
B3 vervolg van B2 

1726 

Reeds in 1937 wilde men grenzen van 
gemeenten groter maken. Dit lukte maar 5 
jaar later. Na de oorlog herstelde men de 
oude grenzen. En nu terug een grotere fusie  
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De Martelaarslaan ter hoogte van het 
winkelcentrum.  Spijtig dat we van de 
middelste foto geen beeld geeft van de 
afgebroken gebouwen.  Reeds staat de 
ruwbouw op de foto volledig.  
De bovenste is waar deze gebouwen zou-
den hebben gestaan.  Sorry maar de 
tekenaar had toch veel fantasie gebruikt. 
Bijvoorbeeld de Leie loopt achter de 
gebouwen en maakt een bocht zeer dicht 
bij het complex; in werkelijkheid ligt de 
Leie 200 meter verder op de linkerkant. 
Vroeger was dit deel, de Godshuizenlaan, 
nu is dit gedeelte Martelaarslaan.  Als ik 
me niet vergis is de opdeling gemaakt na 
de 1e wereldoorlog?  
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Van1860 tot 1866 
werden alle stads-
grachten gedempt.  Er 
moest een naam 
gegeven worden aan 
deze Boulevard. Het 
werd Boulevard La 
Byloque. 

Later werd deze Boulevard, 
de Godshuizenlaan 

Martelaarslaan en Antonius 
Triestlaan. 

Alle stadsgrachten en vesten 
en omliggende grond waren 

stadseigendom.  Op deze 
grond  werd het Weeshuis 

opgetrokken.  Op de kaart zie 
je duidelijk de bebouwing, de 

gedempte stadsgrachten en 
de lager gelegen gronden, 

meersen en landbouwgrond.  
Dit alles zal 50 jaar later bijna 

overal bebouwd worden.  

Kaart van ± 1880 

De Chocolaterie op de Martelaarslaan 13 
staat nog niet op de kaart. 
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In de plaats van de 
citeetjes kwam er  
een reuzegrote       
building 

Martelaarslaan 

In 1955 was het water-
sportkanaal klaar en ze 
hebben duidelijk 
gebruikt gemaakt van 
een oude Leiearm. 

Kaart 
van 
1912 
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De hoek Martelaarslaan-Boterdaele. De fotograaf was natuurlijk 
te laat om de oude gebouwen te trekken. 

De pare kant van de Martelaarslaan 
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De Rokerelstraat.  Wablief, hoe?  Is het nu de 
Rok-erelstraat of de Ro-kerelstraat?  De naam 
komt inderdaad van de Rode Kerels, naar het 
gewezen weeshuis dat lag aan de overkant.  

Dus heel belangrijk van de juiste klemtoon te 
leggen.  

1 auto 

5 auto’s plus 2 maal 5 fietsen 
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Op de Martelaarslaan kwam het nieuwe Radio 2 gebouw. Waar is de tijd van dj ZAKI?   
Ook hier was de fotograaf te laat om de oude gebouwen vast te leggen voor het nageslacht.  
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Martelaarslaan 1983 en 2011, ook alweer 
bijna 30 jaar verschil.  Jawadde.  Maar 
waarom heeft de fotograaf deze huizenrij 
getrokken? Ik weet het niet met alle zeker-
heid, doch zou het iets met dit zeer smal 
huisje te maken hebben? 
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De tijd van paard en kar is al lang, lang geleden. 
Nu vliegen ze op de Martelaarslaan en zien ze 
vaak de mooie huizen niet meer.  In 1989 had 

Meiresonne wel zijn tijd genomen om vele 
mooie torentjes te tekenen.  Voorlopig heb ik 

nog altijd geluk deze op de huidige gebouwen te 
kunnen aanwijzen. 
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Vlgd. dia 

Doodlopende   
straat begin links 

aan de 
Martelaarslaan 
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Het klimophuis 
van de vorige dia 
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Aan het einde van de Martelaars-
laan in de doodlopende straat links. 

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 einde van de Martelaarslaan 
in de doodlopende straat rechts. 
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3 huizen werden 
vervangen door 
nieuwbouw -
appartementen 

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


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




Brug over de Leie richting station. In1908 werd het startsein gegeven voor de 
bouw van de Albertbrug over de Leie. In 
1940 bliezen onze eigen troepen bijna alle 
bruggen in Gent op, om het de vijand 
moeilijk te maken.  Tot eind 1952 zou men 
moeten wachten voor een nieuwe brug!  

