
 

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN: DEEL 1 

 

 
Onderschrift: De oude Sinte-Catharinakerk in de Maisstraat. 

 

 

In een ver verleden ontstond Gent. Gewoonlijk wordt het ontstaan van Gent toegeschreven aan Sint-

Amandus bij de stichting van de twee abdijen: Sint-Baafs en Sint-Pieters rond de jaren 630. Het was 

volop de tijd van de Merovingers. Het is wellicht een vrome legende dat toen ook de abdij van 

Drongen zou gesticht zijn. Buiten de stad waren er veel moerassen, met her en der een plek waar heren 

en boeren zich vestigden. Zo spreken we nu nog altijd van de Wondelgemse meersen, de Blaarmeersen 

enz. Veel bewoning was er nog niet. Langzamerhand zouden de abdijen her en der moerassen gaan 

droogleggen om landbouw mogelijk te maken. Zo ontstonden gehuchten als Ekkergem (aan het einde 

van de wereld: ‘Einde Were’).  

 

Daar begint reeds een stukje van onze geschiedenis. Op website van de stad Gent staat een interessant 

artikel over onze wijken. We nemen dit gedeeltelijk over. (Zie: https://stad.gent/wondelgem/over-de-

wijk/geschiedenis-van-wondelgem 

 

Een brokje geschiedenis over de wijk Wondelgem. 

 



Een historisch-geografische kennismaking. 

Reeds in de 6e eeuw van onze tijdrekening was Gent omgeven door een krans van middeleeuwse 

nederzettingen. Dit was ook het geval ten noordwesten, waar het oude Wondelgem (in de buurt van 

het huidig Van Beverenplein) en noordwaarts daarvan Marca-Vroonstalle ( d.i. de tegenwoordige 

gemeente Wondelgem) lagen. Tussen beide zal later de Rietgracht (huidige Grensstraat) als grens 

lopen. 

Een woordje commentaar: Belangrijk is hierbij op te merken dat met ‘Wondelgem’ dus een groter 

gebied wordt aangeduid dan het huidige Wondelgem. 

 

De geschiedenis van Wondelgem  

Alleen reeds de etymologie van de plaatsnamen "Wondelgem" en "Vroonstalle" verraden reeds de 

hoge ouderdom van deze nederzettingen. Deze toponiemen zijn inderdaad Germaans en klimmen op 

tot de Merovingische tijd (6e-7e eeuw) en hun eerste vermelding komt pas voor de eerste maal samen 

voor in een oorkonde van 5 mei 966. Hierin wordt de Sint-Baafsabdij te Gent in haar bezittingen door 

Lotharius, koning van Frankrijk (954-986), bevestigd. Tot deze bezittingen behoorden o.a. het oude 

dorp Wondelgem dat de "villa Gundinglehem" wordt genoemd en niet anders betekent dan "het 

domein waar vroeger de woonplaats van de lieden van de (Salische Frank) Gundilo stond", alsook de 

"curtis dominicalis Fronestalla" wat de "stede, erf van de heer van het domein" beduidt.  

 

Maar deze twee plaatsen maakten vóór en in 966 deel uit van een veel uitgestrekter gebied, namelijk 

van de domeinengroep of "fiscus" Marca. Daartoe behoorde o.m. ook Ekkergem en Evergem. Het was 

een zeer groot domein dat in de 7e eeuw door een Merovingische koning (waarschijnlijk Dagobert) 

aan de voorgemelde abdij werd geschonken. Het centrum en het essentiële bestanddeel ervan was toen 

het domein of "villa" Marca (= de tegenwoordige gemeente Wondelgem) en na de invallen der 

Noormannen (2e helft IXe eeuw) het vroonhof Vroonstalie, dat een zeer grote hoeve was. Teveel 

gronden van het domein Marca waren immers aan de Sint-Baafsabdij onttrokken geworden om het 

centrum na die invallen nog verder "villa Marca" te noemen. 

 

De oppervlakte van het oude Wondelgem en Vroonstalle-Marca moet toentertijd ongeveer 1.000 ha 

bedragen hebben. De juiste begrenzing van dit gebied is evenwel voor geanimeerde discussies vatbaar 

en daarom is het o.i. geraadzamer enkel de gebiedsbestanddelen te vermelden met hun uitzicht. 

 

Aan de voormelde alleenstaande hoeve Vroonstalle was een zeer grote hofkouter, de zgn. 

Vroonstallekouter verbonden. Deze was er onmiddellijk ten zuidoosten van gelegen. Hij wordt, zoals 

alle hofkouters trouwens, gekenmerkt door het feit dat de bouwlanden door het vroonhof zelf werden 

uitgebaat en verdeeld waren in enkele grote blokpercelen. 

Op een bepaald ogenblik werd de naaste landbouwersnederzetting, het oude Wondelgem, aan het 

exploitatiecentrum Vroonstalle ondergeschikt gemaakt. Dit wil zeggen dat de boeren van het oude 

Wondelgem nu tot landbouwherediensten te haren voordele verplicht werden. Ze hadden evenwel hun 

eigen kouter, de zgn. WondeIgemkouter. Deze was ten zuidwesten van het dorp gelegen en sloot met 

zijn noorderflank bij de Vroonstallekouter aan. De Wondelgemkouter is evenwel in tegenstelling met 

de Vroonstallekouter een dorps- of boerenkouter, die gans onder de ingezetenen van de nederzetting 

was verdeeld en waarvan de percelen repelvormig waren. 

 

Tussen de jaren 1105 en 1156 werd er op het grondgebied van het oude Wondelgem een kapel 

opgericht. Gewoonlijk situeert men ze op de hoek van de Anjelierstraat-Maïsstraat (vroeger 

Doornstraat-Kerkstraat), waar nu een watertoren staat. Deze kapel werd op 10 maart 1200 door 

Stephanus, bisschop van Doornik, verheven tot parochiekerk, toegewijd aan Sinte-Catharina.  

Een woordje commentaar: 

De foto bij dit artikel geeft een beeld van de kerk, omgeven door het kerkhof. De kerk van Sint-

Catharina bevond zich dus in de huidige Sint-Vincentiusparochie. 

