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Groen Gentbrugge

Deze route wordt jou aangeboden door RouteYou
Demo

Lengte: 13.3 km
Stijging: 40 m
Moeilijkheidsgraad: 5/10

Afbeelding 1: Voormalige Arbedfabriek (Bron:
Openstreetmap)

Bassijnstraat, 9050 Gent, Vlaanderen, België
Bassijnstraat, 9050 Gent, Vlaanderen, België

Bedrijvencentrum De Punt

Routebeschrijving
Wandeling

en

dan

lekker

eten

in

Bassin,

of

1

omgekeerd.

- Afstand langs route: 0.46 km

Bezienswaardigheden
Voormalige Arbedfabriek

1

- Afstand langs route: 0.32 km
De voormalige Arbedfabriek had heel wat succesvolle
producten die in binnen- en buitenland verkocht
werden. Hier werden gelaste matten van staaldraad
op maat gemaakt. Die werden in de bouwindustrie

Afbeelding 2: Bedrijvencentrum De Punt

gebruikt. Heel wat sociale woningen in Nederland zijn
gezet met de gelaste matten van hier. Ook in de
Liefkenshoektunnel

werden

gewapende

Dit is de plaats waar vroeger de Puntfabriek stond.

netten

Deze werd zo genoemd omdat men hier puntjes aan

gebruikt die hier gemaakt zijn. Door die kant-en-klare

stalen kabels maakte en afknipte tot spijkers.

netten kon men veel sneller bouwen, eerder dan de

Daarvoor hadden ze hier een uniek en gepatenteerd

staalstaven ter plaatse te vlechten.

procedé

ontwikkeld.

De

productie

was

volautomatische en hun succesvol product werd

4
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uitgevoerd over de gehele wereld. Op zijn hoogtepunt

Het zal je opvallen dat dit een uitzonderlijk grote kerk

werkten hier meer dan 2000 werknemers. Van meer

is. Dit is niet toevallig. Bij de heropbouw van de kerk

dan 20 km ver kwamen mensen naar hier om te

aan het eind van de 19de eeuw (de voormalige kerk

werken. Van deze arbeiders moets ook hun dorst

werd gesloopt in 1868) was dit gebied een sterke

gelest worden en deze buurt kende tientallen cafés.

industriepool aan het worden. En industrie brengt tal

Daar blijven er nu slecht een handvol van over.

van arbeiders met zich mee. In die tijd was er een

Iin 1993 ging het metaalverwerkend bedrijf Treﬁ-

zware strijd tussen het socialisme en de Kerk. Deze

Arbed failliet omdat er sinds een aantal jaren niet

kerk moest het opkomende socialisme weerstand

meer

bieden.

verder

geïnvesteerd

werd.

De

buurt

verkommerde en trok krakers en drugdealers aan. Er
werden hier zelfs tal van moorden gepleegd.

Kerkhof van Gentbrugge

De ﬁrma Sovape van projectontwikkelaar Luc Van Pelt
kocht de vijftien hectaren op en gaf de start aan een
neiuwe

ontwikkeling

als

industireterrein.

Nu
4

bevinden zich hier tal van nieuwe bedrijven en

- Afstand langs route: 1.18 km

organisaties en is dit een nieuwe groeipool in de stad
Gent.
Gentbruggebrug

2

- Afstand langs route: 0.74 km

Afbeelding 4: Kerkhof van Gentbrugge
Hier is ook de laatste rustplaats van Napoleon De

Afbeelding 3: Gentbruggebrug (Bron: Stad Gent)

Pauw. Dit is de meestergast van Lieven Bauwens, de

Gentbruggebrug is een verwezenlijking van Edmond

man van die het design van de weefmachine ging

Block, een leerlooier uit Ledeberg. Deze industrieel

stelen in Engeland en deze naar Gent bracht. Volgens

die in de politiek stapte liet zich meteen opmerken

een bron uit die tijd zou hij de zoon zijn van een

door zijn inzet voor een brug over de Schelde, die

incestueuze verhouding van Lieven Bauwens en diens

Gentbrugge met de overige randgemeenten zou

eigen zuster.

verbinden. De katholieken namen dit voorstel echter
niet ter harte en vreesden dat 'Block met zijn

Bron: http://www.grafzerkje.be/pages/RONDLEIDING/

brug het krapuul van St-Amandsberg, Oostakker

GENTBRUGGE06.html

en Destelbergen naar Gentbrugge' zou brengen.