De noodbrug na  
      het opblazen van de 
Albertbrug 
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1955 Foto gevonden op het internet van de Albertbrug.  Meer en 
meer heb ik grote twijfels of dit wel deze brug is.  Immers er 
zijn wel tientallen zo’n bruggen gebouwd geweest 

Dit gebouw van 3 bouwlagen zou dan hier 
moeten gestaan hebben 

100% ben ik ook niet zeker van dit gebouw links 

Ben jij de redder om mijn twijfels 
recht te zetten 
johan@sint-pietersdorp.be 
 
De redder zie je op de vlgd dia 

Achteraf is het allemaal 
gemakkelijk.  Ik zocht het 

gebouw daar ergens 
vooraan, maar het 

gebouw staat er deels op, 
blauwe pijl 
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Bedankt Roger 

Meer dan een half uur heb ik 
zitten zoeken.                                 

Ik weet niet wat Roger 
vroeger heeft gedaan.  Soms 

denk ik dat ie bij de 
recherche heeft gewerkt 

omdat hij alles vindt.  
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St.-Pietersinstituut op 
de Koning Albertlaan 
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De Prosper Claeysstraat werd ingehuldigd in 1913.  Zoals 
meestal altijd VIP’s op de voorgrond.  Koningin Elisabeth, 
onze burgemeester Emile Braun, enz.  Wie was Prosper 
Claeys?  Een advocaat die zijn zoon op zeer jeugdige 
leeftijd heen zag gaan en zich uit het openbare leven 
terugtrok en zich inwijdde in de geschiedenis van onze 
stad. Mede door zijn financiële steun werd deze straat 
ontworpen.   

Wist jij dit mooi 
straatje liggen? 
Ik niet en ik zal 
niet alleen zijn. 

? 
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Gentse waterlopen uit 
1780 

Visserij   
Achtervisserij 

Oude Schelde 
 

Leie                
 
 

Lieve   
Ketelvest    

Muinkschelde 
Oude Houtlei 

Coupure     
Leie 

Ottogracht  
Reep   

Rabot 
Waldam  

Tolhuisbrug                Baudelokanaal   

? 

Kanaal naar 
Brugge 

Stads-          
grachten 

Brugse Poort 

Meerhem-
kanaal 

Blaisantvest  

St jacobs                                                                             
                                                                                               
                            St Baafs                  
             St Niklaas                                                                         
  St Michiels 

OLV-kerk  St.-Pieterskerk 

H Kerstkerk 
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Plan van de 
Gentse 

waterlopen uit 
1862  
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Kaart van Deventer uit  1560 Vrijdagmarkt 
Leie 
Houtlei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadsvesten, heden de 
NieuweWandeling 
Ketelvest 
Bijlokemeersen   
Nederkouter   
Kortrijksepoort  

Leie 
Reep 

Kouter 

Muinkschelde 
Oud Scheldeken 

Achtervisserij  
St-Pietersnieuwstr 
Brusselsepoortstr 

St.-Lievenspoortstr  

Spaans Kasteel 

Muinkmeersen                         
St-Kwintensberg                      
St.-Pietersabdij 
Bagattenstraat 

Korenmarkt    
St Michielskerk 
St Niklaaskerk 
Veldstraat 

Gravensteen Belfort St Baafskerk  

Bekijk het aantal windmolens!!! Meer dan 25 



Plan van 
Malfeson 

uit 1756 

Spaans kasteel vroeger 
St.-Baafsabdij 

Muide- of 
Sassepoort 

Montereyfort later 
de Hollandse 
Citadel. Heden 
Citadelpark 

Bijloke 
meersen 

Brusselsepoort of 
Keizerspoort 

St.-Lievenspoort 

Heuverpoort  

De Percellepoort of de 
Kortrijksepoort met 
zijn 3 poorten 

Eindwere Brugse poort 

Voor de bouw van het Span-
jaardenkasteel had je 2 poor-
ten  de Spitaalpoort en de 
Dendermondsepoort.  Deze 2 
werden vervangen door een 
nieuwe, de Dampoort 

Rond Ekkergem 
was er veel 
tuinbouw.  De 
Koolkappers 

3 kazernes hebben 
er gestaan.  Heden 
de Leopoldkazerne 

Schelde richting 
Antwerpen  



Einde B2 en B3 
Zie ook B4 

Einde Were 
Ekkergemstraat 
H. Dunantlaan 
B. Triestlaan 

Blaarmeersen 
Watersportbaan 

Sneppebrug 

Martelaars-
laan  

Beste we zijn geen bedrijf dat dagelijks wenst 
gecontacteerd te worden.  Voor ons is het van 

belang dit 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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