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Foto rechtsboven – 1976. Op het eind v/d 
Krommewal aan de overkant van de Leie zie 
je de gebouwen v/d voormalige brouwerij en 
mouterij v/d gebr. Blommaert; één v/d vele  
brouwerijen die Gent kende. Adres: Sluizeken 
30 in 1855, 25 in 1872. Heden staat daar 
nieuwbouw. Deze is lang tegengehouden 
geweest om eventueel een metrostation te 
bouwen. Maar de metro is gelukkig naar de 
prullenmand verwezen.  

Aan de Krommewalbrug in 1983 
werden deze huizen gesloopt. 
Hierdoor kwam er een verbinding 
met de Achterleie 
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De Leie gezien                                           
vanaf de Krommewalbrug  rond 
1965 met de verdwenen brouwerij 

Plan van 1780. De 
Krommewalbrug 

bestond nog niet. Deze 
kwam er pas rond 

1875 
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Leie  

Achterkant van het Oudburg aan de Leie waar vroeger de 
Schipgracht begon, gefotografeerd vanaf de Krommewalbrug. 

De achtergevels van het Sluizeken en het Oudburg  in 
1971 en 2011 gezien vanaf de Krommewalbrug.  
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Dit schilderij werd geschilderd vanaf de 
Krommewalbrug in 1882.  Pas in 1836 
werd er voor de eerste maal gevraagd 
om een brug te leggen over de Leie. Zoals 
altijd moest er daar veel over gebabbeld 
worden en de brug kwam er maar in 
1875. Rond 1990 kwam de huidige 
nieuwe moderne brug over de Leie. 
Rechts zien we nog waar de Schipgracht 
(Meerhemkanaal) uitmondde in de Leie. 

Hier zie je nogmaals een trekweg 
waarop de mensen de boten trokken 
toen er geen wind was. Heden zijn de 
trekwegen wandelpaden. 
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De Schipgracht  die nog uitmondde in de Leie en gedempt werd in 1948-’49     

De Leie kant Oudburg. De foto werd genomen  
op de Krommewalbrug. 

De verdwenen waterloopjes, Schipgracht, Tichelrei die in feite het 
Meerhemkanaal vormden dat een verbinding was tussen de Leie 
en het Tolhuisdok. Op Het Sluizeken werd reeds in 1563 een aard-
appelmarkt gehouden. Sinds de Sassevaart gegraven werd kon men 
nu gemakkelijk van Zeeuws-Vlaanderen Gent bereiken. De zaken 
werden gedaan tussen de Sleutelkensbrug en de Sluizekens-brug 
want daar lag de kade om de goederen te lossen. Verder kon men 
niet varen zonder eerst de sluis aan de Leie gepasseerd te hebben. 
Vandaar de naam het Sluizeken. Het Sluizeken was in feite bijna 
een soort dok.   

De trekweg is heden aangepast met een 
reling voor de wandelaars opdat ze niet 
in het water zouden tuimelen. 
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De achterkant v/h het Oudburg gezien vanaf 
de Krommewalbrug 
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Achterkant van het 
Oudburg gezien vanaf 

de Zuivelbrug 

De foto rechtsboven is van ± 1980. 
Het vorig huisje werd afgebroken 
en in de plaats kwam een frituur, 
later kwamen er hotdogs en 
hamburgers bij. Ook de brug-
leuning had zijn charme verloren. 

Op de hedendaagse toestand, na 
aanleg van een vernieuwing van de 
brug werd alles terug in ere 
hersteld en ook dit huisje werd 
vervangen door nieuwbouw. 

1962 

Zie ook vlg. dia 
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Ets van 
Armand 
Heins 

1856 –1938  

Zuivelbrug 
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Siutuering 

Oudburg 

Sluizeken 

Zuivelbrug 

Vrijdagmarkt 
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6 
2 4 

Het 
Oudburg 
nrs 2, 4  

& 6, 
allen op 
dezelfde 

rooilijn op 
de linker 

foto. 
 

Rechts 
staan  
4 & 6 

een halve 
meter 

achteruit. 

