Verslag van de uitstap van 16 april 2007
De uitstap, een realisatie van broeder Julien Stevens bestond uit het tweeluik Hotel- & Bakkerijschool
Tweebruggen Gent in de voormiddag en Floréac Lochristi in de namiddag.

Het prachtige lenteweer zorgde ervoor dat daarna mening fris gerstennat door de kelen liep
tijdens het afsluitend bezoek aan “ De Zoeten Inval “ in Lochistri Dorp.

Hotel- & Bakkerijschool Tweebruggen
De school ligt verspreid over twee (nabijgelegen) locaties in de buurt van het Zuid te Gent, één deel in
de Lange Violettestraat 12 Gent (het deel dat wij bezocht hebben) en één deel in de Tweebruggenstraat
59 Gent. Wij ervaarden een joviale ontvangst, een uitgebreide rondgang met deskundige uitleg en een
quasi professionele bediening aan tafel. Deze school biedt volgende studierichtingen aan:

Eerste graad:
- 1e leerjaar A
- 2e leerjaar TSO - HOTEL - VOEDING
- 1e leerjaar B
- 2e Beroepsvoorbereidend jaar - HOTEL - BAKKERIJ SLAGERIJ

Tweede graad:
- TSO
- Hotel
- Brood- en Banketbakkerij
- BSO
- Keuken en Restaurant
- Brood- en Banketbakkerij

Derde graad:
- TSO
- Hotel
- Brood- en Banketbakkerij - Confiserie
- BSO
- Keuken en Restaurant
- Brood- en Banketbakkerij – Confiserie

Specialisatiejaren:
- Banketbakkerij – Chocoladebewerking
- Gemeenschapsrestauratie
- Specialiteitenrestaurant
- Hotelschool

De hotelschool biedt een polyvalente vorming keuken en zaal in de
horecasector, zowel voor technisch als beroepsonderwijs . Het zevende
jaar Gemeenschapsrestauratie bereidt de leerlingen voor op een leidende
functie in grootkeukens . Bijzondere aandacht wordt geschonken aan
vacuümtechnologie en –garen. Dit is meer dan koken, opdienen of
bakken: Klanten stijlvol bedienen, ze verwennen met smakelijke
gerechten, de beste broodjes bakken.
Het lijken eenvoudige opdrachten, maar wie wil slagen in deze sector
moet, naast vakkennis, over tal van andere vaardigheden beschikken

Brood- en banketbakkerij
Van warme bakker tot patissier.
De afdeling Brood- en Banketbakkerij bereidt de
leerlingen voor op een vestiging als zelfstandige of
in dienstverband. Tijdens de opleiding werken de
leerlingen individueel zodat ze hun creativiteit
kunnen uitleven. Een beroep voor wie de handen uit
de mouwen wil steken met optimale kansen op werk.

Specialiteitenrestaurant
It’s all in a name: dit leerjaar spitst zich toe op het bereiden
van verfijnde, exquise gerechten m.a.w.de keuken staat
centraal. Daarnaast wordt flink aandacht besteed aan
bezoeken aan gerenommeerde restaurants en
voedingsbedrijven. Er worden gastchefs geïnviteerd om de
leerlingen nog meer de fijne kneepjes van het vak te leren
en er staat een wijnreis op het programma!

De Hotel- & Bakkerijschool Tweebruggen is een school waar
onthaal en klantvriendelijkheid centraal staan. De leerlingen
worden opgeleid om gasten op een stijlvolle manier te bedienen en
te verwennen met smakelijke gerechten. De bakkers bereiden
samen met hun leerlingen broodjes en versnaperingen die
geserveerd worden in de restaurants.

De restaurants openen vanaf 2 oktober en men kan reserveren vanaf 18 september bij mevrouw M.
Deseyn op het nummer 09 269 86 00.
Reservaties gebeuren voor 10 u. ‘s morgens voor een etentje in het restaurant ‘Keizer Karel’
(businesslunch) en minimum 2 weken op voorhand voor een gepland etentje in het didactisch
restaurant ‘Lieven Bauwens’.
Voor een businesslunch in het restaurant ‘Keizer Karel’ betaalt men € 11,24 (dranken niet
inbegrepen). Er voor dit bedrag een 3-gangenmenu geserveerd. Mensen met een druk werkschema
worden op hun wenken bediend en hoeven maar een uurtje van hun kostbare tijd voor de lunch uit te
trekken. Er kan geluncht worden op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.
Wenst men uitgebreid te dineren dan kan men terecht in het didactisch restaurant ‘Lieven Bauwens’.
Daar wordt men in een aangenaam kader een gastronomisch 4-gangenmenu geserveerd. Men betaalt €
19,24 (dranken niet inbegrepen). Op dinsdag, donderdag en vrijdag (onder voorbehoud) kan men daar
genieten van culinaire hoogstandjes.
In beide restaurants is het aantal plaatsen beperkt. Voor de goede werking van de school kan slechts
een bepaald aantal klanten ontvangen.

Floréac NV

De groep Floréac is een familiale tuinbouwonderneming met hoofdzetel in Lochristi,
Beerveldse Baan 4. Met een geconsolideerde omzet van 87 miljoen Euro in 2004 en met 399
medewerkers is de groep Floréac marktleider in België en één van de toonaangevende Europese
sierteeltbedrijven. De groep Floréac bestaat uit de holdingsmaatschappij Floré NV en een aantal
gespecialiseerde ondernemingen, ondergebracht in 4 kernactiviteiten: veredeling &
jongplantenproductie, productie van potplanten, handel en distributie van sierteeltproducten en
interieur beplanting.
Binnen deze groep gebeurt de handel en distributie van sierteeltproducten via de bedrijven Floréac NV
(B9080 Lochristi) en Floréac Nederland BV (NL 2675 Honselersdijk). Transport gebeurt via het
transportbedrijf FTO NV (B9080 Lochristi).

