 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Blijkbaar terminus van tram 3? 
Ik zie de sporen toch niet 
doorlopen? 46 

Haes H. 
fotograaf 

48  
Courtyn E. 
verfwaren & fantasieartikelen 

44 
Siron E. 
corsetten en ellegoederen 
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Dit huizenblok verdween om de brug dan redelijk te laten aansluiten op de Phoenixstraat. Door ze schuins over het water te leggen 
was het voor de tram en vrachtwagens veel gemakkelijker. 

Naar de Waldamkaai 

De 2 tramlijnen 
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Foto genomen vanaf de leuning 
aan Jan Van Hembysebolwerk 

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 van 1903 van het kruispunt    
                     Contributiestraat met de 

Noordstraat 

Privé inrit 

1977 
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Noordstr. 7 Tot rond 1860 was de Waldam daar op zijn grootst te zien. Alleen de Noordstraat was de verbinding met de Brugse poort langs deze zijde van de Coupure en 
de Brugse vaart waarop 2 versterkte poorten stonden. De huizen werden laat gebouwd gezien de opgevoerde grond na de demping van de Waldam.  Bijna 
alle huizen die gebouwd werden na de definitieve aanleg van de Noordstraat zijn onherkenbaar veranderd.  Bekijk de 2 onderste foto's rechts.  Je kan niets 

meer aantonen van het nevenliggende gebouw om 100% uitsluitsel te geven. Ook de nummers van de huizen zijn veranderd 
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2 bruggen, Bargie’s. in 1824 schilderde onze Hollandse 
soldaat Wijnants onderstaande tekening. Er ligt een 
Bargie aan de kade. Ik denk dat het soldaten zijn die 
opstappen? De brug op de tekening, de eerste Bargiebrug,  
was een draaiende brug en werd gelegd in 1753.  Deze zal 
afgebroken worden in 1877 en vervangen worden door 
een platte draaibrug in ijzer. In 1932 zou men vele 
draaibruggen afschaffen en ze hoger leggen om de 
scheepvaart niet te hinderen (toen al speelde uurlonen 
ook een grote rol). Om het verkeer vlotter te laten 
verlopen vanuit de Noordstraat naar de Phoenixstraat zou 
men het huizenblok afbreken.   

Overschot van de Brugse 
poort. Deze zouden 
allemaal verdwijnen na 
1860 met het afschaffen 
van het tolrecht 

Op de bovenste foto zal de brug schuin over 
het water komen te liggen. Ik denk dat dit 
besluit genomen werd door de 
trammaatschappij gezien men toen 2 
stevige bochten van 90° moest nemen. 
Voor het vervoer met paard en kar hadden 
deze zeker geen probleem want deze reden 
maar aan 5 a 10km per uur.  Schone liedjes 
duren niet lang want in mei 1940 was ze 
terug al opgeblazen en er kwam een 
noodbrug die dienst deed tot 1949. In 1950 
werd dus de huidige brug geopend met veel 
bla bla bla (vrije hoogte 4,15m voor de 
scheepvaart) 
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Zoals ik eerder schreef was de brug opgeblazen 
geweest door onze eigen troepen in mei 1940. 
Blijkbaar kenden onze geniesoldaten niet veel van 
munitie omdat er 2 woningen niet meer bewoon-
baar werden. Hierboven de noodbrug die dienst zou 
doen tot 1949 ook het jaar van de aanvang van de 
nieuwe te bouwen betonnen brug. 
Hiernaast is de afgewerkte brug uit 21 januari 1935. 
17 maanden nodig gehad om ze te verwezenlijken  
en men had maar een aantal seconden nodig in 1940    
om ze naar de vaantjes te helpen. 
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Wanneer de Nieuwe Leeuw in 
een Gouden Leeuw werd gedoopt 

weet ik niet 
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De Noordstraat toch wel wat veranderd na 50 
jaar. 
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Ciné City was een bescheiden wijkzaaltje zoals er 
voor wereldoorlog II (Ciné du Nord) veel waren en 
was in de jaren 60 één van de zo vele cinema's die 

Gent telde. Na lange leegstand en verkrotting in 
1979 gesloopt. Het begin van de Noordstraat is hier 

grondig verbouwd na de stopzetting van de Ciné 
City. 
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Ook het einde van de Noordstraat is grondig 
veranderd 
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Gravure uit 1613 tijdens het Calvinistisch bewind  
Als je van Brugge naar Gent kwam, dan moest je 

over de Brugse Poort.  

Meer dan 100 windmolens stonden er op de 
stadsvesten in Gent! Je moet even  zien hoe 
moeilijk het nu is om een windmolen te 
plaatsen. Op deze plaats stonden hier rond de 
Brugse Poort 12 à 13 molens.  Misschien 14, 
want zat de tekenaar niet hoog om het 
overzicht van Gent te tekenen? 

1 2 

3 

4 5 6 7 

8 9 

10 

11 

12 

13? 
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Einde B28. 
Zie verder B29  
voor 
Onderbergen & 
Jacobijnenstraat 

Wegens plaatsgebrek hier zitten Brugsevaart, Bargiekaai en Aardewegbrug 
op E20 

Beste, we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. 
Voor ons is het van belang het webadres door te geven aan 

vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij 
onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken.   Zalig toch!   
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