 

Vanaf dit ogenblik moeten we van parochiegrenzen spreken, die met onze gemeentegrenzen te 

vergelijken zijn. In de 2e helft van de 13e eeuw waren de parochiegrenzen van Wondelgem de 

volgende :  



- ten noorden liep de Durme-Kale, ten oosten vloeide de Schipgracht en de Lieve; ten westen werd 

Wondelgem gescheiden van Mariakerke door een grens, die tot op heden aan praktisch geen 

veranderingen onderhevig geweest is. Deze laatste grens liep uit op de Rietgracht, die dan in 

zuidwestelijke richting afboog. Het is evenwel zeer moeilijk te zeggen tot hoever we de Rietgracht 

moeten volgen om aan het begin te komen van de zuidergrens. Hetzelfde kunnen we zeggen voor de 

Lieve. Zoveel is zeker dat ze ver bezuiden het Van Beverenplein liep en de scheiding vormde met de 

parochie Akkergem. 

 

Een woordje commentaar: 

Het is vooral met de bloei van Gent in de Middeleeuwen dat de oude parochie van Sinte-Catharina 

een serieuze ontwikkeling kent. De huidige parochie van Gent-Noord heeft bijna dezelfde grenzen als 

de oude parochie. Voor de gemeenschappen van Sint-Jozef, Sint-Vincentius, Sint-Godelieve en Sint-

Catharina is dit tamelijk duidelijk. Wat Mariakerke-Kolegem betreft: de scheiding tussen Kolegem en 

Mariakerke centrum zal eerst zichtbaar worden door het graven van het kanaal naar Brugge. Dit 

kanaal zou eerst voltooid worden in 1625. 

 

Hiervoor hebben we enkele waterlopen vernoemd, namelijk de Durme-Kale, de Schipgracht, de Lieve 

en de Rietgracht. Hierover weiden we in volgende paragrafen even uit. 

Vooreerst de Durme-Kale. Deze waterloop wordt voor de eerste maal vermeld in 694 onder de vorm 

van Dormia. Hij liep temidden van een alluviale vlakte en vormde aan weerszijden een brede strook 

van natuurlijke meersen, de zgn. Durme- of Kalemeersen. Hij ontsprong in de streek van Aalter, waar 

hij ook Hoogkale wordt genoemd en vloeide door het grondgebied van Bellem, Hansbeke, Zomergem, 

Merendree, Lovendegem en Vinderhoute. Hier nam hij de Poekebeek of de Nederkale op, die even be-

westen Tielt ontsprong. De verdere loop ging en gaat langs Evergem-Wondelgem, Langerbrugge, 

Rodenhuize, Moervaart, die verderop met de hedendaagse Durme, bijrivier van de Schelde, 

samenvloeide. De oorspronkelijke benaming Durme werd pas in de laat-middeleeuwse periode 

verdrongen door de naam Kale. Het hoeft o.i. geen betoog dat al zeer vroeg een brug werd gebouwd 

over de Durme-Kale. Er moest toch zeker één verbinding zijn met Evergem. We vermelden hier de 

Waalbrug of Evergembrug, die reeds in 1517 van steen was. 

 

Vervolgens de Schipgracht. Deze waterloop die de Gundinis- of Wondelgemgracht als voorloper had, 

is een kanaal dat werd gegraven voor de turfaanvoer. We weten dat hij te Gent uit de Leie kwam, de 

huidige Ottogracht, Krommewal, Sluizeken, Meerhem volgde, door de velden van de Muide en tussen 

Meulestede en Wondelgem liep naar Langerbrugge toe. Men noemde hem evenwel Burggravenstroom 

op het ogenblik dat hij Langerbrugge verliet om zo door Kluizen, Ertvelde, Boechoute, te Biervliet in 

de zee te storten. Het was in de bedding van de Schipgracht dat in 1547 de Sassevaart zal gegraven 

worden. Over de Schipgracht lagen de Langerbrugge- en de Meulestedebrug. 

 

Tot in de 13e eeuw was de Schipgracht-Burggravenstroom, ter uitzondering van de Schelde, de enige 

rechtstreekse verbinding van Gent met de zee. Doch dit kanaal had echter zoveel nadelen dat er aan 

het graven van een nieuwe rechtstreekse, goede en veilige vaartweg moest gedacht worden. 

Gent was in de 12de en 13de eeuw in volle economische expansie door de opbloei van de 

wereldvermaarde Vlaamse lakennijverheid. Ten jare 1251 verkreeg de stad Gent vanwege Margareta 

van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, de machtiging om een nieuwe vaart te delven. Hij werd 

eerst de Nieuwe Leie genoemd en nadien de Lieve. 

 

Deze kunstmatige verbinding met de zee gebeurde langs Damme. Komend uit de Leie aan het 

Gravenkasteel te Gent vloeide hij naar daar waar het eerste Rabot zal geplaatst worden. Dan ging het 

door de Wondelgemse Meersen en via Wondelgem, Mariakerke, Vinderhoute, Waarschoot, Zo-

mergem, Eeklo, Maldegem-Adegem, Moerkerke naar Damme. Vanuit Damme vloeide in 

zuidwestelijke richting een verbindingskanaal naar Brugge, dat toendertijd de rol van wereldmarkt 

vervulde en dat langs Damme naar het noordoosten via Aardenburg verbonden was met de stad Sluis, 

gelegen aan de zeearm het Zwin. Wanneer de Lieve op Wondelgems grondgebied kwam, maakte zij 

ter hoogte van Meulestedebrug een grote bocht achter de woonst van een zekere Symon de Valle en 

vloeide verder benoorden Vroonstalle, langs de Durmemeersen, door Mariakerke tot aan de Durme-



Kale. De voorgenoemde bocht werd gemaakt om de hogergelegen delen van Wondelgem te vermijden. 

De Lieve kwam en komt in de omgeving van de Meulestedebrug dichtbij de Schipgracht. Beide 

werden dan ook verbonden door het zgn. Rietken of Rietjen. 

 

Op het grondgebied van Wondelgem werden twee bruggen over de Lieve aangelegd: de 

"Benninsbrugghe" de zgn. Karnemelkbrug, die op de Evergemse Steenweg nog altijd zichtbaar is, 

enerzijds en de "Keeremelckbrugghe" op de weg van de Vierweegse naar Meulestedebrug en meer be-

paald in de huidige Kapiteinstraat anderzijds. De Lieve zou echter zeer vlug veel van zijn belang 

verliezen. Het Zwin verzandde en Brugge verloor zijn wereldmarktrol ten voordele van Antwerpen. 