Geschiedenenis

In 1954 start Achiel Floré het tuinbouwbedrijf Floré bvba in de Hyftestraat in Lochristi, het centrum
van de azalea- en begoniateelt.
In 1964 stapt zijn zoon Etienne Floré, huidig voorzitter van het groepsbestuur, in het bedrijf.
Om de handelsactiviteiten niet alleen te ondersteunen maar ook verder uit te breiden, gaat het bedrijf al
in het begin van de jaren '70 samenwerken met andere telers.
In 1978 breidt Floré de productie uit naar de Stationsstraat in Lochristi.
In 1981 worden in de Stationsstraat nieuwe handelsserres en burelen in gebruik genomen. De
productie- en handelsactiviteiten worden van elkaar losgekoppeld, zodat Floréac NV, het
handelsbedrijf, ontstaat. Het assortiment groeit voortdurend en de producten worden geëxporteerd.
In 1985 wordt de groep uitgebreid met Microflor NV, een weefselteeltlabo.
Ter ondersteuning van de Nederlandse inkoopactiviteiten, start Floréac Nederland bv in 1987.
Om het transport in eigen beheer verder te optimaliseren, koopt Floréac in 1989 een transportlicentie.
Vanaf dan staat FTO NV (Floréac Transport Onderneming) in voor de transportactiviteiten van de
groep.
Ook de productie groeit verder, door de aankoop van het productiebedrijf Vlaamse Azalea Kwekerij
BVBA in Moerbeke (1986), De Laey bvba in Maldegem (1988) en de bouw van een moderne
azaleaforcerie in Lochristi (1989).
Vanuit de distributiesector (grootwarenhuizen en gespecialiseerde vakhandel) komt de vraag naar
specifieke serviceproducten. Floréac breidt zijn organisatie verder uit om hierop te kunnen inspelen
via de Afdeling Toegevoegde Waarde.
1990 - 1995
Versteviging en uitbreiding van de activiteiten die in de voorgaande jaren zijn opgestart. Op die
manier evolueert Floréac van distributie van potplanten naar het aanbieden van totaaloplossingen voor
de klant : ruim assortiment, samengestelde producten, prijsetikettering, herverpakking, enz.
1995 - 2000
De derde generatie Floré treedt in het familiebedrijf.
Om de klant kwaliteit te kunnen garanderen en aan de vragen van de markt te voldoen, werkt Floréac
aan kwaliteitsgarantiesystemen en meer milieuvriendelijke productieprocessen. Daartoe is Floréac lid
van VMS, MPS (milieuproject sierteelt), PAK Quality management, EFBQ (European Foundation for
Business Qualification), enz.
Vanaf 1997 brengt Hortibreed onder de merknaam Hortinno® - succesvol de nieuwe azaleavarieteit
Christine M® op de markt.
Oktober 1999: bouw van een nieuwe vestiging in Nederland, waardoor de logistieke werking verder
wordt geoptimaliseerd. Voor een meer efficiënte en geïntegreerde werking tussen de verschillende
afdelingen en bedrijven, wordt begin 1999 een nieuw computersysteem (SAP) geïmplementeerd.
Begin 2000 haalt Aquarella het ISO 9002-certificaat.
Het Floréac-computernetwerk opent de poorten naar e-commerce: vanaf juli 2000 kunnen leveranciers
online hun orders opvolgen in het computernetwerk van Floréac.
2000 - ...
Verdere uitbouw van de verschillende marktsegmenten : vakhandel enerzijds(met oa. groothandel,
tuincentra individueel of -ketens ) en grootdistributie anderzijds( grootwarenhuizen, woon- en
bouwmarkten, discounters). Vanaf juni 2003 wordt de commerciële organisatie aangepast in functie

van deze marktsegmenten : Floréac BU1 en Floréac BU2 zien het levenslicht.
Eind 2002 verhuist de afhardingsafdeling van Microflor (productie jongplanten ) naar een nieuw, 2 ha
groot bedrijf in de Lichtelaerestraat te Lochristi.

Producten:
Floréac biedt een volledig assortiment potplanten en buitenplanten, uit alle productiegebieden in
Europa:
Groene kamerplanten ( incl. decoratieplanten )
Bloeiende kamerplanten
Winterharde buitenplanten ( boomkwekerij / vaste planten /
vijverplanten )
Seizoensplanten voor tuin en balkon ( perkplanten /
balkonplanten / kuipplanten / mediterrane planten /
potchrysanten / kruiden en groenteplanten)
Kamerplanten op hydrocultuur
Plantenschalen
Nevenproducten ( groene azalea / groene hortensia /
jongplanten / tuinbouwmaterialen )

Verslag van de uitstap van 18 juni 2007
Om 08.00 hr stipt vertrokken 15 broeders en 1 genodigde met de bus naar Waterloo. Broeder
Patrick was zo vriendelijk om ons uit te zwaaien; hij kon echter niet, gezien zijn frivole
activiteiten de dag ervoor, besluiten om de tocht mee te maken en koos ervoor zijn vermoeide
lichaam wat rust te gunnen…
Tijdens deze uitstap bezochten we te Waterloo het Wellingtonmuseum, werd de heuvel met
de Leeuw van Waterloo overwonnen, namen we een kijkje in het Panoramapaviljoen en het
Wassenbeeldenmuseum. Al deze oorlogsverschrikkingen spoelden we weg in de plaatselijke
herberg.
De dag werd prachtig afgesloten in het restaurant “ La Sucrerie “ met een voortreffelijk diner.