Kasteel de Oude Kluis

Sint-Simon en Judaskerk van Gentbrugge
5

3

- Afstand langs route: 1.65 km
Het Kasteel de Oude Kluis is een kasteel in de

- Afstand langs route: 1.0 km

Belgische

De kerk van Gentbrugge is de Sint-Simon en

deelgemeente

Gentbrugge

aan

de

Gentbruggekouter, oorspronkelijk een burcht die

Judaskerk. Het is omringd door een uitgestrekt

hoogstwaarschijnlijk in de 12e eeuw werd gebouwd

kerkhof aan de Schelde.

en mogelijk nog eerder. In 1165 werd op het domein

5

RouteYou routegids: Groen Gentbrugge

Afbeelding 7: Blote voetenpad
Afbeelding 5: Kasteel de Oude Kluis (Bron: Paul
Hermans)

Probeer eens iets anders! Het blotevoetenpad
bijvoorbeeld!

een burchtkapel opgericht. Sommige historici zien

Volkstuinen De Meersen

deze burchtkapel als verklaring voor de naam die
deze voormalige gemeente kreeg.
Een document uit het laatste kwart van de 14e eeuw
8

levert het bewijs dat op dit domein ook een
kluizenarij aanwezig was. Vanaf 1501 deed ze dienst

- Afstand langs route: 3.27 km

als pastorij omdat ze niet meer door kluizenaars werd
bewoond. Het domein is ook terug te vinden op een
plan van de hand van Jacob van Deventer dat wordt
bewaard in de Nationale Bibliotheek van Madrid.
Hierop is een bouwwerk in twee delen te zien met de
burcht met kapel en kluizenarij waar anno 2011 een
vijver ligt.
Viaduct van Gentbrugge
Afbeelding 8: Volkstuinen De Meersen
6

- Afstand langs route: 3.19 km

In het Volkstuinencomplex De Meersen kan je een
van de 123 tuintjes huren van ongeveer 2 are. Ooit
werden deze aangeboden om de families van Gent
die geen tuintje hadden de optie te geven om hun
eigen groenten te telen. Elk tuintje zou voldoende zijn
om 4 personen te voorzien van groenten.
Fiets- en wandelpad

7

- Afstand langs route: 3.27 km

Afbeelding 6: Viaduct van Gentbrugge
Het viaduct van Gentbrugge biedt een enorme
overdekte ruimte. Deze wordt dan ook gebruikt als
parkeerplaats en soms ook door zigeuners om wat
beschutting te hebben tegen het slechte weer.
Blote voetenpad

7

Afbeelding 9: Fiets- en wandelpad (Bron: Pascal
Brackman)

- Afstand langs route: 3.25 km

6
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Dit ﬁets- en wandelpad leidt je naar de Gentbrugse
Meersen.
Selemo B&B

9

- Afstand langs route: 3.45 km

Afbeelding 11: Villa (Bron: Van Acker, Pascal,
25-03-2015, ©Pascal Van Acker)
Roodgeschilderde bakstenen lijstgevels met gewitte,
omlopende platte horizontale banden die tevens de
bogen van de muuropeningen sterk

markeren.

Voornamelijk rondboogvensters met veelal bewaard
decoratief

Afbeelding 10: Selemo B&B

houtwerk.

Uitspringend

deurrisaliet

verhoogd met een torengeleding onder spits

Selemo B&B is een splinternieuwe B&B in een

leiendak met ijzeren vorstkam. Breed uitspringend

pasgebouwd passiefhuis. We bieden 2 gastenkamers

vensterrisaliet van de

aan, Baobab en Protea. Beide kamers werden

een punttop: de dakoverstek met windbord rust op

geïnspireerd door Zuid-Afrika. Elke kamer heeft een

uitgesneden houten schoren. Eveneens verzorgd

eigen ingang via terras met tuinmeubilair en BBQ.

houtwerk

Baobab ademt de sfeer van de savanne. Bruintinten,

balkon, de voordeur en voor de portiek met beglaasd

brocante en een hemelbed spelen de hoofdrol.

dak tegen de zijgevel. Achterin de tuin gelegen

Protea weerspiegelt de Westkaap. Hier worden

werkmanswoning met

donkere meubels gecombineerd met bordeauxtinten.

