
B8               De Zandpoort                     
        of ook de Zottepoort 
genoemd gezien vanuit de stad 

Houtlei, Oordeelbrug, Pekelharing, Zandpoort 
en -straat, Iepen- en Koperstraat, Zottepoort-

brug, Stoppelstraat, Krommenelleboog,  
St.-Martens en Gebr. Vandeveldestraat. 
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In 1825 was er nog 
geen sprake van 
de Gebroeders  
Vandeveldestraat 
aan te leggen. Dit 

zou gebeuren ± 75 
jaren later. 
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Detail plan uit 1878.  De Houtlei begon in het verlengde van de Ketelvest en kwam terug in de Leie naast  het Museum van 
Sierkunst in de J. Breydelstraat  recht t.o.v. de  oude vismijn, de brug in de J. Breydelstraat” heette de Appelbrug.” De naam  
Houtlei dook op eind 1400 begin de jaren 1500.  Voorheen sprak men van “De Gracht”.  Ingevolge de ontbossing in 
Vlaanderen diende men van in de 16e eeuw hout uit de Baltische staten in te voeren.  Dit werd langs de Lieve op 
“bijlanders” naar Gent doorgevoerd.  Een van de losplaatsen daarvoor was de Houtlei.  Tot in de 17e eeuw werd er vooral 
brand en timmerhout aangevoerd.  
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Ten tijde van keizer Karel waren er meer dan 52 
Gilden.  Omdat we een zo lastig volk waren 
heeft hij vele kleine gilden opgedoekt of deze 
doen samensmelten tot een groter geheel 
binnen ongeveer dezelfde sector.  
 
Zoals je reeds weet waren zeer vele bomen 
omgehakt voor bouwwerken.  

Allerlei hout werd hier aan de Houtlei aan de kade gebracht. 
Waarschijnlijk werkten hier ook veel “houtbrekers” in de buurt.  

Wat deze stiel juist omvat is me vreemd. 
Toen ik Gent kwam wonen zie ik nog altijd oude mensen hout 

klieven om de stoof aan de praat te krijgen.  Alles werd in zakjes 
gestoken en voor verkoop aangeboden.   

Van Johan Coppens 

Bijdrage van Johan Coppens 
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De Oordeelbrug, 
Houtlei lag in het 
verlengde van de 

Ketelvest aan de Leie  

Pekelharing   Lindelei                                  Recolettenlei 
Blijkbaar  staat 
gans dat huis 
op de oude 
bedding van 
de “Oude 
Houtlei” 
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Hoek Pekelharing 
- Lindelei 

De Houtlei werd vóór 1199 door de Gentenaars gegraven. 
Reeds in 1816 werd de vraag gesteld aan het gemeente-
bestuur om de gracht te dempen, in 1845 werd deze vraag 
nogmaals herhaald en in 1898 besloot men eindelijk de 
gracht te dempen.  Oorzaak, de gracht verspreidde een 
verpestende geur door hem niet meer uit baggeren.  Zou 
Gent nu dezelfde beslissing nemen? Neen men zou alles al 
lang hebben uitgebaggerd.  Reden, de toeristen met hun 
plezierbootjes. 
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 De Houtlei werd in de 12e eeuw gegraven als verdedigings-
gracht maar verloor deze functie reeds in de 16e eeuw. 

                                                    De Oordeelbrug  
lag schuins t.o.v. het justitiepaleis en vormde de verbinding 

tussen de Recolettenlei en de Lindenlei.  Sinds 1899 is de 
Oude Houtlei gedempt en was de brug natuurlijk 

overbodig.  De fotograaf stond op deze brug met zijn rug 
naar de Ketelvest.  Links de Pekelharing.   