Wellington Museum
De belangrijke veldslag van 18 juni 1815 maakte een einde aan 22 jaar oorlog tijdens de
Revolutie en het Keizerrijk. Van toen af aan kende Europa een periode van heel relatieve
vrede.
De voormalige herberg Bodenghien uit 1705, waarin nu het Wellingtonmuseum is
ondergebracht, was in 1815 een poststation, dat door de Britse staf tot hoofdkwartier was
gekozen. De hertog van Wellington, opperbevelhebber van het geallieerde leger, bracht er op
17 en 18 juni 1815 de nacht door.
U vindt het museum in het hart van Waterloo, tegenover de kerk

De Hertog van Wellington
Arthur Wesley, later Wellesley, wordt op 1 mei 1769 in Ierland
geboren als zesde kind van de graaf van Wesley, een Ierse
edelman. Zijn familie wil dat hij carriere maakt in het leger.
In 1794 start hij zijn militaire carrière als luitenant bij het 33ste
infanterieregiment met een deelname aan de veldtocht in Holland
tegen de Franse republikeinen. Na zijn promotie tot kolonel wordt
hij in 1797 met zijn regiment naar India gestuurd. Hij verblijft er
tot 1805 en keert als majoor-generaal naar Groot-Brittannië terug.
Als luitenant-generaal voert hij in 1808 het bevel over de troepen
in Portugal en verslaat hij het leger van Junot bij Vimeiro, ten
Noorden van Lissabon.

Na zijn overwinning bij Talavera op 28 juli 1809 ontvangt hij de titel van burggraaf van
Wellington en baron Douro de Welleslie.
Pas in mei 1814, dus na de troonsafstand van Napoleon, krijgt hij de titel van hertog van
Wellington. In zijn hele militaire carrière heeft deze generaal geen enkele nederlaag geleden.
Nadat hij Groot-Brittannie op het Congres van Wenen heeft vertegenwoordigd, de slag van
Waterloo heeft gewonnen en opperbevelhebber van de Europese bezettingstroepen in
Frankrijk is geweest, zet hij in 1818 een punt achter zijn militaire carrière en stapt hij in de
Britse politiek. In een tijd van opkomende industrialisatie en godsdiensttwisten wordt hij
verschillende keren eerste minister. In 1830 organiseert hij de Conferentie van Londen met de
Europese mogendheden waardoor België onafhankelijk kon worden.
Hij overlijdt op 14 september 1852 in Walmer, nabij Dover, alom geëerd en vereerd door het
Britse volk

Belangrijkste voorwerpen in het Wellingtonmuseum
Zaal 1
Het borstharnas met een kogelgat veroorzaakt door een
kartetskogel, bewijst de aanzienlijke penetratiekracht van de
vuurwapens uit die tijd.
Een kartets is een bolvormig projectiel gevuld met kogels dat met
een kanon werd afgevuurd.
Drie mooie portretten van Wellington: zaal 1 (onthaal), zaal 3 (trap)
en zaal 6 (kamer van de hertog). Ook de persoonlijke voorwerpen
in de kamer waar hij op de avond van de veldslag zijn
overwinningsverslag schreef.

Zaal 2
Het tentoongestelde wapen is een Frans dragondergeweer met bajonet. Het is korter dan een
infanteriegeweer, maar heeft ongeveer hetzelfde bereik, namelijk 100 meter.
Buste van baron Goethals. Deze in 1782 in Brussel geboren baron diende
achtereenvolgens in het Oostenrijkse, Franse, Nederlandse en Belgische leger
naargelang de natie die over de Belgische provincies heerste. Hij nam in het
leger van Napoleon deel aan de veldtochten van de keizer en werd tijdens de
terugtrekking uit Rusland gevangengenomen. Na de troonsafstand van Napoleon
en zijn vrijlating diende hij bij het leger van de Nederlanden. Bij de slag van
Waterloo stond hij aan het hoofd van het 36ste Belgische jagersbataljon dat de
keizerlijke garde op het plateau van Mont-Saint-Jean hielp terugdringen.
Bij de Belgische onafhankelijkheidsstrijd schaarde hij zich achter de nieuwe
machthebbers en in 1832 werd hij inspecteur-generaal van het leger en adjudant
van koning Leopold I.

Zaal 4

Aan het einde van de veldslag werd Lord Uxbridge,
bevelhebber van de Britse cavalerie, in de rechterknie
geraakt door een kartetskogel. Een amputatie bleek
noodzakelijk. In het museum is een prothese in open
toestand te zien die het grote vakmanschap van de
ambachtlui uit die tijd aantoont.

Zaal 5

Sabel van een Britse geniesoldaat uit het begin van de
19e eeuw. Het rugstuk in de vorm van een zaag is een
werktuig, het lemmet een verdedigingswapen.
Genietroepen staan in voor de bouw van allerlei
constructies en obstakels.

Zaal 6

In deze ruimte, op de veldtafel, schreef
Wellington zijn overwinningsverslag
aan de Britse regering. Tal van
souvenirs herinneren aan de hertog.

Zaal 7

In de uitstalkast: de reiskist van generaal
baron de Constant Rebecque, chef-staf van
de Nederlandse troepen. Een opperofficier op
veldtocht stond op een zekere vorm van luxe,
als bewijs van zijn belang in de hiërarchie.
Eierdopset in zilver en verguld zilver.

Zaal 9
Blücher, die op 16 juni in Ligny kneuzingen had opgelopen,
wordt afgebeeld met een omzwachteld been. U ziet hem hier op
18 juni ’s avonds in de herberg Roi d’Espagne in Genappe
(Genepiën). Tijdens de achtervolging van de Franse troepen had
het Pruisische leger een koets van Napoleon buitgemaakt met
onder andere een hoed en een pronkzwaard

Zaal 10
Aan de muur, tussen de vensters,
twee vlaggen die de keizer aan de
nationale garde had moeten
overhandigen. Elk departement
moest een garderegiment
oprichten ter verdediging van het
grondgebied. Merk op dat
“Champ de Mars” (marsveld)
door “Champ de Mai” (meiveld)
is vervangen

.