6 
2 4 
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4 

2 

4 

2 

1940 

Een glas van de 
verdwenen Gentse 

brouwerij BAB 

6 

6 

Oudburg nrs 2 & 4 in 1940 
en jaren later 

Oudburg nr 4 staat in 
1940 nog op de oude 
rooilijn. Nrs 4 & 6 staan 
een halve meter 
achteruit op de 
nieuwe. 
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Achtergevels 

aan de Leiekant 

Oudburg nrs 4 & 6 
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Oudburg nr 8. 
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Oudburg nr 18. 

Heden 
vermoedelijk 
nrs 52-54 
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Oudburg nr 22. 
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Oudburg in het laatste 
decennium v/d 19e eeuw, 

nrs 24, 26 & 28. 

Beide foto’s dateren van 
vóór 1901 gezien de nrs 24 
& 26 in augustus van dat 

jaar nog werden 
afgebroken en vervangen 

door nieuwbouw, later 
verenigd in één 
huisnummer.  

Nu gaat het hier om de nrs  

54 & 56. 

Het huis met de trapgevel 
in het midden dateerde uit 

de 16e eeuw en werd 
gebouwd in opdracht van 

meesterchirurgijn 
Hellebus. 

Het voormalig huis van 
heelmeester Hellebus.  

28 

26 

24 

56 54 
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2014 

2019 

2009 

De wapens in het Oudburg zijn 
voorgoed verdwenen. Men kan 

er nu lekker Portugees eten. 

1973 ? johan@sint-pietersdorp.be 
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Oudburg  
toen nr 30. 

Heden nr 58.  
Nog goed 

herkenbaar. 
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Wat zijn we zeker? De foto waar de Antisocialistische Werklie-
denbond was gevestigd. De schrijver zegt dat het gelegen was in 
het Oudburg 32.  
Als we aannemen dat dit het oude nummer was moeten we 
naar dit gebouw iets verder in de straat op zoek. En inderdaad, 
wie zoekt die vindt. In de huidige huisnummers 62-68 kunnen 
we het gebouw integraal herkennen. 
Op de volgende dia hetzelfde gebouw in verbouwing. 
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Oudburg  
eind der zeventiger 

jaren.  
 

74 
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Oudburg toen nrs 40, 42 & 44.  
Heden nrs 70, 72 & 74.  

72 

70 

74 
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Oudburg. 
Deze 4 panden op de foto links 

zijn gesloopt rond 1976, zie 
volgende dia. 

90 
74 

“In den Grootsten Borstel” 

Likeurstokerij johan@sint-pietersdorp.be 
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90 
74 

88-76 De 
aangegeven 
nummers 
zijn deze van 
heden. 
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Tot op heden een bewaard gebleven wit-gekalkte 
reclame van een bedrijf ooit gelegen in de 

Veerdamstraat wat heden het Drongenhof is: 

“Robert Van Damme  
Bureaux et Magasins 2 rue du Bac” 

 

  Tissus en Gros ... 

 

Groothandel  Lijnwaden & Katoenen 
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Na de pare,  
nu de onpare  
kant van het 
Oudburg. 

Uit de “Dubbele wegwyzer der stad Gent 
en der provincie Oost-Vlaanderen.” 

Volume 28 - 1890 

Ellegoed = stof die per el verkocht wordt.  

Oudburg nr 1 
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Alle huizen met onpare nummers werden 
afgebroken in 1870. Vroeger was dit een 
veel smallere straat. De rooilijn moest 
achteruit. Alles werd onteigend en daarna 
openbaar verkocht. Alles wat we nu zien 
werden gebouwd na 1872. 

Hoek 
Kalversteeg – Oudburg 17 

Hoek 
Zwaanstraat – Oudburg 25 
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Hoek Drongenhof – Oudburg 39 (43) 

1998 
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Oudburg nr 55 

Gelegen op het eind, 
voor het vroegere  

Sluyzekenbrugske over 
de Schipgracht die 
gedempt werd en 

omgevormd tot een 
parkje met een 

wandelpad, voor de 
grap omgedoopt tot 

“Klimaatstraat”.  
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Hoek 
Sluizekenparkje 
met Sluizeken nr 1 
in 1962 en na de 
verbouwing. 

