
Onze-Lieve-Vrouw-kapelletjes  

in de parochies O.-L.-Vr.-Sint-Pieters en Sint-Coleta 

in Gent 

 

Een prachtige lente en de meimaand is extra bebloemd en dan kunnen we de  

H. Maria vereren met alle kleuren van de regenboog. 

En Maria vereren, daar kenden de Gentenaars iets van.  

Welke Gentenaar bleef niet eens met bewondering kijken naar een van de vele 

Mariakapelletjes ergens in onze stad, onze parochiewijk St.-Pieters – St.-Coleta. 

Die kapelletjes zijn sinds eeuwen met het stadsbeeld vergroeid. Ze zijn de stille 

getuigen van een diep geworteld geloof en van een het grote vertrouwen in 

Onze-Lieve-Vrouw, dat in het hart van de Gentenaren leefde. 

De oorsprong van de kapelletjes klimt op tot in de middeleeuwen. Zowel het 

stadsbestuur als de gilden en de burgerij plaatsten destijds aan hun gevels een 

beeld van Maria. 

In de 19de eeuw kende de stad ten gevolge van de industrialisatie een grote 

bevolkingsaangroei. In de fabrieken werden vele arbeiders tewerkgesteld. Zij 

woonden in volksbuurten, betrokken schamele huisjes in koerkes, beluiken en 

citeetjes, heel dikwijls zonder de nodige hygiënische voorzieningen. De 

waterloopjes die de stad doorkruisten werden spoedig open riolen, talrijke 

overstromingen zetten armere buurten onder water en na de waterellende volgde 

meermaals een niemand ontziende epidemie van cholera of dissenterie. Bij de 

grote cholera-epidemieën van 1832 en 1866 zochten de radeloze, maar gelovige 

mensen hun toevlucht tot Maria. 

Zij plaatsten in hun beluikje of straatje een Mariakapelletje en kwamen er samen 

bidden. Dikwijls brandde er een kaarsje op zaterdag. 

Vele kapelletjes gingen verloren door vandalisme of onverschilligheid. Doch er 

zijn er veel overgebleven. Een wandeling door de parochies Onze-Lieve-Vrouw-

Sint-Pieters en Sint-Coleta laat ons een veelvoud van deze volksdevotie smaken. 

Een bijzondere reeks kapelletjes zijn de Tweede Wereldoorlogskapelletjes in de 

Sint-Coletawijk.  
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Deze kapelletjes werden gemaakt na de Tweede Wereldoorlog uit dankbaarheid 

omdat deze wijk werd gespaard van geweld en vernieling. Met de grote 

spoorlijn langs de Burggravenlaan kon dat wel anders zijn uitgedraaid, zowel 

wegens de collateral damage van het Von Rundsted-offensief als wegens het 

dichtbij gelegen Merelbekestation-bombardementen indachtig. 

De Coletaanse archieven vermelden zelfs dat het vijftal van die kleine huisjes in 

1945 een kostprijs hadden van 45.000 frank. In 1952 kwam er nog eentje bij aan 

de hoek Victoriastraat/Merelstraat. Dit laatste en dat aan de Zwijnaardsesteen-

weg werden niet teruggevonden.  

Destijds werd ieder jaar ter gelegenheid van O.-L.-Vrouw-Hemelvaart ’s avonds 

een ommegang gedaan, de “Kapellekensviering”. Start 18 uur, einde niet 

vermeld… Voor eventuele geïnteresseerden aan een volgende editie, deze 

devotie is uitgedoofd. 

Indien iemand nog info of anekdotes heeft, of wat dan ook, betreffende dit 

onderwerp op deze parochies, ….. 

 

 

 

Albert De Graeve, Stadsgids 

Mei 2014 

 

Foto’s van Helena De Cramer 

Met dank aan: Verheggen Fernand, Van De Walle Lut, Claeys Freddy, Johan Van den 

Driessche/Abscis, De Cramer Johan, Gandante VZW 

 

 

Deze brochure is samengesteld met o.a. materiaal dat werd gebruikt voor een 5delige 

reportage in het Parochieblad betreffende Mariakapelletjes in de vermelde parochies in de 

maand mei 2014. 
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De Overpoort 

Deze straat is sinds de jaren 

1965 in een totaal andere 

leeffunctie gekomen, 

vroeger was het een vrij 

rijke winkelstraat, nu een 

aaneenschakeling van 

uitgaansmogelijkheden met 

aanverwante horeca.  