Serres gesloopt.

Beide kamers hebben een badkamer in de stijl van de

met

linker zijgevel eindigend op

art-nouveauvormgeving voor

het

aangebouwde watertoren.

Villa des Palmiers

kamer met een regendouche, een wasbak en een
toilet. Op de kamer vindt u een koelkast, een
microgolf, een waterkoker en een koﬃezetapparaat

11

alle benodigdheden voor een geslaagde BBQ! Er is

- Afstand langs route: 5.34 km
Voormalige
bloemistenwoning,

een parking, weg van de straat en het openbaar

zogenaamd

vervoer naar de stad is net om de hoek. Selemo

gevelopschrift),

betekent 'zomer' en dàt is wat we onze gasten willen

bezigheidshome

bieden: elke dag een beetje zomer...!

gehandicapten

evenals bestek, borden en glazen en natuurlijk ook

"Villa

des

ten

tijde

voor

oorspronkelijk

Palmiers"
van

(volgens

de

inventarisatie

volwassen

mentaal

zogenaamd

"Sparrenhove".

Opgefriste bak- en natuurstenen villa met eclectische

Villa

en neorenaissance inslag, uit begin 20ste eeuw. Naar
verluidt vroeger met buitenspiegel voorzien van het
jaartal 1910. Onderkelderd dubbelhuis van

10

twee

- Afstand langs route: 5.24 km
Voormalig bloemisterijbedrijf met opvallende villa

bouwlagen op schuin oplopende sokkel van hard- en

gebouwd in eclectische stijl met art-nouveau inslag.

Woning met monumentaal karakter door de twee

Enkelhuis van twee en een halve bouwlaag en drie

brede,

traveeën, onder tentdak (leien), uit begin 20ste eeuw.

uitgewerkte

breuksteen, onder een afgeknot tentdak (pannen).

7

uitspringende
punttop:

vensterrisalieten
schouderstukken

met
met
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Afbeelding 12: Villa des Palmiers (Bron: Van Acker,
Pascal, 25-03-2015, ©Pascal Van Acker)

Afbeelding 14: Vredesbos

siervaasbekroning aan de voorgevelzijde, met

lijken, maar dat is wel de bedoeling binnekort. Dit

afrollende voluten voor de zijgevel en voorts

wordt

bekroond door een topstuk.

gebruikt als basis.

hoektoren

overgaand

torengeleding

in

onder

een

Het Vredesbos mag nu dan nog niet sterk op een bos

Markante vierkante
een

met

met

en diverse booglijsten.
toegangstrap

drevenstructuru

De eerste boom werd hier geplant in november 2008

naar

door drie burgemeesters; één uit Hiroshima, één uit

de

Volgograd (Rusland) en één van Gent (Daniel

hoofdtoegang.

Termont).

Ecologische loods

12

de

(of groenpool) de Gentbrugse meersen.

Terras onder een gerenoveerd beglaasd afdak tegen
voorgevel

dat

Het Vredesbos maakt deel uit van het natuurgebied

een windwijzer. Gevels gedecoreerd met sierankers,

de

kasteelbos

achtkantige

koepeldak

dakkapelletjes en een slanke lantaarn eindigend op
verdiepte borstweringen

een

Geboortebos

- Afstand langs route: 6.38 km

13

- Afstand langs route: 6.7 km

Afbeelding 13: Ecologische loods
De ecologische loods is een initiatief van Natuurpunt
en Natuur & Landschapszorg VZW. Een architecturaal

Afbeelding 15: Geboortebos (Bron: Stad Gent)

staaltje van ecologisch vernuft.