Zaal 14
De "Congreve" raket gevuld met kartets had een bereik van 2,3 km.
Deze Britse uitvinding (1804) kon 3 à 4 keren per minuut worden
afgevuurd, haast zonder enige precisie.
Een Franse zesponder, buitgemaakt op het slagveld, verwelkomt u
bij de ingang.
De veldslag wordt uur per uur met behulp van verlichte borden
uiteenzet.
Alkoof 9 herinnert aan de verliezen van de veldslag.
Meer dan twee weken lang, voor hun evacuatie naar de steden,
verleende de gezondheidsdienst hulp aan de vele gewonden,
ondergebracht in kerken, kloosters en boerderijen in de regio. In dit
immense veldhospitaal werden tienduizenden gewonden verzorgd.
De duizenden doden werden in massagraven begraven. Alles moest
snel gaan om epidemieën te vermijden.

De
Veldtocht van 1815

Bij zijn terugkeer in
Parijs, na maanden
van ballingschap op
het eiland Elba, stelt keizer Napoleon vast dat Europa een coalitie tegen hem vormt.
Aangezien hij met de andere landen geen vrede kan sluiten, beslist hij de twee legers in de
Belgische provincies, in die tijd verenigd onder Nederlands bewind, te vernietigen.

Op 15 juni 1815 steekt het Franse leger de grens over en rukt het op naar Charleroi. Op 16
juni verslaat Napoleon de Pruisische troepen in Ligny. Maarschalk Ney, die het bevel heeft
over de linkerflank, slaagt er echter niet in het kruispunt Quatre-Bras bij Baisy-Thy te
veroveren. Op 17 juni is de keizer ervan overtuigd dat de Pruisen zich naar het oosten
terugtrekken, terwijl ze in werkelijkheid naar het noorden optrekken om zich bij het leger van
Wellington te voegen. Een hevig onweer vertraagt de troepenbewegingen.
Op zondag 18 juni raken de troepen slaags in Mont-Saint-Jean, ten zuiden van het gehucht
Waterloo. Aanvankelijk gaat de strijd alleen tussen het leger van Wellington (67.000 man) en
de Franse troepen (71.000 man). De Franse infanteristen strijden met uitzonderlijke moed en
hun beroemde kurassiers voeren roemrijke charges uit, maar toch kunnen ze de weerstand van
de troepen van Wellington niet breken. Ondanks de grote uitputting slagen deze erin hun
stellingen te verdedigen. Aan het einde van de namiddag vallen drie Pruisische legerkorpsen
de rechterflank van de Franse troepen aan en bezegelen zo het lot van de veldslag.
De slag maakt ongeveer 48.000 slachtoffers, van wie er zowat 10.000 ter plaatse overlijden.
Napoleon keert naar Parijs terug, treedt een tweede keer af en ondergaat zijn lot dat hem deze
keer naar Sint-Helena in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan voert.
De Slag bij Waterloo

Om 11.30 u valt prins Jérôme Bonaparte, broer van de keizer, als afleidingsmanoeuvre de
hoeve Hougoumont aan. Met deze aanval wil hij dus de aandacht afleiden en de centrale
positie van Wellington verzwakken.
Eerste fase: 14.00 u
Na hevig voorbereidend artillerievuur valt de Franse infanterie de linkerflank van de Britten
aan. De Britse troepen bieden goed weerstand, dringen de Fransen terug en brengen hen
hierdoor zware verliezen toe. De Britse cavalerie chargeert, steekt de vlakte over en bedreigt
de Franse kanonnen.
Daarop voeren de Franse troepen tegencharges uit waarmee ze de Britse cavalerie kunnen
omsingelen en uitdunnen.
Tweede fase: rond 16.00 u

Maarschalk Ney denkt door massale charges van kurassiers een bres te kunnen slaan in het
centrale front van de Britten.
De Britten formeren zich echter in carrés en beschieten de cavalerie onophoudelijk. Hierdoor
lijden de kurassiers van Milhaud en Kellermann zware verliezen en slagen ze er niet in door
de carrés te breken. De Franse cavalerie is helemaal verspreid geraakt. De vlakte ligt bezaaid
met lijken van soldaten en paarden.
Intussen bereiken de Pruisen, die vanuit Waver oprukken, het slagveld en bedreigen ze de
Franse rechterflank.
Rond 17.30 u neemt de Franse infanterie de hoeve La Haie Sainte in.
Derde fase: 19.30 u
Napoleon beslist de garde, zijn laatste reserve, in te zetten tegen de rechtermiddenflank van de
Britten. Door hun hevige weerwerk mislukt de aanval echter en trekt de garde zich terug.
Wanneer de rest van het Franse leger de garde ziet terugtrekken, is de moraal van de troepen
gebroken. Ze geloven niet meer in de overwinning, blazen de aftocht en laten daarbij
kannonen, munitiewagens en zwaar materiaal achter.
Wellington rukt op tot voorbij de Franse stellingen en geeft zijn troepen het bevel ter plaatse
hun kamp op te slaan.
Intussen zetten de Pruisische troepen de achtervolging in.

De Leeuw van Waterloo (Butte du Lion)
Dit is een herdenkingsmonument voor de Slag van Waterloo (1815) en werd op bevel van koning Willem I
van Nederland opgericht ter ere van zijn zoon, de prins van Oranje op de plaats waar hij gewond
raakte. Een reusachtige leeuw troont op een kunstmatige heuvel 45 meter boven de
omringende vlakte uit . De bouw ervan nam drie jaar in beslag, van 1823 tot 1826. Voor de
kegel met een hoogte van 40,5 m en een diameter van 169 m is bijna 30.000 m³ aarde
gebruikt. Een gemetselde kolom ondersteunt de 28 ton zware gietijzeren leeuw en zijn
natuurstenen voetstuk. Vanaf de voet kan men langs de 226 trappen de top bereiken.