Het kliënteel was heel 

verscheiden, de rijkere 

buurt met de avenues en 

boulevards: Kunstlaan, Ch. 

de Kerchovelaan, Citadellaan... en de verpauperde buurt tussen de Kantienberg 

en het Stalhof met 101 beluikhuisjes, geburen aan de textielfabrieken. 

In deze Overpoortstraat, 

tussen Voetweg en Stalhof, 

vinden we een mooi 

kapelletje terug met twee 

verlichtingspunten. De 

kapel is van 1832 en was 

initieel in het Stalhof 

opgehangen. Omstreeks 

1870 kwam het in de 

Overpoort, de periode na 

de cholera-epidemieën in 

Gent. Een Gentenaar 

verhaalt: “Ze woaren van bescheiden afmetingen, hoan een dakske en een 

madonna achter glas, geflankeerd deur twie kandelabers, loater deur eletrieke 

verluchtinge. Caféuitbaters steldegen om commercieële reedes geeren ulder 

façade doarveure ter beschikkinge. Wa gespeelde devoose kost nuunt gien 

kwoad. Moar een kapelleke es in 't Gents uuk ne café en iemand die vele in de 

cafés bleef plakke hietegen ze minachtend ‘ne kapellekesgast’.” 
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Normaalschoolstraat 

In de Normaalschoolstraat, 

aan de overkant van de 

voormalige cinema Metro, 

naast het groot 

winkelcomplex, vinden we 

aan een gevel een 

oorlogskapelletje ter 

nagedachtenis aan de 

Wereldoorlog 1945.  
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Ottergemsesteenweg 

Als er in de Sint-Coletawijk ook maar één Mariale straat is dan is het wel de 

Ottergemsesteenweg.  

Even voorbij het kruispunt met de Sint-

Coletastraat zien we aan onze linkerkant een 

devotiekapelletje. 

Dit kapelletje is wellicht het oudste zijn van deze 

parochie. Het is toegewijd aan Maria en werd 

opgehangen in 1927. Heel markant is het Heilig 

Hart dat prijkt in haar blauwe bovenkleed, vandaar 

dat ze ook genoemd wordt als de O.-L.-V.-van-

het-Heilig-Hart. 

De Heilig Hart verering is ontstaan in het midden 

van de 19de eeuw in Frankrijk. Men kwam tot het 

inzicht dat God een liefhebbende Vader is die 

openstaat voor de noden van gewone mensen. Tot 

dan toe werd God enkel als bestraffend en 

veroordelend gezien. Velen zochten hun toevlucht 

tot Maria als Hoop der Hopelozen en vereerden haar als voorspreekster bij God.  

In de abdijkerk van Averbode werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het 

Heilig Hart de aantrekkingspool voor vele bedevaarders. Ook nu komen 

gelovigen er hun vreugde en zorgen biddend toevertrouwen aan God. Vele 

brandende kaarsjes bij het Mariabeeld zijn er de getuigen van. De huidige leden 

van de aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart vormen in 

verbondenheid met de abdij een gebedsgemeenschap. 
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Ottergemsesteenweg/Winterstraat 

Even verder in de richting van de 

Burggravenlaan zien we een ander 

kleinood hangen op de hoek van de 

Winterstraat.  

Dit kapelletje werd geplaatst in 1945 

omdat de buurt tijdens Wereldoorlog II 

gespaard was gebleven tijdens de 

bombardementen op de spoorwegen, in 

het bijzonder het vormingsstation van 

Merelbeke. Het werd ingezegend door 

pastoor Aps. 

Dat de Coletawijk aan iets heel ergs was 

ontsnapt stond als een paal boven water. 

Na de vreugdevolle bevrijding en dito 

bevrijdingsfeesten (waarvan de 

Coletanen wel iets kennen) van 

september 1944 kwam de koude douche 

neer op 1 januari 1945 met een hevige 

luchtaanval in het kader van het 

Rundsted-offensief. Het doelwit was o.a. 

het vliegveld van St.-Denijs-Westrem. 