De centrale boszone, gelegen tussen de Rietgracht en

Vredesbos

de Schelde, is een uitgestrekt geboortebos. Het
aanplanten van het geboortebos gebeurt telkens in
de Week van het Bos. Het aanplanten gebeurde

13

telkens met de ouders die het voorbije jaar een kind

- Afstand langs route: 6.68 km

8
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kregen in Gent. In 2009 werden de eerste bomen van
het geboortebos aangeplant. Het geboortebos drukt
uit dat de Gentse kinderen een gezonde en goede
toekomst moeten krijgen. Een geboortebos is dan
ook een ideaal geboortegeschenk voor de nieuwe
Gentenaartjes.
Koningsdonkstraat

13

- Afstand langs route: 6.77 km

Afbeelding 17: Gentbrugse Meersen (Bron: Michel
Vuijlsteke)
supporteren en verder te laten leven (klik door op de
link Meer info).
Heusdenbaan

14

- Afstand langs route: 6.94 km

Afbeelding 16: Koningsdonkstraat
De

Koningsdonkstraat

is

nog

een

traditionele

kasseiweg. Een stukje Parijs-Roubaix in Gentbrugge.
De Koningsdonkstraat leidde je naar het veer (nu
verdwenen) over de Schelde. Aan het eind van de
Koningsdonkstraat zie je nog het prachtige gebouw
waar nu een restaurant is en waar je kan uitkijken
over de Schelde, op de plaats waar het veer was.
Toen

het

veer

nog

actief

was,

was

de

Koningsdonkstraat een belangrijke verbindingsweg
tussen Heusden en Gentbrugge.
Gentbrugse Meersen

Afbeelding 18: Heusdenbaan
Gevaarlijk

13

en

technisch

moeilijk

punt

om

te

skeeleren! Niet voor beginners.

- Afstand langs route: 6.8 km
Wist je dat de Gentbrugse Meersen de overleden

De Scheldehoeve

zanger Luc De Vos na aan het hart lagen. Hij kwam
hier dan ook regelmatig een wandeling maken. De
familie vroeg om geen bloemen te schenken op de
begrafenis

van

de

frontman

van

Gorki

15

- Afstand langs route: 7.54 km
Zogenaamd "De Scheldehoeve". Hoeve met losse

maar

vrijblijvende een bijdrage te storten op rekening van

bestanddelen ingeplant naast de Schelde-oever en

Natuurpunt vzw. Je kan dit nog steeds doen om de

bereikbaar via een grintpad naast nummer 73.

doelstellingen en de "meme" van Luc De Vos te

9
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minstens opklimt tot de 15de eeuw. Op een kaart van
P.J. Benthuys van 1725 afgebeeld als een bebouwde
site met walgracht naast de Schelde. Volgens
archiefstukken was Jan Saij van Heusden circa 1767
"belast met een partije genaemt den grieten hoeck
met de mote

ende huys van playsance ..." en

behoorde hetzelfde "huys van plaisance" nadien aan
mevrouw de douairiere Maelcamp te Gent. In eerste
kwart 19de eeuw van Maelcamp

handen van de familie D'Hoop. Na de dood van F.

Afbeelding 19: De Scheldehoeve (Bron: Van Acker,
Pascal, 25-03-2015, ©Pascal Van Acker)

D'Hoop in

zuidwesten.
traveeën,

boerenhuis

en

boomgaard

zadeldak

(Vlaamse

het tot

1901 in hun bezit hielden. Nadien eigendom van
Dutry en Ocket-Dutry.

ten

Woning van één bouwlaag en zeven

onder

1866 werd het kasteel eigendom van

advocaat E. Delecourt, wiens erfgenamen

Boerenerf met centraal gelegen naar het zuiden
georiënteerd

overgegaan in

Schippershuis

pannen),

opklimmend tot de 18de eeuw maar aangepast in de
20ste eeuw. Verankerde en gewitte
boerenwoning

op

gepikte

plint.

bakstenen

17

Rechthoekige

vensters met luiken op hardstenen lekdrempel en

Zeer aangenaam, traditioneel Café en restaurant om

vernieuwd houtwerk. Lagere deur met sporen van de

iets te nuttigen tijdens je tocht!

oudere omlijsting, onder meer van de gebogen en
geproﬁleerde druiplijst met

- Afstand langs route: 9.91 km

sluitsteen en rechte

Boerderij-herberg

uiteinden. In de rechter zijpuntgevel: twee smalle,
rechthoekige omlijste vensters met luiken en een
getoogd

zoldervenster.