Langzamerhand nam daarenboven de vlas- en linnennijverheid de plaats in van de lakennijverheid en 

Gent moest een nieuwe uitweg naar de zee krijgen. In 1547 kreeg deze stad vanwege Keizer Karel de 

toelating om de Sassevaart te graven. Als bedding voor deze nieuwe kunstmatige verbinding werd -

zoals gezegd -de Schipgracht gekozen. In de 17e of 18e eeuw werd de loop van de Lieve onderbroken 

en rechtstreeks via de arm, die parellel liep met de huidige Kapiteinstraat, met de Sassevaart in 

verbinding gebracht. Deze arm is vandaag nog zichtbaar. In de volgende eeuwen werd hij op 

verschillende plaatsen gedempt, vooral op het door Gent geannexeerde gebied van Wondelgem. Heden 

ten dage dient hij ter verspeling van het rioolwater van die gemeente. 

 

 
 

onderschrift: Een detail uit de kaart van Hondius (1641) met duidelijk zichtbaar de oude kerk en het 

pachthof (burcht) naast de kerk. 

------------------------ 

 

Ten slotte nog wat uitleg over de Rietgracht. Het was een waterloop die nagenoeg gans Gent omgaf. 

Ze vormde de banmijl rond Gent en bakende zodoende een gebied of district af. In dit district dat het 

Vrije of de Vrijheid van Gent werd genoemd, verwierf het Gentse stadsmagistraat sinds 1160-1170 

een beperkte juridische en administratieve bevoegdheid. Die gracht scheidde in het noordwesten 

Vroonstalle-Marca en het oude Wondelgem, zodat dit laatste binnen het Vrije van Gent kwam te 



liggen. Hierop was nochtans de kerk van Wondelgem gelegen, alsmede de Burcht van de Schout. 

Beide gedeelten van de parochie Wondelgem werden verbonden door drie bruggen: één tussen de 

huidige Poperingestraat en Lindestraat; één tussen de Veronicastraat en Gentse Aardeweg en tenslotte 

één tussen de Dracoenastraat en Kouterstraat. Van deze laatste bestaan er nog resten. 

 

Een woordje commentaar: De Rietgracht speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de huidige 

Sint-Catharinaparochie. Door het feit dat Gent rechten had binnen het gebied dat werd afgebakend 

door de Rietgracht ontstond immers een juridische knoop. Die zou worden opgelost bij het vastleggen 

van de grenzen van Gent. Zo vinden we in een ander artikel over de grenzen van Gent:  

 

In 1578 reeds, met de definitieve aanhechting van het Vrije van Gent of zogenaamde "Banmijl" tot aan 

de Rietgracht, vermeerderde het administratieve grondgebied van de stad aanzienlijk. Deze Rietgracht, 

in de loop van de 13de eeuw gegraven als grenslijn van het rechtsgebied van de stad, werd door de 

Karolijnse Concessie van 1540 definitief vastgelegd en omsloot enkele landelijke gehuchten (onder 

meer Ekkergem, Rooigem, Meulestede), weilanden en zogenaamde inundatiegebieden ten westen, 

noordwesten en noordoosten van de omwalling (zie plan van Hondius, 1641). 

 

Ze kwam overeen met de volgende huidige begrenzing : de Grensstraat en de Lieve tot de 

Meulesteedsesteenweg, doorheen het huidige kanaal Gent-Terneuzen ten noorden van de 

Glasgowstraat, verder oostwaarts langs het Groot Dok, de Afrikalaan tot de Halvemaanstraat, langs de 

huidige Engelbert Van Arenbergstraat en Wolterslaan tot de Schelde.  

 

(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN: DEEL 2 

 

 

 
 

Onderschrift: Het oude Wondelgem op de kaart van Horenbault rond 1619 

 

In het Rijksarchief te Gent (Geraard Duivelsteen) bevindt zich een "Chaerte ende descriptie figurative 

vander Prochie van Wondelghem in partie metten Pachtgoederen ende beloopen van thienden 

toebehoorende mijnen Eerweerdigen Heeren Viglius van Zuichem, Proost vander Cathedrale van S. 

Baefs binnen Ghendt.". Deze kaart, daterend uit 1576 werd vervaardigd door Pieter de Buck, 

gezworen landmeter en geograaf uit Gent, samen met Franchoys Horenbault, kaartmaker en schilder. 

Deze plattegrond geeft een buitengewoon klaar beeld van de toenmalige parochie van Wondelgem; 

men vindt er niet alleen de verschillende straten, driessen en vijvers op afgetekend, maar tevens de 

kleinere lenen en de hoeven met de namen van hun eigenaars. Met dit plan is Wondelgem voor die tijd 

zeer bevoordeligd t.o.v. andere gemeenten. 



Aan de hand ervan konden we benevens de parochiekerk en de Burcht -waarover verder -volgende 

woningen identificeren : 

 

1. Een hoevencomplex in de buurt van Stallendries (= Kerkdries). Voorzeker hebben we hier te doen 

met het vroegere vroonhof Vroonstalle. Het centrum wordt gevormd door een groot gebouw omringd 

door grachten. Voor de ingang lagen er negen alleenstaande hoeven verspreid. Dit alles werd 

nogmaals door grachten omgeven en voorzien van drie ingangspoorten. Van de hoeve liep er een dreef 

naar de Lieve en van deze dreef een andere in de richting naar de Vierweegse. De eigenaar zou op dat 

ogenblik Gilles Wijts geweest zijn, raadsheer of voorzitter van de Raad van Vlaanderen. 

2. Het Kasteel van Everstein op de plaats waar nu een petroleummaatschappij haar raffinaderij heeft 

opgericht. Het behoorde toen aan Jonkheer Willem van der Kethulle, heer van Assche, Haverie, 

Rijhove, Volkegem, enz.  

Een woordje commentaar: Frans van Rijhove (Wondelgem, 1531 - (waarschijnlijk) Utrecht, 15 juni 

1585)  is eigenlijk Frans van der Kethulle. Hij was een van de leiders van de Calvinistische revolutie 

in Gent. Daar bestaat nog altijd het Ryhovesteen. 

3. Het kasteel Thautken toebehorend aan de familie de Houtkine. Het was vanzelfsprekend in het 

Houtjen gelegen. 

4. Het kasteel te Ruenhove, in de Botestraat, dat toen bewoond werd door Pieter van Tessele. 

5. De hoeve Exmeere, in de hoek Botestraat-Lusthoflaan. Deze hoeve bestond uit drie losse gebouwen 

omgeven door een gracht. De eigenaar ervan was Zeger Neyt. 

