
1781. Deze kaart is 
opgesteld in het 
Frans.  Nochtans 
zaten we nog onder 
het Oostenrijkse 
bewind. 
De 2 Brugse 
poorten staan juist 
niet op de kaart 
De namen zijn 
vermeld om je te 
kunnen oriënteren. 

Bargie
brug  

Hier op de Brugsepoort ziet 
men nog geen huizenbouw. Het 
was hier al landbouwgrond. 

De Waldam 

B7   Groene Vallei    Nieuwewandeling   Wintertuinstraat 
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De Bargiebrug 

De Waldam             
en de  
2 Brugse-           
poorten  
 

 
 
 
Brug v/d   
Nieuwe -

wandeling 

  De Coupure is reeds gegraven, dus is deze prent van na 1754 

Einde Were     Nieuwewandeling 

Hier tussen de Leie en de stadsvesten 
zal de grote textielfabriek                             
La Lys komen te staan                           
                  vanaf 1840 

Garage VW aan 
de Leiekaai 
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Papiermolens aan Einde Were       Nieuwewandeling           Stadswallen          De Leie          Brugse Poort          Waldam      Coupure 

Juli 1795 

In dat jaar was bijna alles in het Nederlands opgesteld en 2 jaar later zal het Frans                                                             
overheersen wegens de aanhechting van onze gebieden bij Frankrijk. 

Het verschil met de vorige slide is 
dat alle stadsmuren zijn verdwenen 
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Ekkergemkerke 
 
In deel B26 zie je een 
aquarel uit 1825. Toch 
een groot verschil. 
Het Rasphuis, zeg 
maar de staatsgevan-
genis werd gebouwd 
in 1772.  Dus maxi-
mum een verschil van 
50 jaar.  Maar zo te 
zien aan het ventje 
uiterst links denk ik 
dat het reeds in de 
Franse periode is 
getekend.  We wer-
den een Frans depar-
tement rond 1795. 
Dus kan deze tekening  
een verschil hebben 
van 30 jaar hebben. 

Zicht op het Rasphuis en Ekkergem vanop de Brugsepoort 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Aan de Nieuwewandeling stond hier de Akkergem Brouwerij. Eén van de 
4 grote brouwerijen van Gent. 

In Gent besloten 13 brouwerijen na 
W.O. I de handen in elkaar te slaan om 
een nieuwe  brouwerij op te richten in 

de gebouwen  van de oude brouwerij op 
de Nieuwe Wandeling.   Dus een nieuwe 

naam, Brasserie d’Akkergem werd La 
Grande Brasserie Belgica.  Ook een 

bierbrouwer uit West-Vlaanderen wilde 
meedoen en in 1928 veranderde men 

terug van naam, Brouwerijen Aigle 
Belgica, BAB.  Ik herinner mij als kleine 

jongen nog de mensen die bier 
leverden, die lui droegen een pet op 

met BAB erop.  Na W.O. II werd er 
beslist enkel nog in Brugge te brouwen 
en Gent werd een distributiecentrum. 

Ik trof dit glas hier thuis aan, hoe het in 
mijn bezit was gekomen weet ik niet 
meer. Toch is dit glas een stukje geschie-
denis geworden. 
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Kaart van 1777.  De 
Coupure is al meer dan 20 
jaar geleden gegraven. 

Nieuwe Wandeling 
Krijgsgasthuisstraat 

Ekkergemkerk 
Hospitaal  nu Politiebureau 

Waarschijnlijk was al deze 
grond van de familie de 
Kerckhove.  In 1862 zal het Rijk 
hier een nieuwe gevangenis 
bouwen ter  
vervanging van het Rasphuis 

Hier zal in 1872 de serre 
komen te staan van onze 
burgemeester Charles de 
Kerckhove 

Joseph Baumann en Burgemeester 
Charles de Kerchove zullen later buren 
worden want  op dit terrein zal 
Baumann in 1845 een bloeiende zaak 
ontwikkelen en dit bedoel ik letterlijk 
en figuurlijk.  Bloemen kweken.  Gans 
dit gebied was gekend als de wijk v/d 
Koolkappers die groenten kweekten.  
Het was een ramp voor de mensen toen 
daar 20 jaar geleden de Coupure werd 
gegraven.  Zoals je ziet waren de 
terreinen aan de kant van Coupure nog 
volop lapjes grond die werden bewerkt.   

Joseph zal zaken gedaan hebben met Engeland want hij laat de reclame zien in het Engels terwijl bijna iedereen dit in het Frans liet zien johan@sint-pietersdorp.be 
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Nieuwe Wandeling   Coupure 

“De Wintertuin” is al lang verdwenen.  Een klein optrekje uit 1875  stond dicht 
tegen de gevangenis en tussen de Spiegelhofstraat en de Krijgsgasthuisstraat    (l’ 

Hopital).  Het was de serre van burgemeester Charles de Kerchove, één van de 
grootste winterserres van Europa.  In de nabije omgeving is een straat die wijst 

naar het verleden de  “Wintertuinstraat” 

De brouwerij Akkergem, Aigle-Belgica 

Belangrijk voor de vlgd. 
slide, je ziet op de kaart 
een inrijpoort 

Kaart van 1880 
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Maar waar stond deze mooie serre? En hoe groot was ze? 
We baseren ons op een nog bestaand gebouw, ‘t gevang. 