Op Coleta bleef het wat kalmer doch 

pastoor Aps schrijft toch dat ‘verloren 

kogels tot in de kerk vlogen en er links 

en rechts de ruiten stukmaakten’. Dus 

nog even wachten tot 8 mei 1945 en dan 

pas alleluja! 

Pessimisten zullen wellicht wel poneren 

dat de enkele obussen en gesprongen 

vensters zeker geen paaseieren uit Rome 

waren doch gezien de ligging van de 

parochie is de tol die werd betaald aan de oorlog uiterst miniem. (100 jr Coleta) 

Er werden na de oorlog geldgiften verzameld bij de parochianen en er werden 

wel vijf kapelletjes voorzien.  
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Naast het oorlogskapelletje 

aan hoek met de 

Winterstraat is er nog een 

oorlogskapelletje een beetje 

verder in de 

Ottergemsesteenweg, 

rechter kant.  
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Burggravenlaan 

Op de burggravenlaan 

vinden we nog een 

oorlogskapelletje 1945 aan 

een zijgevel.   

Het beeldje werd mei 1986 

vernieuwd.  
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Stropkaai 

Aan het oudste gebouw van het Strop 

van de Broeders van Liefde zien we 

hoog verheven Maria prijken met het 

kindje Jezus.  

 

Het is wellicht eigen aan kloosters dat ze 

aan hun straatkant een Mariabeeld 

plaatsten.  
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Leeuwstraat – Kant Muinkpark 

Een Mariabeeld aan de straatkant van 

een klooster. We zien dat ook terug in de 

Leeuwstraat in de gevel van het 

voormalig klooster van de 

Franciscanessen (Crombeen).  
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Langhalsstraat 

Via de Hertstraat 

komen we in een 

goed bewaarde 

arbeiderswijk 

“Cité de 

Hemptinne”, 

geprakt tussen de 

Hertstraat en de 

Hofstraat.  

Deze wijk, met op 

het eerste zicht 

allemaal gelijke 

huisjes, kwam er 

in 1906 in 

opdracht van Eugène de Hemptinne, neef van de ultramontaanse katholieke 

textielbaron Joseph de Hemptinne.  

 

De bouw van deze 

arbeiderswijk lokte 

een hevige 

controverse uit en 

in reactie op dit 

privé-initiatief 

bouwde de 

"Gentsche 

Maatschappij der 

Werkerswoningen" 

in 1907-1908 een 

andere 

arbeiderswijk in de 

Zebrastraat, in de volksmond de Cirk genoemd.  
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In de parallelle straat aan de Hertstraat, 

de Langhalsstraat, werd in 1977 een 

kapelletje aangebracht door de parochie 

Sint-Pieters. In 1987 werd het nog eens 

grondig hersteld en opnieuw ingezegend 

op 5 december 1987. Blijkbaar is het 

originele beeldje verdwenen en werd het 

door iemand vervangen door een 

Griekse(?) schone, het textiel dat ze 

aanheeft is wel mooi blauw 

geschilderd… Het zal zeker niet dat 

beeldje zijn geweest dat pastoor 

André Van der Schueren heeft 

gewijd. 
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Kortrijksepoortstraat/ Veergrep  

Kortrijksepoortstraat volgend richting 

centrum, even voorbij de Kanunnikstraat 

links, een voormalig waterstraatje naar 

de Leie, de Veergrep.  

 

Dit straatje eindigde in een driezijdig 

bebouwd pleinbeluik met open zijde naar 

de Leie gericht.  

Vandaag is aldaar een buurtparkje 

aangelegd.  

Aan huisnummer 4 is in 1962 een 

muurkapel met een gestoffeerd 

Mariabeeld aangebracht dat reeds in het 

beluik bestond vanaf 1832, opgericht 

omdat het beluik gevrijwaard is gebleven van de cholera-epidemie.  