De Oude Houtlei vanaf de Oordeelbrug tot aan 
de Zottepoortbrug ofwel de Zandbrug  

In 1845 was het de laatste keer dat 
de Houtlei werd uitgebaggerd, 
ervoor was dit in 1810. 
De baggergrond werd vervoerd naar 
de Bijlokemeersen om deze op te 
hogen.  (Toen al) de grachten 
werden gedempt na 1860 waren er 
volop werken bezig om daar ook de 
stadsgrachten te dempen. 
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De Oude Houtlei 
Hier is de Oude Houtlei reeds gedempt (dus 1899) 

Pekelharing 

Al deze huizen werden afgebroken 
om de Pekelharing te verbreden. 
De huidige bebouwing kwam te 
staan op de oude bedding van de 
Houtleie (zie volgende slide) 

Toch spijtig dat het ge- 
          bouw ontdaan is  
          van zijn klassieke  
                    schoonheid 
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In het verlengde van de Wijngaardstraat lag het waterstraatje richting Houtlei.  
De 6 huizen vóór van het straatje werden onteigend.  Men kon terug bouwen 

op de nieuwe rooilijn aan de Oude Houtlei.  De eigenaars v/d huisjes verderop 
in de straat konden tegen een goedkope prijs extra grond verwerven voor een 

tuintje.  Dit zie je nog goed op de kaart die redelijk wat groen vertoont.  
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De Zandpoortstraat 
ofwel de oude bena-
ming, de korte Violet-
testraat nrs 23 en 25. 
indien dit een achter-
gevel zou geweest 
zijn.  Ja dan zal ik het 
nooit vinden waar dit 
eens stond.  En Roger 
Caufrier kon dit mooi 
plaatsje aanduiden 
met foto’s uit een 
nabij verleden. 

Een ongekende oase in de Zand-
poortstraat blootgelegd.  Een 
citeetje was het zeker niet, 
daarvoor waren de huizen te 
kwaliteitsvol  
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Zandpoortstraat 21 

Van 
Roger 

Een oase van                
stilte midden in de 

stad 
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De Zandpoort (brug) rond 1860 
Links op de voorgrond de kapel van het vrouwen-
gekkenhuis met op de achtergrond de Zandpoort 
(Zottepoort).  De poort werd afgebroken in 1862. 

Kaart 
1880 

Bijna overal waar de 
Houtleie liep staan 
er nu huizen. 

Houtlei,    Gebr. Vandeveldestr.      Zandpoortstraat  

Het was immers gebruikelijk 
dat ongeneeslijke en besmet-
telijke zieken, ‘zotten’, enz… 
afgezonderd werden in 
poortgebouwen.  Maar door 
plaatstekort werd ernaast 
een gekkenhuis opgericht.  
Dit werd gesloopt in 1905 bij 
de aanleg v/d Gebr. Vande-
veldestr).  Vandaar ook de 
Zottepoort.  De poort die je 
ziet werd gesloopt in 1862. 
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Hoek Pekelharing - Iepenstraat 
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Door het dempen van de Houtleie kwam er plaats vrij 
voor een grotere bebouwing en verbreding van de straat. 

Pekelharing gezien richting Iepenstraat 
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Iepenstraat in de jaren 
zeventig.  Toen was het 
eenrichtingsverkeer in    
de andere richting. 

Kruispunt 
Iepenstraat 
Pekelharing 
Karrenstraat 

Het trapgevelhuisje rond 1940 in de Iepenstraat 
toen nr 22 is heden mooi opgeknapt. 

De Iepenstraat toen nrs 34 en 36 rond 
1940 en heden. Zeer goed bewaard. 

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


Iepenstraat  
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De Iepenstraat rond 1940 (nog mooie 
gaslantaarns te zien als straatverlichting) 

Wat me zeer verbaasd is dat er terug 
een opening is gemaakt tussen de 2 
huizen.  Gewoonlijk is het andersom , 
om inbraken te vermijden.  Het 1e 
verdiep telt nu 5 ramen, vroeger 6.  Ik 
vermoed dat de deur vroeger de 
ingang van een citeetje was, zal even 
later de kaart van 1875 raadplegen. 
Zojuist gekeken en geen citeetje te 
bespeuren.  Zie volgende slide. 
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Kaart 
van rond 
1878 

De Ieperstraat 
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Iepenstraat  nr 10 
in 1940 en heden 

De Iepenstr. (vroeger Yeperstraat ) liep van de Korte 
Violettestr. (nu de Zandpoortstraat)  naar de Coupure. 
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De Iepenstraat.  Links de Koperstraat.                   
De huizen rechts werden afgebroken en 
moesten staan op de nieuwe rooilijn. 