6. De hoeve Franchoijs de Rijcke, gelegen ten zuidoosten van het kasteel Everstein. Het was een zeer 

groot gebouw, omringd door een boomgaard, op zijn beurt omgeven door een wal. 

7. De hoeve Adrianus Grootaert, aan de Keeremelckbrugghe in de bocht van de Lieve. Zoals de 

hofstede van Zeger Neyt bestond ook die uit drie losse gebouwen, in een rechthoek geplaatst, maar ze 

was omringd door een afsluiting. 

Het hoeft wellicht geen verwondering dat die grote hereboeren een zeer 

verdienstelijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Wondelgem. Door hun 

grootgrondbezit waren ze zeker niet arm, maar dit belette hen niet zich ten 

dienste te stellen van hun medemensen. 

Voor wat de rest van de bewoning betreft, telden we ongeveer 35 alleenstaande hoeven zonder en 15 

met boomgaard, 12 hoeven bestaande uit twee gebouwen met boomgaard en nog twee van 3 

gebouwen. Belangrijk in dit verband is wel dat de hoeven vooral geconcentreerd lagen in de omgeving 

van de Kerkdries, Spesbroekdries (Kleine Dries) en ten zuiden van de kerk. 

De plattegrond toont ons zelfs dat enkele percelen - meestal weiden - werden omheind met levende 

afsluitingen, zodat het landschap hier en daar een "gesloten" uitzicht kreeg. De akkers op de kouters 

werden nooit omheind. Zodoende kreeg het landschap hier een "open" uitzicht. 

Zelfs de galg, die op de hoek van Liefkensstraat-Evergemse steenweg stond, vinden we erop terug. Ze 

werd in de 17e of 18e eeuw verplaatst naar de overkant van de weg, het zgn. Galgeveld. 

 

 

 

De Burcht:  

Dit kasteel bevond zich aan de kerk van het oude Wondelgem. 

dit kasteel, dat zich aan de kerk van het oude Wondelgem 

Tijdens de oorlog van de Gentenaren tegen Maximiliaan van Oostenrijk (eind 15de 

eeuw) werd het kasteel, of wat ervan overbleef, volledig afgebroken. Een citaat uit 

1553 maakt inderdaad gewag van daer wijlent tcasteel ghestaen heeft (1553, 

RAGRvVl 970, 309r). In de 16de eeuw was het alweer herbouwd en werd het bewoond 

door een zekere Dirk Jooris (De Potter-Broeckaert 1864-1870: Wondelgem, 19). 

De heerlijkheid De Burcht werd door graaf Lodewijk van Male gekocht van Philips, heer van 

Maldegem, waardoor deze vorst verplicht werd de abdij van St.-Baafs leenhulde te bewijzen, daar het 

kasteel op hun grond gebouwd was. 

Graaf Lodewijk deed het kasteel ten jare 1370 herbouwen, en besteedde daar, volgens het zeggen van 

Froissart de som van meer dan 150 duizend guldens aan. Na de voltooiing gaf men het de naam van 



Paviljoen, naar de vorm van een der gebouwen. Het diende voornamelijk tot bewaring der schatten 

van de vorst.  

 

Toen Bruggelingen met zijn toelating een nieuw kanaal wilden graven (concurrentie voor de Lieve!)  

kwam er een vijandige reactie van de Gentenaren.  Op 8 september 1379, werd het door de 

Gentenaren, onder aanvoering van Jan de Leeuw, kapitein der Witte Kaproenen, in brand gestoken en 

grotendeels vernield. Na de slag bij Westrozebeke (1382) werd de vrede tussen de graaf en de 

gemeenten gesloten. Een van de voorwaarden, door de graaf bepaald, was dat zijn kasteel op de kosten 

der stad zou heropgebouwd worden. 

 

Een woordje commentaar: Het is geen toeval dat een van de zijstraten van de Maisstraat, tegenover 

de watertoren, Jan Yoensstraat heet. Vlak bij deze plaats stond het kasteel.  Jan Yoens kreeg de 

bijnaam Jan de Leeuw omwille van zijn prestaties. In hét lied van de Gentenaren (Boven Gent rijst) 

wordt deze man ook bezongen:”Gij Jan Yoens, Gij Artevelde”. Achter de blokken van de Jan 

Yoensstraat is de Lieve te zien als een smalle gracht. 

 

Het schijnt evenwel dat die voorwaarde niet werd nagekomen. Mark Van Vaernewijck, die ongeveer 

200 jaar later schreef, vond de overblijfsels van het kasteel nog zo sterk, “alsof het uit terras had 

gegoten geweest, zodat zij nauwelijks met enige werktuigen konden gebroken worden”. Zo men 

beweert was het met tarwemeel, in plaats van kalk gemetst, iets wat men, ten overige, van alle oude 

gebouwen zegt. Volgens Sanderus zou een onderaardse weg uit het kasteel van Wondelgem naar het 

grafelijk stee, te Gent, gelopen hebben, een overlevering die tot op heden bewaard is gebleven. 

In de oorlog der Gentenaren tegen Maximiliaan van Oostenrijk in 1488 werd het heropgerichte of 

overgeblevene deel van het kasteel afgebroken, ten einde de troepen van de vorst een gunstige 

standplaats, vanwaar zij de stad zouden kunnen dreigen, te verlenen. 

 

Wij vinden later nog dat de bouw, na dit tijdstip opnieuw bewoonbaar gemaakt, in het midden der 16de 

eeuw door Dirk Jooris betrokken werd, die in de religieberoerten alhier de partij der Calvinisten in de 

hand werkte (meer daarover later). 

 

Wat de burcht betreft, na de 16de eeuw niet meer vernoemd. Men blijft echter spreken van een weide 

als ‘het kasteel’ en ‘de kasteelmeersen’. 

 

Een woordje commentaar: Het kan zijn dat er daarna nog altijd resten van over blijven. In een verslag 

begin 20ste eeuw wordt gesproken over arbeiders die langs de resten van het kasteel gaan en daar last 

hebben van ratten. Een van de parochianen van Sint-Vincentius vertelde dat jaren geleden in de 

achtertuin van zijn tante in de Maisstraat nog altijd iets te zien was van een soort heuvel. Ook het 

verhaal van de onderaardse gang deed toen nog de ronde. 