Het huidig beeld is evenwel niet meer gestoffeerd maar oogt toch mooi. 
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Ketelvest 

In de Ketelvest, een 100 tal meter vanaf de Nederkouter, vinden we een heel 

oude gevel “De vier Gekroonden” aan de rechterkant” (barok, 1666).  
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Dit is geen Mariakapelletje maar een reeks halfverheven beeldhouwwerken. In 

het midden zien centraal Maria en Kind aanbeden door twee personen. Links en 

rechts zijn nog twee andere reliëfs aangebracht met de patroonheiligen van de 

steenhouwers en metselaars of de “vier gekroonden” met hun attributen1. De 

bouwheer Jan van der Linden was een  beeldhouwer. Vandaar de reliëfs! Even 

gaan kijken! 

Volgens een 15de eeuws manuscript, het Cooke-manuscript, zouden de eerste 

metselaars de “Quator Coronati” of wel de “Vier Gekroonde Martelaren” 

Claudius, Castorius, Simphorianus en Nicostramus zijn geweest die in de 3de of 

4de eeuw van onze jaartelling door de Romeinse keizer Gaius Diocletianus zijn 

vermoord na hun weigering langer voor hem te werken. De vier martelaren 

worden weliswaar als christenen beschouwd – hun sterfdag werd in de 

katholieke kerk op 8 november herdacht – maar er zou verband hebben kunnen 

bestaan tussen hun weigering en het 2de gebod ‘Maak geen gesneden beeld, noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel is’ enz…  

Er zou bovendien een causaal verband hebben bestaan tussen deze moord en de 

Romeinse bouwgilden die zijn ontstaan na de vernieling van de tweede tempel 

in Jeruzalem, maar de literatuur gaat niet verder dan een vermelding hiervan. De 

vrijmetselarij eert de nagedachtenis van deze martelaren door o.a. hun loge naar 

hen te noemen “Quator Coronati” in London en Bayreuth. 

In Gent vinden we deze 4 Gekroonden ook op het Metselaarshuis (Den Engel) 

op de Graslei. 

 

  

                                                           
1 De namen van die martelaren verschillen van publicatie tot publicatie, soms zijn ze zelfs met vijf. 
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Savaanstraat 

Bij de kerk van het St.-Barbaracollege  

op de hoek van het schoolgebouw is er 

een Mariabeeld. Dit mooie beeld met 

verlichtingselementen kunnen we 

klasseren bij de andere gevelbeelden 

zoals we zagen in de Stropkaai en de 

Leeuwstraat.  

 

In deze kloosterkapel/kerk wordt het 

echte beeld van de  

O.-L.-Vrouw-van-Vlaanderen bewaard.   

Een bekend lied werd gecomponeerd 

voor de O.-L-Vr.-van Vlaanderen.  

 

Het lied verenigt Vlaamse gevoelens 

en Mariadevotie.  

Tijdens de Meimaand werd het op 

menige katholieke Vlaamse school en 

tijdens parochiale diensten gezongen. 

De tekst is van priester August 

Cuppens (1862-1924) en werd 

getoonzet door Lodewijk De 

Vocht(1887-1977).  

 

Het lied werd gecomponeerd in 1910 

op vraag van de paters jezuïeten van 

Gent, meer bepaald van pater Jozef 

Axters. De vraag gebeurde in het 

kader van de viering van de vijftigste verjaardag van de pauselijke kroning in 

1860 van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.  

Dit 2,75 m grote witmarmeren beeld van de Antwerpse beeldhouwer Jan-Baptist 

De Cuyper (1807-1852) dateert van 1846 en was door jonkvrouw d'Hane-

Steenhuyse - de Potter geschonken en geplaatst in de recent gebouwde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariaverering
http://nl.wikipedia.org/wiki/August_Cuppens
http://nl.wikipedia.org/wiki/August_Cuppens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_De_Vocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_De_Vocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Axters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Axters
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan-Baptist_De_Cuyper&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan-Baptist_De_Cuyper&action=edit&redlink=1
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Jezuïetenkerk in de Posteernestraat in Gent. Het is het oudste gekroonde 

Mariabeeld in Vlaanderen. Ter gelegenheid van deze viering werd deze Notre 

Dame des Jésuites herdoopt tot Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.  

Het beeld werd in 1956 overgebracht naar de kerk van het jezuïetencollege Sint-

Barbara in de Savaanstraat. 