Panorama van de
Waterloo

Slag van

In het panorama van de Slag van Waterloo, dat in 1912 werd ingehuldigd, is een
cirkelvorming schilderij van 110 m lang en 12 m hoog ondergebracht waarop een aantal
voorvallen van de Slag van 18 juni 1815 afgebeeld zijn. De bezoeker bevindt zich op een
centraal platform midden in het gebeuren : infanterie en cavalerie gaan elkaar te lijf met een
levensecht effect dankzij het perspectieftalent van de schilder, Louis Dumoulin. Een
quadrofonische geluidsopname maakt het geheel nog indrukwekkender

Wassenbeeldenmuseum
Aan de overzijde van het Bezoekerscentrum in Waterloo is er een klein wassenbeeldmuseum.
Op het gelijkvloers van het historische Hôtel du Musée, dat reeds in 1818 door sergeantmajoor Cotton werd gebouwd, presenteert dit museum de belangrijkste personages van de
veldslag. De wassen beelden werden in 1949 door de kunstenaars van het Musée Grévin in
Parijs gemaakt.
Keizer Napoleon I, de hertog van Wellington, veldmaarschalk Blücher, de prins van Oranje,
Cambronne, Ney, Bertrand, Drouot, Soult en andere wapenbroeders zijn er neergezet in een
reeks nauwgezet gereconstrueerde taferelen. Ze zien er levensecht en realistisch uit in hun
weelderige uniformen.

Diner in “ La Sucrerie “

Tempel van neoclassicisme en exotisme. Hier is alles een lust voor de zintuigen.
Het oog wordt gestreeld door een uitbundig, warm interieur : zorgvuldig bewaarde gewelven
afkomstig van de “voormalige suikerfabriek uit 1836”, barok gedrapeerd brokaat en
bucolische vaandels die als discrete paravents privé-ruimte rond de tafels creëren.
Een intieme plek. Het lijdt geen twijfel : als La Sucrerie op 18 juni 1815 op Napoleons route
had gelegen, dan zou de geschiedenis er wellicht anders hebben uitgezien. De Keizer zou in
elk geval verrukt zijn geweest en zijn moreel zou flink de hoogte in zijn gegaan…

“ La Sucrerie “ heeft een rijke geschiedenis.
Op 19/01/1836 werd in Brussel de SA “ Raffinerie Nationale de Sucre Indigène et Exotique “
De oprichters komen uit de Brusselse bankwereld en één van de belangrijkste aandeelhouders
was de Generale Bankmaatschappij (Société Générale)
Het doel van deze nieuwe vennootschap, met een kapitaal van 4 miljoen Belgische Frank
(zijnde één van de hoogste van België), is de raffinage van exotische en inheemse suikers en
de kweek van suikerbieten.
In 1936 wordt bij de oprichting van “ La Sucrerie “ gestart met 500 arbeiders. Dit zal slechts
één jaar duren. 29 hectare grond wordt ontbost teneinde te kunnen starten met de aanplant van
suikerbieten. De zaak loopt zeer snel slecht af. Het gerucht gaat de ronde dat de zaak nooit
werd opgestart. In werkelijkheid komt het erop neer dat de suikerindustrie in België nog in
zijn kinderschoenen staat (de continentale blokkade dateert van 1806 ) et wat meer is, geeft
men zich rekenschap van het feit dat er een tekort is aan water.

Vanaf 1838 doen zich financiële problemen voor en het gebouw wordt gehypothekeerd in
1840.
In 1851, wordt “ La Sucrerie “ overgenomen door Monsieur Capouillet (burgemeester van
Waterloo van 1861 to 1873) en wordt de enige suikerfabriek van het arrondissement.
Monsieur Capouillet. Echter heeft hij niet meer succes dan zijn voorgangers. Hij moet
eveneens afrekenen met een mislukking: het geografische isolement laat geen enkel hoge
vlucht van de onderneming toe, die in 1871 zijn deuren moet sluiten. Jammer, want de
spoorweg Brussel –Waterloo wordt in 1874 ingehuldigd.

Van 1871 tot 1907 wordt de “ Sucrerie “ een fabriek van gecondenseerde melk en stelt tot 150
arbeiders te werk.
In 1908 wordt Monsieur de Meeûs eigenaar van het onroerend goed en splitst het in twee
hoeven die hij verhuurt.
In 1929 wordt de “ Sucrerie “ een bedrijf dat “ astrakanbont “ kweekt, onder leiding van
“ Monsieur Gobé”
Toch houdt de “ Sucrerie “ niet op met het herbergen van diverse ondernemingen…
In 1948 vestigt zich er de zetel van een afbraakbedrijf.
In 1951 gebruikt de SPRL Productions Cinématograpiques Charles Dekeukeleire het gebouw
als cinemastudio en opnamegebouw.
In 1963 gebruikt de RTB (Waalse Omroep) het gebouw om diverse variété uitzendingen op te
nemen
In 1970, na het artistieke intermezzo, wordt “ La Sucrerie “ eigendom van een aannemer van
Waterloo, de Heer Eugèneen Smits. De onderhandelingen tussen de gemeente en de Heer
Smits beginnen in 1972.
In 1978, belooft de Minister van de Franstalige gemeenschap subsidies om het gebouw door
de gemeente te laten aankopen, met als doel om op deze plaats een Cultureel- en
ontspanningscentrum op te richten.
In 1979 beslist de Gemeenteraad om het gebouw aan te kopen. Op 24 maart 1980 is de
aankoop door de Gemeente Waterloo een feit. Een studiebureau wordt gecontacteerd om een
voorstudie te maken voor renovatie, die uiteindelijk wordt goedgekeurd door de gemeenteraad
in 1982 en waarvoor de Franstalige gemeenschap akkoord is om de renovatie voor 60 % te
subsidiëren.
Van 1983 tot 1989 wordt “ la Sucrerie “ door diverse gemeentelijke verenigingen gebruikt.
In 1989 wordt het onroerend goed eigendom van de holdingmaatschappij Louis De Waele.
Verleid door de ligging, restant van het industriële Waalse verleden, door de harmonie van de
ruimtes; heeft deze maatschappij aan “ La Sucrerie “ een nieuwe impuls gegeven door er een
zaken- en ontspanningscentrum te realiseren. Sindsdien vind men er het Grand Hôtel
Waterloo en de Brasserie-restaurant “ La Sucrerie”, allebei behorende tot de Martin’s Groep
(eigenaar van Chateau du Lac, te Genval.