De bouw van de UCO-Braunfabriek in het jaar 1949 op en rond de plaats van de burcht heeft verder 

onderzoek van het bodemarchief waarschijnlijk onmogelijk gemaakt. 

 

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN DEEL 3 

 

Waar het in de vorige bijdragen vooral ging over het oude en nieuwe Wondelgem, past het 

ook om onze gemeenschap van Mariakerke-Kolegem niet te vergeten. 

 

Mariakerke is eigenlijk een heel oude gemeente. De oudste gekende benaming van 

Mariakerke is Marka. Dit is de Frankische benaming voor afbakening. In een hoofdstuk van 

Karel de Kale uit 864 wordt melding gemaakt van landen te Marka. De naam evolueerde later 

tot Meerkercke en meeriskercke. Vermoedelijk verwijst dit naar 'een kapel ter ere van de 

Heilige Maria aan het meer'. In latere geschriften werd dit Mariakerke. De kerk van 

Mariakerke wordt reeds in de tiende eeuw vermeld. De torenpijlers en toren zijn de oudste 

originele delen van de huidige kerk. Volgens de typisch Oost-Vlaamse bouwstijl zouden deze 

kunnen opklimmen tot de twaalfde eeuw. Er is echter geen eensgezindheid over het juiste 



bouwjaar. 

De eerste heren van Mariakerke schenen de leden van de beroemde familie Van Gavere te zijn 

geweest. De meeste bekende, Raas Van Gavere, verkocht zijn rechten aan de Sint-Baafsabdij 

te Gent in 1282. De heerlijkheid kwam terug in de Van Gavers op het eind van de veertiende 

eeuw. Theresia Maria De Coninck was de laatste 'vrouwe' van Mariakerke toen in 1787 de 

feodale heerlijkheden werden afgeschaft. 

 

Mariakerke, zoals Wondelgem, bezat veel lusthoven en kastelen, her en der verspreid. In 

tegenstelling tot vele gemeenten was de bebouwing niet rond de kerk gecentreerd. Dat maakt 

dat toen het kanaal naar Brugge werd gegraven er heel wat gebouwen (onder andere 

brouwerijen) moesten verdwijnen. De uitgraving van de Brugsevaart begon op 5 september 

1613 en werd voltooid in 1621-1623. Voor de beste verbinding van Gent naar Brugge zorgden 

de zogenaamde 'bargies'. Er liep ook een jaagpad langs beide zijden. Daardoor werd de 

bebouwing vanaf de zeventiende eeuw geconcentreerd aan weerszijden van deze 

verkeersader. 

 

In de zeventiende eeuw werd het kanaal met een veerpont overgestoken ter hoogte van de 

Petrusstraat. In de achttiende eeuw werd de brug in brand gestoken om oprukkende legers 

tegen te houden. Op het einde van de negentiende eeuw werd een platte metalen draaibrug 

gebouwd. Deze werd op het einde van de Eerste Wereldoorlog opgeblazen door 

terugtrekkende Duitse soldaten. Hierna werd door de Belgische Pontonniers een houten 

noodbrug gelegd die in 1925 werd vervangen door een elektromechanische ophaalbrug. Na de 

Tweede Wereldoorlog werd een mechanische ophaalbrug gebouwd. Deze brug ging onder de 

slopershamer in 1964 toen de huidige brug afgewerkt was. 

 

Door het graven van het kanaal kwam er een feitelijke afscheiding tot stand tussen 

Mariakerke-centrum en Mariakerke-Kolegem. De oversteek van het kanaal was immers niet 

altijd zo vanzelfsprekend. Beide zijden ontwikkelden zich van dan af op eigen wijze. 

 

Volgens een van de verhalen verwijst de naam Kolegem naar een Karolingische boer die zeer 

sterk en groot was en daarom 'reus Kolle' werd genoemd. Het Kolle-kasteel in Kolegem, waar 

elk jaar de Kolle-feesten doorgaan, wordt aan deze legende gekoppeld. Een andere theorie 

stelt dat de plaatsnaam een bedenksel is van keizer Jozef II. Die zou de Kolegemse grond 

enkel geschikt hebben gevonden om kolen op te laten groeien... 

Het plaatsnaamkundig woordenboek van Maurits Gysseling verwijst echter naar een 

document uit 1215 waarin Colengem aan Mariakerke wordt gekoppeld. Bij De Potter staat een 

document vermeld uit 1661 waarin er sprake is van ‘een cleen wyksken, ghenaemt Coleghem 

ackerken’. Tevens is er sprake van Cooleghem Dries en Cooleghem Kouter. Bijgevolg kan het 

kolenverhaal van Keizer Jozef II naar het rijk der fabelen worden verwezen. 

 

Adriaan Verhulst situeert Kolegem in het complex van vroegmiddeleeuwse kouters op de 

(relatief) hoge zandrug langs de noordwestelijke oever van de Leie in Gent en omstreken. 

Deze gemakkelijk bewerkbare, relatief droge en vruchtbare gronden vormden eeuwenlang een 

belangrijke 'graanschuur' voor een stad die omgeven was door uitgestrekte natte hooilanden 

zoals de Wondelgemse meersen, de Drongense meersen (Bourgoyen-Ossemeersen) en het 

valleigebied van de Durme-Kale. Deze situering is te zien op een bijgewerkt fragment van de 

achttiende-eeuwse de Ferrariskaart. Op de originele kaart is ter hoogte van de Kolegemkouter 

enkel de naam Kerckestraete te zien. 

 

 



DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN DEEL 4 

 

We hebben reeds een heel stuk geschiedenis achter de rug. We zagen hoe zich in de vroege 

middeleeuwen parochies ontwikkelden in Mariakerke en Wondelgem. In deze bijdrage kijken 

we hoe de situatie is voor de grote, nieuwe ontwikkelingen in de 19de eeuw.  

 

In 1578 reeds, met de definitieve aanhechting van het Vrije van Gent of zogenaamde 

"Banmijl" tot aan de Rietgracht, vermeerdert het administratieve grondgebied van de stad 

Gent aanzienlijk. Deze Rietgracht, in de loop van de 13de eeuw gegraven als grenslijn van het 

rechtsgebied van de stad, wordt door de Karolijnse Concessie van 1540 definitief vastgelegd 

en omsluit enkele landelijke gehuchten (onder meer Ekkergem, Rooigem, Meulestede), 

weilanden en zogenaamde inundatiegebieden ten westen, noordwesten en noordoosten van de 

omwalling (zie plan van Hondius, 1641).  