Vlgd. 
slide 
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Hoek Iepenstraat - Zandpoort-  
     straat (één van de vroegere 
       stadspoorten aan de Hout-
 lei).  Het huisje met  
 trapgevel is verwenen 

Huizen v/d vorige slide 

De Houtlei Zottepoortbrug.. Vlgd. slide 

Het trapgevelhuis stond 
t.o.v. het huis met stippel-
lijn in het groen, zie vlgd. 
slide. 
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Mooi hé.  Dank u wel Roger.  
Als je uit deze buurt ben kan je niet meer 
zeggen waar het Zottebrugje eens lag.  Maar 
nu weet ik het ook!!! 
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Aan de Violettekaai is de Oude Houtlei reeds 
gedempt.  In 1812 heeft men het gedeelte van 
de Houtlei tussen de Zotte- en de Posteerne-

poort de Violettelleie (later kaai) genoemd. 

De Oude Houtlei gezien vanaf de 
Zottepoortbrug. 

Aan de Oude Houtlei was naast de markt 
van brandhout ook een markt van 
timmerhout vandaar de naam Houtleie. 

De achterkant v/d huizen in de Iepenstr. 

Vorige slide 

Oordeelbrug    Leie 

De ligging ongeveer  
van de Oude Hout-
leie met in het rood 
de Zandpoortbrug 
ook genoemd de 
Zottepoortbrug naar  
het gesticht dat aan 
de Oude Houtleie 
stond. 

Roger ik heb enkel mijn foto vervangen door jou foto 
met de bijgaande tekst 
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De Oude Houtlei richting de Zandbrug, 
Zottepoortbrug.  

De brug is inderdaad de “Pont des Folles” of Zottebrug, zo geheten naar het krankzinnigengesticht voor vrouwen (of 
Simpelhuis) dat er naast lag.  Dit gesticht werd begrensd door de Zandpoortstraat (vooraan), de Violettenlei met bomen, 
de achterhuizen van de Iepenstraat (links) en de Sint.-Martensstraat (rechts).  Dwars door het gesticht werd later de 
Gebroeders Vandeveldstraat getrokken. 
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Situatie boven. In de Stoppelstraat had 
je grote en kleine beluiken.  Hier waren 
maar 2 huisjes meer nrs 10 en 12, op de 
kaart waren er minstens 3 of 4.  Hier 
keken niet veel medebewoners op je 
vingers, ik denk dat er vele mensen er 
tot de laatste dag hebben gewoond.  In 
ieder geval was het nog bewoond in 
1976...  Het beluik werd gebouwd na 
1850.  Reden?  Het was reeds een open 
doorgang op de kaart.  Wanneer werd 
het overbouwd? Ik denk na W.O. I. toen 
begon men met beton te werken.  Ook 

dit beluikje had een naam: “de Koer 
Taragola”.  Op het einde had je een 
muur die een zicht had op  een groot  
appartement van 200 meter verder.  

Ik zie 4 toiletten, 
ik denk dat de 
bewoners van 2 
huisjes in de 
straat er ook 
gebruik van 
hebben gemaakt 

Kaart  van 1878 

Ik kan je zeggen dat het 
beluikje mooi is opgeknapt 

Kaart  van 1878 
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Links. Het citeetje in de Krommen-
elleboog 6 tot 28, werd gebouwd in 
1852 en afgebroken in 1972 om dit 

gebouw te realiseren.  Ook nummer 4 
in de Krommenelleboog is afgebroken 
geweest voor de bouw van de 
building. 
 
Een onderzoek in 1892 bracht  aan 
het licht dat  er maar 1 toilet was voor 
al die personen (volwassen en 
kinderen) 12 huisjes maal 4 personen 
is een totaal van 48 mensen, en het 
water dat vroeger genomen werd aan 
de pomp die midden op de koer stond 
was ook van een zeer bedenkelijke 
kwaliteit. 
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Krommmen- 
elleboog in 
1940 toen nog 
Saliestraat nrs 1 
& 3 en de 
Stoppelstraat. 