Eens voorbij het 
parkje verandert de 

straatnaam in 
“Sluizeken” 

1962 
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De overkant v/d straat 
naast de reling v/h 
oude Sluizekensbrugje. 
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De Schipgracht met het Sluizekensbrugske vormden 
vroeger de grens tussen het Oudburg en het Sluizeken. 
Sinds het dempen v/h waterloopje in 1948-’49 vindt men 
er een parkje met wandelpad aan weerszijden van de 
straat. 

1962 

Sluizeken 1 
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Sluizeken Nr 4 

Uit de “Wegwyzer der stad 
Gent en der provincie Oost-

Vlaenderen.” Volume 86 – 
1855.  In de rubriek 

“Lakensnijders” 

Porseleinkaart ◄ 
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2 

5 

6 

7 

5 6 7 
8 

◄  De huisnummers uit de Wegwijzer van Gent anno 1900 

      Nr 2 Café “Vlissingen”, bij de weduwe E. Calon, logement en 
              afspanning 

      Nr 5 A. Vangheluwe-De Pauw, handel in kolen, koopman in 
              aardappelen, estaminet 

      Nr 7 In St.-Eloi, estaminet 

      Nr 8 F. Van Petheghem, houtdraaier  

      Nr 9 F. Delcourt, behanger   

Nr 2  Café Vlissingen Pieters-De Baets, logement en afspan- 
         ning, waar blijkbaar ook een carambole stond (op het  
         venster 2 biljartkeus met 3 ballen geschilderd) 

Nr 5  In het Fortuintje 

Nr 7  Koophandel in aardappelen, kolen en ajuin               ► 

De huizenrij rechtop de Sluizekenstraat 

De nummering v/d huizen op het Sluizeken is vaak 
veranderd en daarom niet 100% betrouwbaar. 

Heden zijn dit de nrs 13 tot 16. 
 Zie ook volgende dia 

Pomp in het midden v/h plein om de trekpaarden te laven. 

9 2 
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1962 

Deze 3 huizen met trapgevels werden medogenloos gesloopt en 
vervangen door een appartementsgebouw met winkelpand. 
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Alle huizen op de foto werden gesloopt om ruimte te 
maken voor het plein, zie rode stippellijn op het plannetje 
van 1855. Het huisnummer 10 werd de zijgevel v/d 
gekende ijzerwinkel op het Sluizeken. 

5 

8 9 

10 
11 12 

13 

Opgelet, dit zijn de 
huisnummers van 
rond het jaar 1900. 

Moeilijk situatie. Op de 
foto zijn de nrs 11 en 12 
een gegeven, doch niet 
up to date. De rooilijn 
maakt er een duidelijke 
hoek (oranje kruis). Het 
bijgehaald plan zorgt voor 
de oplossing. 
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De bekende ijzerwinkel werd gebouwd in 
1906. Het pleintje aan het Sluizeken  staat vol 
auto’s geparkeerd.  De monumentale pomp uit 
het verleden is verdwenen.    
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Herberg Boekweitmarkt 
(in 1872 Sluizeken 37) 

Broodbakker Blansaer 
(in 1900 Sluizeken 28) 

Eind v/h 
Oudburg 

1974 

1900 
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Linksboven - Na de 1e 
W.O.? De jaren 20? 
De vrouwen lopen al 
wat met kortere 
rokjes aan. 
Rechtsonder - Rond 
die periode was er 
een beenhouwerij. 
Heden een Turks 
restaurant.  

Wieze is een Belgisch bier met een rijke  
geschiedenis die teruggaat tot vóór  

de Grote Oorlog. 
 Het bier en de brouwerij  Van Roy 

hebben hoogtes en      
                                                                           laagtes gekend, maar 

het merk Wieze is  
overeind   

                                                                                   gebleven. 

1973 
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Uit de Wegwijzer 
der stad Gent 1850 ► 
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Het Sluizeken aan het begin v/d Sleepstraat. 
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Rondom het Sluizeken in 1973 

Vanaf hier werd alles werd afgebroken in 1983 voor nieuwbouw    

De huizen voor de 
gekende ijzerwinkel         

aan het Sluizeken.  
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1913 - 300 
jarig bestaan 

van de 
ommegang in  

Gent. 

  

Hier slaan we 2 vliegen in 1 slag.  
De gebouwen en één van de vele stoeten  
die Gent ooit rijk was. 
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zie verder E7 

PS. Wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. 
Voor ons is het van belang de website door te geven aan 

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