 

Een woordje commentaar: Daarmee komt de kern van het oude Wondelgem binnen het 

grondgebied van de stad Gent te liggen. De verwoesting van de oude kerk door de Geuzen 

heeft als gevolg dat er nieuwe grenzen worden vastgelegd voor de gemeente Wondelgem, Het 

centrum van de gemeente komt op de Dries te liggen. 

 

De oude parochiekerk van Wondelgem in de Maisstraat vervalt tot een ruïne als er een nieuwe 

kerk komt op de Dries in Wondelgem. Over deze nieuwe kerk die de naam Sint-Catharina 

krijgt, net zoals de kerk in de Maisstraat, vinden we het volgende. 

 

In 1683 wordt de eerste steen gelegd van deze nieuwe kerk op de Dries, op de plaats waar in 

1566 hagepreken werden gehouden door protestanse predikers. Wanneer de kerk juist 

voltooid is weten we niet heel zeker: 1686 is de datum op het fronton van de kerk, 1687 staat 

er op de toegangsdeur. Rond hetzelfde jaar 1686 zou ook de Lootenshoeve gebouwd zijn. 

 

Volgens kerkrekeningen is de kerk gebouwd onder leiding van metser Gillis Broeckaert en 

steenhouwer Philippe Baude. In 1771 wordt een doopkapel aangehecht in de oksel van 

zuidelijke transeptarm en schip (nu stookplaats). Oorspronkelijk gaat het op een kerk met vier 

traveeën, die later wordt uitgebreid tot 8 traveeën. Langs de zijkant van de kerk worden 

grafstenen aangebracht die mee zijn gekomen van de oude kerk. De geveltop is verfraaid met 

wapenschild en leuze "Respice finem" van bisschop Philippus Erardus van der Noot, die de 

kerk op 7 augustus 1707 inwijdde.  

 

Dezelfde naam, Van der Noot, vinden we terug als bouwer van de pastorie. De 

neoclassicistische pastorie aan de Vroonstalledries in Wondelgem (Gent) wordt gebouwd in 

1768 in opdracht van Maximiliaan Antoon van der Noot, graaf van Evergem en bisschop van 

Gent. Zijn wapenschild “Respice finem” is aangebracht in het driehoekige fronton dat de 

voorgevel bekroont. De alleenstaande woning van het dubbelhuistype is gelegen in een 

ommuurde tuin, afgesloten met een ijzeren hek tussen dubbele vierkante pijlers. Het is 

geschilderd in ossebloedkleur. In het interieur bleef de originele indeling bewaard. Opvallend 

is een salon met Corduaans lederbehang en een schouw met het wapenschild van de bisschop. 

In 1976 werd de pastorie beschermd als monument. 

 

Een document van 21 april 1772 licht ons in over de min of meer dichtbevolkte agglomeraties 

van deze landelijke parochie van Wondelgem. Ze worden gewoonweg "gehuchten" genoemd. 

We laten hier de tekst volgen : 



"het gehuchte genoemt Wesseghem synde vrije van Ghendt alwaer eertijdt de kercke der selve 

parochie gestaen heeft en vulgaerelyck onder de boeren genoemt de kerckstraete. Daer syn 

oock twee driesschen den eenen genoemt den Stallendriesch die met de weessche (= 

Vierweegse) het dorp formeert ende alwaer de kercke alsnu in tmidden staet. Den Cleynen 

driesch light naer den Sasschenvaert alwaer speelgoetten staen en seer bewoont is, tgonne 

voor een gehuchte sou de connen genomen worden". 

 

Zowel in Mariakerke als in Wondelgem worden in deze periode tussen 1600 en 1800 heel wat 

‘kastelen’ en lusthove gebouwd van rijke Gentenaars. 

 

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN: PAUZE 

 

In de vorige vier bijdragen ging het over onze gemeenschappen tot het begin van de 19de 

eeuw. De reeks zal in de volgende parochiebladen verder gezet worden. Maar het is goed van 

even terug te kijken naar wat reeds verschenen is. 

Bij het opstellen van de reeks is er gekeken naar verschillende bronnen, o.a. brochures en 

boeken, artikelen op internet en eigen informatie. We hebben getracht zo goed mogelijk weer 

te geven wat we vonden. Volledigheid is niet mogelijk en her en der zullen er wel 

onvolkomenheden of vergissingen gemaakt zijn.  

Indien u over een of ander onderwerp van vorige artikels een opmerking heeft, kunt u die dan 

ook meedelen opdat we in een volgend nummer aanvullingen of verbeteringen zouden kunnen 

aanbrengen? Uw inbreng is heel welkom bij de pastoor (liefst via mail: 

pastoor@parochiegentnoord.be) 
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 foto: St Jan Baptist 

----------------- 

 

Aan de westelijke grens van de wijk, de Brugse Vaart, is een voorstad gegroeid in de 17de en 

18de eeuw. Langs de Bargiekaai zijn er ettelijke herbergen en afspanningen. Daar vertrekt 

immers de beroemde barge van Gent naar Brugge. In 1784 komt er een gemeentelijke 

begraafplaats, als gevolg van de afschaffing van de parochiale kerkhoven. Nu vinden we daar 

het speelplein Zonnestraal in de Gebroeders De Smetstraat.  

 



Nadat er reeds enkele eeuwen in onze streken gevechten werden geleverd tussen 

Oostenrijkers, Nederlander en Fransen komt er met de Franse Revolutie een grote verandering 

in onze gewesten. Van 1792 immers tot 1815 zullen de Fransen ook in onze gemeenschappen 

allerlei veranderingen aanbrengen. Zo wordt al het kerkelijk bezit in beslag genomen, worden 

in 1795 de grenzen van de gemeenten vastgelegd, komt er een concordaat tussen kerk en staat 

… 

Daarnaast is er nog een heel belangrijke ontwikkeling. De stoommachine doet zijn intrede. 

Gent wordt de eerste geïndustrialiseerde stad op het continent. De opkomst van de 

mechanische weefgetouwen is daarbij een spilmoment. 

 

Gevolg van deze ontwikkeling is dat heel veel volk nodig is voor de beginnende industrie. De 

verpaupering van de landelijke bevolking maakt dat velen naar de stad trekken om daar werk 

te vinden, dikwijls in mensonwaardige omstandigheden. Als woningen worden eerst in de 

binnenstad gezocht: stallingen worden omgebouwd, er ontstaan beluiken in de binnenstad. 