 

Door de taal-kunstgrepen, eigen aan volkse dichtkunst, is het lied gedateerd 

maar daarom niet minder geliefd bij de Vlaamse katholieke gelovigen. Het is in 

oorsprong een staplied in c barré, of een 2 tweede maat, met een tamelijk vlotte 

beweging. Het lied kon een 'religieuze schlager' worden genoemd, maar het 

tempo werd steeds vertraagd vanuit het onjuiste idee dat plechtig altijd gelijk 

zou staan met een traag ritme. Het is een mooi voorbeeld van de ruimverspreide 

Mariadevotie in het Vlaanderen van de twintigste eeuw en later. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezu%C3%AFeten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Barbaracollege_(Gent)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Barbaracollege_(Gent)
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Pollepelstraat 

In de Pollepelstraat en rechtover de 

Jeruzalemstraat hangt een blauw 

kapelletje maar… Maria is weg, 

mogelijks is ze op bezoek bij de andere 

heiligenbeelden in het studentenkot er 

recht tegenover…  

 

Deze lege Mariakapel is afkomstig van 

het beluik ‘Klein Parijs’, een beluik aan 

de Bagattenstraat. De oorsprong is 

onbekend. Wel bestond er al in 1766 een 

gebuurtegildeke dat instond voor het 

onderhoud van het kapelletje.  
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Sint-Kwintensberg 

Dicht bij het kruispunt met de Van 

Hulthemstraat.  

Geplaats en ingewijd in 1833 na de 

cholera-epidemie van 1832. 

In deze straat werd een gezin hard 

getroffen: vader stierf, twee kinderen 

zwaar aangetast door de ziekte werden 

opgenomen in het hospitaal en moeder 

bleef thuis met vier kleine kinderen. De 

radeloze vrouw stelde al haar vertrouwen 

in O.-L.-Vrouw. Haar kinderen 

herstelden en de ziekte week uit de 

buurt.  

Als dank zette de vrouw alles in het 

werk om in de buurt een kapelletje op te richten en de ganse buurt hielp mee. 

 

  



 
20 

 

Benedictijnenstraat 

De verbindingsstraat tussen de Voetweg en het Stalhof was het 

Benedictijnenstraatje met langs beide kanten vrij grote beluiken en 

binnenkoertjes had. De hoek Benedictijnenstraat/Voetweg, waar nu de 

Arteveldehogeschool is, was een grote beluikenwijk met eigen stratenpatroon.  

 

Op 31 mei 1957 werd aan 

de toegang tot deze wijk 

een Mariakapelletje 

ingewijd met een beeldje 

dat ontworpen was door 

kunstenares Bradi Barth.  

De inzegening gebeurde 

door Z.E.H. Leroux, o.a. 

geassisteerd door 

onderpastoor Van 

Wassenhove. Het kapelletje 

kwam er op initiatief van het parochiaal Marialegioen. 

  

Bij de afbraak in 1970 van 

de beluikenwijk, waar later 

Decascoopparking kwam, 

werd een nieuw kapelletje 

gebouwd op de achtermuur 

van de Parochiale Kring aan 

de Kattenberg, pal boven de 

toegangspoort.  

 

Even voor dit pand overging 

in handen van de latere 

Arteveldehogeschool 

verdween het beeldje in 2002 zonder een spoor achter te laten.  
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De aannemer van het 

nieuwe Artevelde 

Hogeschool-gebouw aan 

de Kattenberg kon ons 

enkel een foto geven met 

een lege kapel. Via 

bevraging en getuigen 

van het eerste uur werd 

het beeldje 

teruggevonden en heeft 

het een rustplaats gevonden in het 

Mariazaaltje onder de Sint-Pieterskerk. 

Gezien ook de opvolgers van de 

Werkmanskring er hun activiteiten hebben 

is onze Maria terug thuis. 