Verslag van de uitstap van 17 september 2007

19 broeders en 4 genodigden waren ’s morgens in Wondelgem present voor de uitstap georganiseerd door de
broeders Stani, Arnold en Patrick. 2 broeders vervoegden ons later met eigen transport.
Zowel de weergoden als de gidsen trachtten roet in het eten te gooien. De druilige regen en het forfait van de
gids zorgden ervoor dat de rondgang in Damme tot een minimum werd beperkt en de gids in het
Stoomtreinmuseum te Maldegem was niet in een opperbest humeur en leek eerder te denken met een stel
kwajongens uit een achtergestelde middelbare school te maken te hebben. Zijn summiere uitleg kon weinige
broeders bekoren en de filmvoorstelling was een gemiste kans om de broederschap het een en ander bij te
brengen uit een merkwaardige periode van de industriële revolutie.
Het diner in de “ Lieve “ te Damme en de opperbeste stemming van elkeen zorgden er wel voor dat ieder goed
geluimd van de dag heeft genoten.
Hierna volgt een beetje informatie over het Stoomtreinmuseum te Maldegem en over enkele
bezienswaardigheden te Damme.
Het Stoomtreinmuseum
In het Meetjesland wordt sinds 1990 een toeristische
stoomtreindienst
onderhouden. De vrijwilligers waren halfweg de jaren 80 de fase van
de modelbouw ontgroeid en wilden hun hobby op ware grootte gaan
beproeven. Na eerst enkele jaren op 60 cm-spoor kennis te hebben
opgedaan ving de vereniging met exploitatie op normaalspoor aan.
Later werden te Maldegem alle gebouwen van de door de NMBS
verlaten stationssite opgekocht, waardoor het verleden nu in al zijn
facetten geëvoceerd kan worden.
Het Stoomcentrum Maldegem herbergt de grootste collectie
stoomlocomotieven in Vlaanderen. In het stoomdepot kan u kennis
maken met diverse facetten van het stoomtijdperk (stoomlocomotieven, een
fabrieksmachine, een brandweerspuit, een locomobiel)
Ook bestaat de mogelijk om het reizen van toen in derdeklasrijtuigen met houten banken getrokken door heuse
stoomlocomotieven, ofwel aan boord van een antieke dieselmotorwagen te herbeleven. Ook wordt de
mogelijkheid geboden een rit op het smalspoorlijntje richting Donk te maken alsook een filmvoorstelling in een
gerenoveerd bioskooprijtuig bij te wonen.

Tentoongesteld materiaal
Hierna volgt een (beperkt) overzicht van het materiaal dat in het Stoomcentrum Maldegem te bezichtigen is. Het
gaat om een aantal belangrijke stukken. Dit overzicht wil niet de pretentie hebben volledig te zijn. Wie
geïnteresseerd is in meer detail kan o.a. ten rade gaan op http://www.stoomcentrum.be

1. Stoomlocomotieven
De majestueuze Poolse ex-PKP 2-6-2 stoomlocomotief werd in Maldegem
ondergebracht door z'n Engelse eigenaars van de European Locomotive
Preservation Society. De machine werd gebouwd door Chrzanow in
1952.De PKP gebruikte de locomotief vooral voor de tractie van lokale
reizigerstreinen. Locomotief en tender wegen meer dan 144 ton in
rijvaardige toestand, de snelheid ligt rond de 100 kilometer per uur.
De locomotief (de O 1) werd naar België gebracht in 1996, samen met drie
voormalige Poolse TKP locomotieven. Het Stoomcentrum te Maldegem
gebruikte de OL49-12 als speciale trein zoals de Sinterklaasexpress, of op
het Stoomfestival. Na drie jaar inactiviteit werd deze locomotief vanaf mei

2003 opnieuw rijvaardig. Na jaren trouwe dienst reed deze imposante locomotief op dinsdag 5 juni 2007 haar
allerlaatste stoomrit. Deze locomotief werd niet meer gereviseerd en blijft als statisch museumstuk te zien.