In 1904 
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Krommen- 
eleboog   
           
Stoppelstaat  

Rue du Chaume 62.              
De Stoppelstraat 62. Was 
gelegen tegen de Coupure. 
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Nr 80 Stoppelstr, oude priorij van Waarschoot later 
bloemisterij.  Alles is afgebroken voor  een 
appartementsblok en een parkje. 

Het laatste huisje is nr 46 en vanaf              
48 tot 80  zijn alle huizen afgebroken 
ook onderaan links 

De foto is uit de jaren 50 want er zijn 
reeds ijzeren vuilbakken. Bekijk ook de 
auto 
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In 1869 nam een Luxemburger die hier woonde, Jean 
Linden genaamd, het tuinbouwbedrijf over van 
Verschaffelt dat gelegen was tussen de Coupure Rechts 
en de Stoppelstraat. Helaas ging hij in 1889 reeds 
bankroet. 

Dit terrein werd goed bezocht, net zoals de wintertuin  van 
burgemeester Charles de Kerchove die gelegen was aan de 
Nieuwewandeling.  Op het gesloopte terrein werden vanaf 1890 
paardenwedstrijden gehouden en een gedeelte werd verkaveld. 
In 1912 werd de Lieven de Winnestraat aangelegd. Wanneer de 
woontoren werd gebouwd moet ik nog opzoeken. Was het 1953? 



Foto is genomen in 1904, dus 
al meer dan 100 jaar geleden 

De Krommenelleboog gezien vanaf  
de Lieven De Winnestraat.  Maar dat 
juffrouwtje? Nee ze is waarschijnlijk 
al lang van deze aardbol verdwenen 

Het citeetje 49 
tot 75 op vol-
gende slide. 

Voor het dempen van de Houtleie werden 
deze gebouwen afgebroken en kwam de 
nieuwe rooilijn 4 meter verder te l iggen. 
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Krommenelleboog.  Het citeetje van 49 tot 75 werd gebouwd in 1870 en bestaat blijkbaar nog altijd.  Van zodra het me past zal ik even 
gaan piepen.  Het water had men nog niet in de huisjes in 1974 want het deurtje waarachter het kraantje zich bevond staat open (zomer) 

Kaart van 
1875 
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De Krommenelleboog 
nu richting Iepenstraat 
in 1904 en heden 2013 

Stoppelstraat  
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Poel Onderbergen Houtlei Ieperstraat Krommenelleboog 

Bijlokevest  
 

Brandstraat 
Holstraat 

Galgenberg  
 
 
 
 
 
 

Godshuizenln 
Martelaarsln 

 
 
  

Schouwvegerstraat 
Krijgsgasthuisstraat 

Hoogstraat          
Raas van Gaverestr 

Twaalfkameren 
Rasphuisstraat 

Wispelbergstraat 
Marialand                

St Maartenblindeken  

Tinnenpotstraat 
Zilverhof   

Koolsteeg  
Lievekaai  

Wijngaartstrt  

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


De St.-Martenstraat in 1900 en 
110 jaar later.  Links de muur 
van het vrouwenzothuis.  De 
straat is nu in 2 delen gesneden 
door de Gebr. Vandevelde-
straat.  Op het einde zie je de 
Posteernestraat.  Heden is 
alleen  de muur met de poort 
rechts overeind gebleven 
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Huis in de St.-Martenstraat dicht 
bij het kruispunt met de Gebr. 
Vandeveldestraat 
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De fotograaf stond opgesteld aan de Ajuinlei. We zien linksboven 
nog een reclame hangen aan het hoekhuis van deze 2 voornoemde 
straten.  Het voetpad was ietsje aan de smalle kant en daarom kon 
men de auto wat dwars parkeren.  Bekijk ook even hoe de auto’s 
mochten parkeren in de jaren vijftig! 

Foto uit de p.p van  

 
gevonden op het internet 
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Einde B8. 
Zie verder B9 over de 
Houtlei. 

Beste, 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 of zij 

onmiddellijk hun straat kunnen aantikken. Zalig toch!   
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