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Inleiding

• Gelegen aan de samenvloeiing van Leie en Schelde

• In middeleeuwen stad met > 60.000 inwoners

• Vroeger steevast omschreven als ‘de stad met de 26 eilanden en 105 bruggen’

• Een ‘Venetië van het Noorden’ (een van de vele steden)

Panoramisch Gezicht op Gent, 1534



De eerste waterbouwkundige ingrepen in 12de en 13de eeuw

• Constructie van stuwen, dammen en dijken

Waarom?

• Leie en Schelde onder controle brengen

Ten voordele van

• scheepvaart

• stadsverdediging, ‘watermuren’

• waterkracht voor watermolens

• aanvoer vers water

• afvoer vervuild water



Braun & Hogenberg 1575

Aanleg van stuwen, dammen en dijken



Waarom onder controle brengen?

Waarom rivieren ‘temmen’?

Alle ingrepen wapenden de stad ook tegen: 

• jaarlijkse overstromingen in de winter

• uitzonderlijke piekdebieten

• droogte, door water op te houden, creatie van spaarbekken, een waterreservoir 

• handhaven van een constant waterpeil, 

hoger peil dan natuurlijk

De Vijfwindgatenstuw, 

dé nooduitgang voor water

Panoramisch Gezicht op Gent, 1534



Later, in de 16de tot 20ste eeuw

Aanleg van vesten en bastions in de 16de eeuw
Deventer, 1560   

Fricx, 1712



Later, in de 16de tot 20ste eeuw

Graven van 3 coupures in de 18de eeuw

Dumont, 1951

Goethals, 1796

Kanaal Gent-Terneuzen in 19de eeuw

en aanleg haven in 20ste eeuw



Tientallen waterlopen (Leien, grachten, vesten, vaarten)

• Achterdok

• Augustijnenvaardeken

• Baudelogracht

• Begijnengracht

• Bijlokevaardeken

• Blaisantvest

• Brugse Vaart

• Buitenste Oude Leie

• Coupure

• Franse Vaart

• Gracht (Violettelei)

• Graslei

• Handelsdok

• Houtdok

• Houtlei (Oude Leie)

• Huidevetterken

• Kanaal Gent-Terneuzen

• Koornaard(lei)

• Keizersvest

• Ketelvaart

• Kolveniersgang

• Korenlei

• Kraanlei

• Klein Scheldeken

• Leie (armen)

• Leopoldvaardeken

• Lievekanaal

• Meerhem (Klein en Groot)

• Muinkschelde

• Neerschelde, Nederschelde

• Nieuwe Leie

• Nieuwe Lieve

• Opperschelde

• Ottogracht

• Oude Schelde

• Oude Vest

• Ottogracht

• Plotersgracht

• Reep

• Recolettelei

• Rietgracht

• Ringvaart

• Rommelwater (Achtervisserij)

• Sassevaart

• Schelde

• Schepenenvijver

• Schipgracht

• Sleksken

• Sint-Jansgracht

• Stekenevaardeken

• Tichelrei

• Verbindigskanaal

• Visserij

• Vogelenzang

• Voorhaven
• Waaldam
• Watersportbaan



Gevolgen voor de stad

• Eeuwenlang een verkeersknooppunt voor watertransport in het Scheldebekken

• Tientallen aanleg- en losplaatsen in de stad zelf

• Tot 1970, binnenscheepvaart dwars door het centrum van de stad

Seghers, 1940



Teloorgang van de waterlopen

Grondmechanische Kaart, 

blad Gent-Centrum 1977

Oorzaken? Aanleiding?

➢ vervuiling, stank

➢ cholera

➢ saneren van wijken

➢ aanleg nieuwe straten, 

woningen, fabrieken

➢ parkeerplaatsen

Dempen of overwelven of inkokeren



Anno 2022, stand van zaken

Wat blijft er over van het historisch waterwegennet???

• Een constant waterpeil !!! 

(al > 700 jaar het zomerpeil = 5,54 mTAW)

• Een aantal waterlopen

(Leie, Lieve, Muinkschelde, Ketelvaart, Nederschelde, Visserij, Handelsdok)

• Maar groot aantal waterlopen zijn verdwenen: overwelfd, gedempt of bebouwd

• De dammen (Brabantdam, Steendam, Hoogstraat-Waaldam) zijn belangrijke 
(drukke) invalswegen geworden

• Nauwe doodlopende ‘waterstraatjes’ = toegangen tot water

• Straatnamen (Ottogracht, Oude Houtlei, Lindelei, Huidevetterken, Steendam, 
Volmolenstraat, Oude Vest)



Herwaarderen van waterlopen in de stad

• Het openleggen van enkele gedempte waterlopen (Kolveniersgang, Tichelrei)

• Het openleggen van overwelfde waterlopen (Plotersgracht)

• Het markeren van de gedempte waterlopen op straat 

• Het verder saneren van het water, afvalwater apart in riolen en collectoren

• Het beschermen van de laatste bestaande historische stuwen 

(Paddegat, Vijfwindgaten, Drie Gaten)