Pomp

naast

de

17

steekboogdeur in de achtergevel. Rechts kelder en
opkamer verlicht

door smalle muurgaten.

- Afstand langs route: 9.93 km

Ten

zuiden gewitte bakstenen dwarsschuur met stallen
onder pannen

zadeldak. Ten noorden bakstenen

wagenhuis met aanleunende loods en alleenstaand
vervallen bakhuisje.
Kasteel Ocket

16

- Afstand langs route: 8.35 km

Afbeelding 21: Boerderij-herberg (Bron: Vlaamse
Gemeenschap, 17-09-1987, ©Vlaamse Gemeenschap)
Voormalige boerderij-herberg, heden café vanouds
zogenaamd

"In

het

Schippershuis".

Gebouwd

aanvang jaren 1880 achter de Scheldedijk met
Afbeelding 20: Kasteel Ocket (Bron: Vlaamse
Gemeenschap, 22-09-1992, ©Vlaamse Gemeenschap)

trekweg, na het rechttrekken van de Scheldebochten.

Voormalig "Kasteel Ocket". Waarschijnlijk gaat het om

schilddak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen

In

het

landschap

gemarkeerd

door

enkele

knotwilgen. Gerenoveerd huis van één bouwlaag met

het vroeger leen van Grooten Hoek dat in oorsprong

voorgevel van twee traveeën en linker zijgevel van

10
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vier

traveeën

met

verwijderde

Getoogde

muuropeningen

bepleisterde

omlijstingen

in

en

gevelberaping.
vlakke

met

gewitte

vernieuwd

houtwerk. Deur tussen twee vensters in de voorgevel;
lange spiegel met geschilderde cafénaam erboven.
Opname Vlaanderen Vakantieland

18

- Afstand langs route: 10.5 km
Afbeelding 24: insectenhotel
insectenschuilplaats dient vaak zowel een ecologisch
als een milieueducatief doel. Insectenhotels zijn er
meestal op gericht insecten te laten overwinteren.
Hiervan maken met name lieveheersbeestjes en
vlinders gebruik, naast solitaire bijen en solitaire
wespen. Telers van groenten en fruit plaatsen soms

Afbeelding 22: Opname Vlaanderen Vakantieland
(Bron: RouteYou)

een insectenmuur om bestuivers aan te trekken.
Mooiste Bankje van de Scheldemeersen

Hier werden de opnames gemaakt voor Vlaanderen
Vakantieland met Robin Vissenaekens.
Bocht van Luc De Vos

19

19

- Afstand langs route: 10.9 km

- Afstand langs route: 10.89 km

Afbeelding 25: Mooiste Bankje van de
Scheldemeersen
Dit is wel een van de mooiste zitbankjes die je kan
aantreﬀen in de Scheldemeersen van Gentbrugge.
Een ideale plek om je boterhammetjes op te eten. Of

Afbeelding 23: Bocht van Luc De Vos (Bron:
Stampmedia - Wikipedia)

gewoon van de stilte en het uitzicht te genieten. Met
dank aan mijn werkbuurvrouw die me dit plekje
leerde kennen.

Dit plekje is gekend als de bocht van Luc De Vos. De
overleden zanger Luc De Vos kwam hier regelmatig
wandelen

en

genoot

zoals

zovelen

van

Van Houttestraat

de

Scheldemeersen.
20

- Afstand langs route: 13.16 km
Gentbrugge heeft vooral bekendheid verworven door

insectenhotel

de bloemenkweek.
19

- Afstand langs route: 10.9 km
Dit bouwwerk vol met gaatjes is een insectenhotel.
Dit

soort

speciaal

In

1835

vestigde

de

Westvlaamse

plant-en

tuinbouwkundige Lodewijk Van Houtte uit Ieper, zich

geconstrueerde

11
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Afbeelding 26: Van Houttestraat
te Gentbrugge. Later werd hij burgemeester van
Gent. Zijn standbeeld is te zien in de Louis Van
Houttestraat.

12
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&roqkgi
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