De Poolse 0-8-0 TKp6281 werd
gebouwd door Chrzanow in 1963. Zij
werd naar België gebracht in het
transport met de OL49-12. De
locomotieven uit de TKp serie hadden
als bijnaam Slask en werden speciaal
gebouwd voor industriële lijnen. Na haar
aankomst in Maldegem in 1996 startte
een grondige, langdurige restauratie. In
2002 kwam de locomotief als nieuw uit
de werkplaatsen van het Stoomcentrum
om Fred (zie verder) bij te staan in de
treindienst naar Eeklo.
De 0-6-0 TKh 5387, gebouwd in 1959 door Chrzanow voor de 'Cementownia Saturn' te Wojkowice, Polen,
werkte daar tot 1990 als rangeerlocomotief. In datzelfde jaar kreeg de locomotief een nieuwe binnenvuurkist,
werd de onderkant van de romp vernieuwd samen met een deel van de vlampijpen. Daarna bleef ze nog
18 maand in dienst tot een diesellocomotief haar diensten overnam.
In 1994 werd ze door de NLR (Northampton & Lamport Railway) gekocht en samen met de OL 49-12 te
Pyskowice gerestaureerd. Het bovendeel van de cabine werd voor die gelegenheid vernieuwd. Ze nam trouwens
deel aan het vermaarde transport naar België samen met de Ol en de TKp's. Doch wegens een warmloper was het
voor haar na 150km voorbij. De locomotief werd een kleine maand later per vrachtwagen naar Engeland
gebracht, werd verder afgewerkt en kwam medio 2000 in dienst. Daar ze voor de NLR in overtal was werd ze
gedurende 2 jaar verhuurd aan de GCR en na een aantal laatste diensten voor haar thuishaven werd ze eind
december uitgerangeerd. Een tip van de penningmeester en een aantal telefoontjes brachten de Voorzitter,
bijgestaan door Daniël Veirman, Graham Morris als onafhankelijk specialist en keuringsbedrijf SFP ter plaatse.
De locomotief werd nagezien en is, ondanks het feit dat ze bijna 10 jaar in weer en wind staat, in vrij goede staat.
Ze kan met weinig werkzaamheden voor 1 seizoen in dienst en kreegt nieuwe vlampijpen en een aantal
steunbouten.
De vroegere naam Northampton werd herdoopt in General Stanislaw Maczek naar de bevelhebber van de
eerste Poolse pantserdivisie die de Maldegemse streek in 1944 bevrijdde.

Fred was sinds jaren de belangrijkste locomotief van het
Stoomcentrum. Het is een typisch Engelse 0-4-0
zadeltanklocomotief, in een fris blauwe uitmonstering. De machine
werd gebouwd in 1925 door Avonside en kreeg het
constructienummer 1908. De locomotief werd naar het
Stoomcentrum overgebracht en reed haar eerste meters in België in
1991. In 2002 onderging ze na 10 jaar dienst een tussentijdse maar
omvangrijke herziening.

Tubize No 1627

Deze Belgische 0-4-0 locomotief werd gebouwd door Tubize in 1911. Onder
de naam Brigitte deed ze dienst bij een Luikse kolenmijn. De machine startte
haar toeristische carrière bij de voormalige MSTB in Vilvoorde. Deze
vereniging staakte de activiteiten in het begin van de negentiger jaren. Tubize
werd door het Stoomcentrum overgenomen, maar wordt niet gebruikt voor de
treindienst naar Eeklo wegens het ontbreken van een doorgaande luchtrem.
Toch kan deze kleine dame een grote show opvoeren als ze ter gelegenheid
van een evenement rangeert te Maldegem, goederentreinen verzorgt of
reizigerstreinen
opduwt. Momenteel wordt de Tubize niet gebruikt. Ze is in goede staat, maar
niet rijvaardig.

Yvonne
Yvonne werd gebouwd door St.-Léonard (Luik) in 1893, en is daarmee één van de oudste Belgische
stoomlocomotieven. Deze kleine 0-4-0 locomotief werd
gebruikt voor plaatselijke industrie. De locomotief werd
opgekocht door Focquet uit Vilvoorde (een verdeler in
locomotieven en andere industrieel materiaal zoals kranen,
motoren enz), nadat deze definitief uit gebruik was genomen.
Jaren later werd de machine opgekocht door een
museumspoorlijn uit Vilvoorde (MSTB). Deze vzw begon aan
de restauratie begin de jaren '90. Door interne ruzies hield
deze vzw op te bestaan in 1992. Het gehele patrimonium
kwam over naar de vzw Stoomcentrum Maldegem. De
locomotief werd door de toenmalige voorzitter Louis Heyvaert
opgekocht, maar de locomotief werd niet verder gerestaureerd.
Besloten werd de locomotief te verkopen. Stijn
Vandenbranden, medewerker van het Stoomcentrum, werd in
2003 de nieuwe eigenaar en heeft ernstige restauratieplannen.
Technische gegevens:
Stoomlocomotief
Werkdruk stoomketel: 10kg/cm2
Massa rijklaar: 15 ton
Originele stoomketel uit 1893 met koperen vuurkist (vuurkamer) in
prima conditie
Soort ketel: vlampijpketel
Brandstof: steenkool

Tubize
Na intense onderhandelingen met CFV3V heeft het Stoomcentrum, dank
zij voorzitter Jason Van Landschoot, deze locomotief verworven.
De locomotief stond reeds jaren afgesteld op haar oude werkplek waar ze
betere tijden afwachtte. Het Stoomcentrum bezocht haar reeds tien (!) jaar
geleden maar het kwam toen niet tot een akkoord. Na een tip van Train
1900 Luxemburg, die meldde dat ze te koop was, en dankzij extra
inkomsten gegenereerd uit de verkoop van materieel en schroot, heeft het
Stoomcentrum er nu een fantastisch collectiestuk bij. Tubize 2334 werd
vermoedelijk omstreeks 1930 gebouwd door de Ateliers Métallurgiques de
Tubize voor de Charbonnage du Levant in Tertre. Als 3 assige locomotief
verzorgde ze tot medio jaren 70 alle toevoerdiensten naar het station van
Tertre en was ze na een korte 'rustperiode' aktief voor de afbraak van de mijn.(Deze gegevens zijn officieus,
enkel het locomotiefnummer is zeker, de rest wordt onderzocht). Een eerste technisch onderzoek vertelt dat de
machine een ketelrevisie bekomen heeft niet lang voor haar buitendienststelling. Plannen voor restauratie zijn er