Vele mensen wonen er dicht bij elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er allerlei epidemieën 

uitbreken. Daarop volgt een ‘verbanning’ van de arbeiders naar de rand van de stad. Op dat 

ogenblik bezit Gent nog een omwalling, die ongeveer overeenkomt met de huidige stadsring. 

De namen van de verschillende poorten zijn nog altijd bruikbaar: Keizerspoort, Kortrijkse 

Poort, Brugse Poort, Tolpoort, Brusselse Poort, Heuvelpoort … De overgang naar de 

Drongense moerassen (meersen) draagt de naam Einde Were, einde van de wereld. 

 

Aan de Noordzijde van Gent, onder het Hollands bewind, wordt de haven van Gent in 1827 

door een kanaal verbonden met Terneuzen. Ook worden dokken gebouwd zoals het 

Handelsdok in 1828. Reeds vroeg ontstaat er rond de Phoenixstraat een industriële zone. Zo 

ontstaat ook de wijk rond de Brugse Poort (aan de ‘Duizend Vuren en de Groendreef). Reeds 

in 1860 wordt van uit Sint-Martinus, Ekkergem, de parochie van Sint-Jan Baptist gesticht. 

Nadat een eerste kerk in 1863 instort wordt een nieuwe kerk gebouwd in 1866.  

 

Een nieuw hoofdstuk in de stadsontwikkeling is het afschaffen in 1860 van de verschillende 

tolpoorten en het openbreken van de stadswal. Zo wordt onder andere de muur van het Groot 

Sint-Elisabethsbegijnhof afgebroken, wat de verhuis naar Sint-Amandsberg zal noodzakelijk 

maken. De stadsgrachten worden gedempt. De negentiende-eeuwse gordel van Gent geeft de 

mogelijkheid om er tal van fabrieken te vestigen. Hele wijken met arbeiderswoningen worden 

aan de rand van de stad gebouwd. 

 

Het Verbindingskanaal, dat het kanaal naar Terneuzen verbindt het kanaal naar Brugge, wordt 

gegraven in 1863 in het dan nog landelijk gebied van de Wondelgemse Meersen, ten noorden 

van de stadsomwallingen. Het kanaal zal voor een ontwikkeling van de omliggende gebieden 

zorgen. In de buurt van het kanaal vestigen zich verschillende fabrieken en in de buurt 

ontwikkelden zich arbeiderswijken. Zo vormt zich eind 19e eeuw ten zuiden tussen de 

Verbindingsvaart, de vroegere stadsvesten en de Coupure de wijk Rabot-Blaisantvest. Ook 

aan de noordkant vestigde zich industrie en ontstaat de Bloemekenswijk. 
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 foto: kerk Sint-Jozef 

 

 

Met de geschiedenis van onze gemeenschappen zijn we bij de wijk van het Rabot 

aangekomen. Daarover gaat deze bijdrage. 

 

De Brugse Poortwijk, langs de beide oevers van de Brugse Vaart, maakte indertijd deel uit 

van de Sint-Martinusparochie. In 1851 telt deze wijk ruim 7.000 mensen. Omwille van dit 

grote aantal wordt de onderpastoor Otte belast met de oprichting van een proosdij op die wijk. 

Hij vindt een danszaal aan de Elyzeese velden, in de nabijheid van het oude kerkhof dat 

gelegen was in de Gebroeders De Smetstraat. Als in 1854 de bevolking was opgelopen tot 

8.000 mensen wordt de proosdij een zelfstandige parochie. 



 

De eerste pastoor van Sint-Jan-Baptistparochie, de vroegere onderpastoor Otte, begint met de 

bouw van een parochiekerk maar deze wordt, bijna voltooid, door een orkaan vernield. Hij 

bouwt er een nieuwe die in 1866 wordt ingewijd. De oude kapel (op het Rabot) wordt aan de 

eredienst onttrokken. 

 

De mensen van het Rabot moeten echter een lange weg afleggen om naar de mis te kunnen 

gaan in Sint-Jan Baptist. Daarom vraagt de bisschop aan E.H. Joos om de kapel opnieuw in 

gebruik te nemen en ze toe te wijden aan Sint-Jozef. Onmiddellijk zetten mensen zich in om 

deze kapel aan te kleden. Op 8 december 1866 wordt de proosdij van Sint-Jozef officieel 

erkend. 

 

De politiek houdt de erkenning als eigen parochie tegen. Op 7 juli 1872 is dit eindelijk een 

feit. Van dan af maakt men concrete plannen voor een nieuwe kerk. De familie de Hemptinne 

zal een van de grote sponsors zijn. In 1880 legt de hulpbisschop de Battice de eerste steen. 

Ondanks het ontbreken van subsidies kan Mgr. Stillemans de kerk inzegenen op 3 maart 

1883.  

 

De verstedelijking gebeurt voornamelijk op initiatief van de textielfabrikanten De Smet en de 

Hemptinne, vanaf 1872. Zij stouwen de hele wijk vol identieke woningen met ongeveer vier 

meter gevelbreedte. Ondertussen is er niet stilgezeten. Aangezien er geen katholieke school is 

op de wijk bouwt men er een. Het leerlingenaantal zal in de loop van de jaren sterk 

aangroeien. Een parochiaal complex met onder andere de pastorie, een feestzaal en een 

vergaderzaal alsmede klaslokalen krijgt vorm in 1876. Een hevige rukwind vernielt de eerste 

constructies in 1877. Het geheel is af in 1879. 

 

Tussen de jaren 1890 en 1930 is het de bloeiperiode van de textielnijverheid. Op het Rabot 

zijn er zes, zeven fabrieken met elk meer dan duizend arbeiders. Verder vinden we er ook de 

gasfabriek van Gent. Deze stond eerst aan de Gasmeterlaan, kant Brugse Poort. Later werd ze 

verplaatst naar de kant van de Muide. Tot op de huidige dag zijn twee oude gashouders te 

ontdekken achter het gebouw van de Nieuwe Molens. Straatnamen als Gasmeterlaan en 

Gasklokstraat verwijzen nog naar dit verleden. Voor vervoer langs het spoor zorgt het 

Rabotstation (vanaf 1872). 