We zien de serre aan de achterkant.  Rechts van de serre zien we het dak 
van één v/d vleugels van ‘t gevang.  
Deze grote beglaasde wintertuin was gesitueerd in het midden van een 
ruime tuin langs de Nieuwe Wandeling tussen de Rijksgevangenis en de 
Spiegelhofstraat. 
Zi¡ bestond uit één hoofd- en twee lage zijbeuken met een lengte van een 
50-tal meter en bijna 4 meter hoog.  De kleine broeikassen die ze 
flankeerden hadden een lengte van 33 meter met een totale beglaasde 
oppervlakte van 2.100 m2. 

Hoogte middenbeuk ± 8 m. 
Lengte ± 48 m. 
Breedte ± 19 m 

Een persoon aan de voorkant v/d serre om een beetje de 

hoogte en de breedte in te kunnen schatten. 

Het is  Luc Dhaeze die me vroeg of ik a fmetingen had.  Spijtig genoeg niet.  Dus wat inschatten zie foto linksonder. 
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De tijd? De sluitersnelheid 
van het fototoestel was nog 

niet zoals heden . Reden, 
bekijk paard en kar 

De gevangenis aan de 
Nieuwewandeling is 

van 1862 

Een gevangene werd met peert en karre 
naar de gevangenis gebracht.  
Weet je dat er vroeger gevangenen van 
Antwerpen naar Gent werden gebracht 
te voet!  Ze waren wel aan elkaar 
geketend.  
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Het Spiegelhof eerlang een weidse heerlijkheid of leen van de Sint-Baafsabdij werd meermaals verkaveld en veranderde in de loop der tijden 
dikwijls van eigenaar.  Een gedetailleerde beschrijving uit 1737  vermeldde dat het zogenoemde goed bestond uit een “huis van Plaisance, een 
huis zijnde het Neerhof, met omliggende huisjes, erven en weides”.  Op het einde van de 18e eeuw behoorde het eigenlijke Spiegelhof toe aan 
een rijke goudsmid die er aan de kant v/d Coupure een gebouw liet oprichten met een torentje.  Het was omwald en de eigenaar had er een 
grote collectie watervogels op de wallen, wat veel volk lokte.  
In 1838 werd het eigendom van de muziekfanfare St.-Cecilia.  Deze liet er in 1840 een groot lokaal oprichten langs de Nieuwewandeling.  Eén 
jaar na de bouw werd de vereniging wegens onenigheid ontbonden.  Het gebouw werd openbaar verkocht       in 1847.  Enkele jaren 
later werd het een feest- en danszaal voor arbeiders die er 4 decennia lang, veel vermaak hadden en de  fabrieksarbeid wat deed 
vergeten. Ook op  verenigingsvlak betekende “Het Spiegelhof” veel.  De zaal werd afgebroken in 1902  en  vervangen door woningen 
die inmiddels terug zijn vervangen.  Het gebouw met torentje had men toen niet afgebroken.  Maar nu?  Omdat  het Spiegelhof toch veel 
positieve invloeden heeft gehad op de arbeiders en ook de site zelf lange tijd iets betekende, kreeg in 1903  
een nieuwe straat wat verder op de Nieuwewandeling de naam Spiegelhofstraat. 

Op de volgende 
slide zie je de 
evolutie v/h erf 
over een 
tijdsspanne van 
ongeveer een 
eeuw op 
verschillende 
kaarten. 
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1780 M. Seutter & J.M. Probst 1799 L. De Vreese 1809 Piéton & Boutique 

1825 1841 Saurel 
1878 Saurel 



Coupure links met                                      de Nieuwewandeling 

Vroeger liepen de postnummers 
van de Coupure links en rechts op 
tot aan de Phoenixbrug.  In 1877 
werd de houten brug vervangen 
door een metalen draaibrug.  Van 
toen af stopte de Coupure aan de 
brug en het afgenomen deel van de 
Coupure werd de Waldamkaai en 
de overkant Hembyze Bolwerk 
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Waren waarschijnlijk de 
burelen, dus verder op te 
zoeken 
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De cichoreifabriek had om om hoek aan de Coupure links haar hoofdzetel.  
Dit gebouw stond op de Nieuwewandeling t.h.v. het Spiegelhof. 

Ook deze bekende 
motoroliefabrikant was 

gelegen aan de Nieuwe- 
wandeling 
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Op dit aquarel uit 1825 ziet men het Spiegelhof op de hoek met de Nieuwewandeling en de 
Akkerbrug. 
De kunstenaar schildert ook de wieken van een molen boven de bomen.   

Derde 
gat? 

Leie? 

De Driegatenbrug 
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3 maal de stadsgrachten.  Links staat de 
textielfabriek “La Lys “ nog overeind, rechts is 
ze reeds verdwenen en aan de overkant van 
de Leie staat de Kleine Lys nog overeind. 
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Einde van de Nieuwe-  
wandeling, je kan hier 
aanklikken op B8 voor 
de Oude Houtlei en de 
zijstraten ervan die 
verdeeld zijn over 5 
delen.  

Beste bezoeker wij 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!   

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/B8.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
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