 

Een anekdote verhaalt dat dit beeld al 

eerder eens was verdwenen uit zijn 

kapelletje aan de Kattenberg. Na deze 

vaststelling zijn enkele jongeren van de 

Kring op speurtocht gegaan en een 

mirakel geschiedde (nooit aldus 

geregistreerd). Het beeldje werd terug 

gevonden beneden aan de trappen die 

leiden van het St.-Amandsplein naar het 

St.-Pietersplein, verstopt in een nis. De 

kermis was in volle gang. Daarna kreeg 

Maria een veiliger plaatsje in de Kring 

zelf nabij de binnentoegangsdeur. Bij 

die diefte heeft ze wel enige schade 

geleden hetgeen nog zichtbaar is.  
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Victor Hortastraat 

Op St.-Pieters veranderden nog andere 

Maria’s van plaats en eigenaar.  

 

Aan de hoofdingang van de voormalige 

Werkmanskring hing er een kapelletje. 

In 1984 werd het beeldje, een getrouwe 

kopie van O.-L.-Vrouw-ter-Rive, 

ontvreemd uit het kapelletje.  

Het huidige beeldje was geschonken 

door de Zusters Franciscanessen van het 

toenmalige Crombeenklooster. 

De kapel werd weggenomen en 

herplaatst met het nieuw beeldje in de 

Victor Hortastraat (vroeger David 

Teniersstraat), straat rechtover de hoofdingang van de Leopoldskazerne.  

Deze vernieuwde kapel werd op 11 oktober 1986 ingewijd. 
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Sint-Amandstraat 

In de ingangspoort van het 

voormalig Parochiehuis 

werd in de zeventiger jaren 

een vrij modern veelkleurig 

keramieken Mariabeeldje 

geplaatst als gift van de 

voorzitter van de Parochiale 

Kring, Eugène De Backer. 

Ook dit beeldje veranderde 

van eigenaar zonder spoor 

achter te laten.  

 

Enkel een voetsteuntje herinnert aan deze diefte. Eugène was er hart van in.  
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Karel de Stoutestraat 

Bij de hoek Karel de Stoutestraat/Maria 

van Boergondiëstraat vinden we in de 

gevel van een recent gebouw een 

kapelletje ingebouwd in de gevel. 

Dit kapelletje is er gekomen in de 

beginjaren van de Wijkwerking op de 

St.-Pietersparochie (de Wijkwerking is 

gestart onder impuls van Deken Albert 

De Schepper in 1978). 

Onze bron Fernand Verheggen: “Het is 

me steeds bijgebleven dat die vier 

wijkcentra vorm gekregen hebben in het 

'Drie Pausenjaar'(+ van Paulus VI, 

keuze en + van Johannes-Paulus I en 

keuze van Johannes-Paulus II). Het 

nieuwe gebouw waar het kapelletje in opgenomen is dateert van begin de jaren 

'80.” 
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Bronnen 

 

100 jaar St.-Coleta, 1988 

Architecten Abscis 

Averbode homepageabdij/info/aartsbroederschap-van-o-l-v--van-het-h-hart 

Getuigenis Fernand Verheggen, Yolande Vervaet , Christiane De Wit 

Honderd Gentse Onze-Lieve-Vrouwe-kapelletjes, 1988 

http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/oost-vlaanderen.php 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakapel 

http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/gent.html 

http://www.mariakapellen.nl/ 

http://www.rk-kerken-sittard.nl/ 

http://www.sosseteit.com/Gentsch_etablissemente.html 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/3193  (Veergrep) 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/20580  (Ketelvest) 

Inventaris onroerend erfgoed: Cirk, Cité de Hemptinne 

Vrijmetselarij en jodendom: de wereld van een tempel blz 126 

 

 

 

 

  

http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/oost-vlaanderen.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakapel
http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/gent.html
http://www.mariakapellen.nl/
http://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.sosseteit.com/Gentsch_etablissemente.html
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/3193
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/20580
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Inleiding 

 

Benedictijnenstraat  20 

Burggravenlaan   8 

Karel de Stoutestraat  24 

Ketelvest    14 

Langhalsstraat   11 

Leeuwstraat    10 

Normaalschoolstraat  4 

Ottergemsesteenweg  5 

Overpoortstraat   3 

Pollepelstraat   18 

Savaanstraat   16 

Sint-Amandstraat   23 

Sint-Kwintensberg   19 

Stropkaai    9 

Veergrep    13 

Victor Hortastraat   22 

 

 

Bronnen    25 

Inhoud    26 

 