 

(wordt vervolgd) 
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Na de eerste Wereldoorlog wordt er druk bijgebouwd in de Bloemekenswijk. Buiten de 

huizen in steen verrijzen er ook de zogenaamde barakken. Zij zullen er nog jaren blijven 

staan. Ook aan de noordzijde van de Grensstraat verandert er veel. In de Grensstraat zelf komt 

er een stadsschool, de Rietgracht wordt gedempt, huizen worden bijgebouwd. 

 

Hoewel op Kolegem er weinig verandert in deze periode, de grote ontwikkeling zal er eerst 

komen na de Tweede Wereldoorlog, is er reeds vanaf 1934 de vraag om een eigen kerk te 

kunnen bouwen. Vrij vlug, in 1935, worden de werken reeds aangevat. In april 1936 wordt de 

kerk ingewijd door Mgr. Coppieters. Het zal duren tot 31 augustus 1962 vooraleer Kolegem 

een eigen parochie wordt. Tot dan toe was het een hulpkerk van de Onze-Lieve-

Vrouwparochie van Mariakerke. In 1982 wordt de winterkapel bijgebouwd. 

 

De vele inwoners die er bij komen in verkavelingen vanaf de jaren 50 maken dat heel wat 

bewegingen ontstaan op Kolegem. We noemen hierbij als voorbeeld de scoutsgroep Ardu 

Kolegem, die in 1961 zich op Kolegem vestigen en daarbij de hulp krijgen van de paters 

Picpussen. Ook de beweging voor meisjes in Kolegem (Chiro De Kaproenen) begint dan te 

rijpen. In 1963 vestigt zich ook een afdeling van het Sint-Lievenscollege zich in de wijk. 

Sinds 1981 heeft ook het Higro (Hoger Instituut voor Grafische Kunsten) er zich gevestigd. 

Het stedelijk onderwijs is vertegenwoordigd door de school ‘De Wijze Eik’ in de Eeklostraat. 

 

Lang zullen de paters Picpussen de dienst uitmaken op Kolegem. Zij wonen met zijn vieren 

samen in de pastorie in de Eeklostraat. Zeker gekend zijn nog de paters Jozef Schouteden en 

Vladimir Sas. Als pater Vladimir overlijdt in 2013 is hij reeds bijna 40 jaar op de parochie. 

Pater Gilbert De Decker zorgt als zielenherder 37 jaar lang voor zijn dierbare parochie. Hij 

heeft heel veel aandacht voor al wat leeft en beweegt op de wijk. Naast Kolegem wordt hij 

ook nog benoemd gedurende een tijd op Mariakerke-centrum en Sint-Godelieve. Dit haalt de 

banden aan tussen de verschillende gemeenschappen. Met een groot dankfeest voor en van de 

gemeenschap neemt hij afscheid in juni 2017. 
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In dit deel komen we eindelijk bij de gemeenschap van Sint-Godelieve, last but not least. Ook 

in de tijd was dit de laatste parochie die ontstond in Gent-Noord. 

 

Dit gedeelte van Wondelgem wordt gewoonlijk ‘De Nieuwe Wijk’ genoemd. Heel lang 

immers bleven de gronden voorbehouden voor de landbouw. Na de eerste Wereldoorlog 

echter worden ook hier de eerste huizen gebouwd voor arbeiders. Het gaat er bescheiden aan 

toe. De staten bestaan deels uit kasseien of waren gewoon een aardeweg. De eerste uitbreiding 

komt er langs de kant van de Grensstraat. Al vlug vinden de bewoners dat zij een eigen 

vereniging moeten oprichten: het ‘Feestcomité Nieuwe Wijk’ ontstaat reeds in 1930. De vlag 

ervan, wit en groen, herinnert nog aan de vroegere landbouwteelt (vooral asperges). 

 

Voor en na de Tweede Wereldoorlog wordt er verder gebouwd. Zo ontstaan voor 1950 de 

Sint-Godelievestraat, Pieter Van Vyncktstraat, Spoorwegstraat, een deel van de 

Westergemstraat en de Korenveldstraat. Omwille van het grote aantal nieuwe bewoners komt 

er de vraag naar een kapel. In 1950 worden de eerste plannen goedgekeurd en volgt een 

oproep in het parochieblad om steun. In mei 1951 begint men te bouwen, maar een deel van 

het dak stort in. Op het einde van het jaar 1951 gaat men verder en op 6 juli 1952 zegent Ere-

Vicaris-Generaal Cleys-Bouúaert plechtig de kerk in. Het gelegenheidssermoen wordt 

gehouden door pater Dewit, jezuïet. 

 

Vanaf augustus 1995 is pater Gilbert De Decker, naast pastoor van het Heilig Hart in 

Kolegem, ook pastoor van Sint-Godelieve. Daarmee wordt de band tussen deze twee 

gemeenschappen bevestigd. Een eerste restauratie van de kerk vindt plaats in 1971, een 

belangrijke restauratie gebeurt in 1995-1996. De kerk krijgt dan een nieuw torentje. In 1997 is 

er de plechtige inhuldiging op 9 maart. 

 

In 1953 is er de ingebruikname van parochiekapel in de Achterstraat (nu Sint-

Godelievestraat). Naast de kapel wordt een school opgetrokken, geleid door de zusters 

Maricollen. Onderpastoors van Sint-Catharina en enkele paters zorgen voor de diensten. Op 

16 december 1969 wordt onderpastoor Firmin De Pelecyn benoemd als parochiepastoor. 

Daarmee is ook de laatste gemeenschap van Gent-Noord een zelfstandige parochie geworden. 

 



In 1970 komen er nog een aantal nieuwe straten bij, en ook in de 21ste eeuw is er een verdere 

grote uitbreiding op stukken grond. Langzamerhand wordt heel de ruimte tussen de 

Bloemekenswijk en Wondelgem-Dries volgebouwd. De Nieuwe Wijk bruist van het leven. In 

het boek Vroonstalle 2006 over de Nieuwe Wijk zijn er tal van activiteiten te vinden. Pastoor 

Magherman zorgt er voor dat de parochie over een parochiezaal en kring kan beschikken 

(1995). 

 

Tot op heden is er veel volk in de kerk van Sint-Godelieve. Ook de Kring floreert. Door de 

vele nieuwe bewoners is de dynamiek van de wijk wat stilgevallen. De Dekenij Nieuwe Wijk 

blijft zich inzetten voor het harmonieuze samen leven van jong en oud. 

 

 

 

 
 