• Het beschermen van de Lieve in zijn geheel

• Beschermen van het peilmerk in situ 

De Drie Gaten



Andere mogelijkheden en voorstellen

• Markeren van de historische losplaatsen, de aarden, 

(Korenaard, Turfbriel, Houtbriel, Vismarkt, Hooiaard, Wijnschroeders) 

• Het benoemen van dichtgemaakte doorgangen van verdwenen waterlopen

• Heraanleg van de waterstraatjes, de doodlopende toegangen tot het water 

• Watertrappen, relingen, jaagpaden, dukdalfs waarderen als watererfgoed

• Alsook de metalen platen aan kades, metalen ringen, meerpalen

• Waterbouwkundige constructies visualiseren 

(Stadswatermolen, Volmolen, Rodetorenstuw)

• Reconstructie van schepen (pleit, sei) 

en constructies (kraan, rabot), 

zoals bijvoorbeeld het schip de ‘barge’



Waarom herwaarderen

van waterlopen in een stad?

Klassieke argumentatie

• Erfgoed behouden

• Wonen in de stad leefbaar maken

• Toeristisch aantrekkelijk maken 

Nieuwe bijkomende argumenten om waterlopen open te leggen

• Antwoord op de stad als hitte-eiland

• Zorgen voor stroming op de waterlopen voor een goede waterkwaliteit voor vissen, 

vogels en planten

• Vraag naar zwemwater

• Vasthouden van water, bij droogte

• Leren anders omgaan met water, creëren van een ‘waterbewustzijn’, waterzorg, 

door water meer zichtbaar te maken



Gedempte en overwelfde 

waterlopen om open te leggen

Ajuinlei

Reep

Houtlei

Klein Scheldeken 

Kolveniersgang-Vogelenzang-
Geuzenberg

Nieuwe Wandeling 

Ottogracht-Baudelogracht

Oude Schelde

Plotersgracht

Schipgracht-Tichelrei-Meerhem

Sint-Jansgracht 

Spanjaardenkasteel

Waaldam

Knelpunten,

(huizen en gebouwen)

X



Maar, … problemen

• Watervervuiling

• Zware bodemvervuiling

• Stabiliteit van de oevers en kades

• Kostprijs van de werken

• Buurtbewoners overtuigen van de meerwaarde

• Vaak ten koste van parkeerplaatsen of parkje

• De bruggen (beperkte vaarhoogte onder de brug, de brughelling voor de tram)

• Keuze maken tussen bevaarbare en onbevaarbare waterloop

• Keuze tussen groenblauw of blauwgroen lint

Tichelrei, 1948

Sluizekenpark, 2018Schipgracht, 2018



Reep

• Deel van de Schelde, ooit gedempt voor parkeerplaatsen

• Meer dan 20 jaar werkzaamheden

• Problemen met gescheiden rioleringen, bouw nieuwe stuw en sluis, 

Belgacomkabels, nutsleidingen, drie nieuwe bruggen

oktober 2018
november 2011

mei 2017

juni 2018

november 2011



Plotersgracht

• In Patershol - Oudburgwijk

• Verschillende delen gedempt 

• Overwelfd onder huizen, privaat eigendom

• Ooit ambitie om alle delen open te leggen

• Toekomst?



Buitenste Oude Leie aan de Waaldam

• Verbinding Brugse Vaart en Rabot-Lieve
• Deels open en vrij
• Onder schoolgebouw
• Loopt dood op verkeersknooppunt 

Griendeplein – Begijnhoflaan R40



Oude Schelde

• Grotendeels gedempt, hoewel?

• Bebouwd

• Nog te volgen in de percelering

• Gedichte doorgangen

• Kademuur met historisch peilmerk in situ



Kolveniersgang – Vogelenzang - Geuzenberg

• Tussen Lieve en Neuzeplein

• Tracé bijna volledig vrij, 1300 m

• Mogelijk zware bodemvervuiling

• Onder druk kruispunt Neuzeplein

• Nieuwe collectorpomp in de bedding

Kolveniersgang

Vogelenzang

Vogelenzang



Besluit

• (Water)erfgoed hersellen om klimaatdoelstellingen te breiken

• Benadrukken belang van erfgoed voor leefbaarheid in een stad

• Veel mogelijkheden, maar moeilijke hindernissen, zoals 

➢ Historische vervuiling en de kostprijs van het saneren

➢ Geen openbaar domein, maar privaat eigendom

➢ Belemmering wegverkeer en verdwijnen van parkeerruimte

➢ De Lijn en Vlaamse Waterweg hebben soms een andere agenda

• In Gent lange tijd een mentaliteit om waterlopen weg te stoppen en de relatie van de 

geschiedenis met het water te negeren. 

Vroeger: waterlopen = zwart, gasbellen en stank

• De waterlopen zijn nochtans essentieel onderdeel van de Gentse stadsgeschiedenis
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Te verkrijgen bij de 
uitgever 

Die Keure, Brugge