nog niet maar het is een absolute noodzaak dat de locomotief in de werkplaats komt, om verdere aantasting te
vermijden. Ze overnachtte nog nooit buiten!
Bébert
La Meuse 0-6-0-T Bébert (1926) werd door een bliksemactie van voorzitter Jason Van Landschoot van de
schroothoop gered. De voormalige Limburgse Stoom Vereniging had de machine reeds gedeeltelijk aan een
schroothandelaar verkocht, toen zij bezoek kregen van het televisie-journaal. Tijdens het interview kon LSVboss Casier enkel verzinnen, dat geen enkele Belgische vereniging
zin had in de overname van het materieel. Daarbij vergat hij wel
even te vertellen, dat geen enkele van die verenigingen ooit was
aangezocht om de nochtans waardevolle items over te nemen. De
locomotief, die intussen was ontdaan van zijn drijfwerk, domkoepel
en allerlei onderdelen, vertoonde ook al sporen van de snijbrander in
de rookkast. Remcompressor en appendages konden worden gered.
Eén drijfstang kon bij de schroothandel niet meer worden
teruggevonden. Aangezien aankoop en restauratie (nog) niet in het
budget van het Stoomcentrum zijn in te passen werd een fonds
opgericht waarin aftrekbare giften worden ondergebracht met het oog
op een geleidelijke wederopbouw van de machine. Momenteel staat de machine afgesteld. Geen concrete
restauratieplannen.
2. Diesellocomotieven
Motorwagen TT 4403
Tweemotorige diesel-autorail aangekocht op 7 november
2002 en aldus van de sloop of verkoop naar Roemenië gered!
Sinds 3 mei 2003 in Maldegem te zien voor reizigersdienst.
In 2004 geïmmatriculeerd voor ritten op het NMBS-net. De
motorwagens R 44 zijn enkelvoudige dubbelmotorige
motorwagens, door "Germain" in Monceau in 1954
gebouwd, die tot voorjaar 2002 werden ingezet voor het
verzekeren van rechtstreekse treinen alsook stoptreinen. Ze
beschikten over 100 zitplaatsen (94 banken, 6 klapstoeltjes)
en 40 staanplaatsen, allen in tweede klas. Er was tevens een
pakwagencompartiment en een toilet. De
interieurverwarming gebeurde met warm water vanuit een
onafhankelijke Westinghouse brander.
De laatste jaren reden ze als 'TT' enkel nog op de lijnen Dinant-Bertrix-Libramont-Virton en Aalst-Burst. De
4403, toen gestationneerd in Merelbeke, was op die laatste lijn 82 Aalst-Burst in dienst, getuige bovenstaande
foto genomen in Bambrugge. De twee 6-cylinder GM-dieselmotoren lagen naast elkaar in de breedte, dit in
tegenstelling met de op het eerste gezicht identieke reeks 45, waar ze achter elkaar lagen. Via een verzamelkast
dreven beide motoren slechts één draaistel aan.
De motorstellen waren omkeerbaar (twee stuurposten), en koppelbaar (aan elk uiteinde zijn de nodige
verbindingen voorzien).Verschillende combinaties al dan niet met een bijwagen waren mogelijk:
Uitgerust zijnde met de normale trek- en stootorganen en met de remslangen
van de automatische leiding kunnen zij eveneens een goederenwagen met een
maximum totaalgewicht van 20 ton meetrekken. Dit geeft de volgende
mogelijkheden:
1 MW + 1 wagen van max. 20 ton
2 MW + 1 wagen van max 20 tot 40 ton

Motorwagen TA 4620
Het type 46, een niet koppelbaar enkelvoudig diesel-hydraulisch motorstel,
werd in 1952 in twintig exemplaren gebouwd door Ragheno in Mechelen.
Deze eerste na-oorlogse voertuigen van de NMBS waren aanvankelijk uitgerust
met een Belgische Brossel-motor, bediend door een handgeschakelde
versnellingsbak met ontkoppelingspedaal.

In de periode 1972-1974 onderging de serie een modernisering waarbij een betrouwbare GM-motor en
automatische tweetraps Voith-koppeling werden ingebouwd. Ook werden bij de meeste 46-ers de schuiframen
door klapramen vervangen en werd het interieur gemoderniseerd. Hun vaste stelplaatsen waren Ath en Haine StPierre. De 4620 is ongeveer 16 meter lang en kan 71 passagiers vervoeren aan destijds een snelheid van 80
km/h. De halfopen bestuurderscabine biedt de reizigers een boeiend zicht op de spoorlijn alsook op de
handelingen van de machinist
Het afschaffen of elektrificeren van de lijnen in hun inzetgebieden zorgde, vanaf 1986, voor het
buitendienststellen van de reeks. Na de schrapping uit de geschriften in juni 1986 werd de 4620 overgenomen
door de voormalige MSTB (Museumstoomtrein der Twee Bruggen) in Vilvoorde. Het motorrijtuig werd er
volledig herschilderd en nagezien.
Toen MSTB de activiteiten staakte werd het voertuig in 1992 overgenomen door Stoomcentrum Maldegem.
Sindsdien verzekert 4620 de meeste dieselritten op museumlijn 58 Maldegem-Eeklo. In 2000 kocht
Stoomcentrumlid Koen Goossens het voertuig aan. Na jaren van intensieve inzet is het motorrijtuig toe aan een
totale kastrevisie: ontroesten, stukken inlassen, plamuren, gronden en herschilderen. Tevens wordt de machine
aan een groot onderhoud onderworpen.
Serie 8040
De serie 80, oorspronkelijk als type 260 genummerd, is een middelzware dieselrangeerlocomotief waarvan er
tussen 26 september 1960 (8001) en 23 december 1963 (8069) liefst 69 aan de NMBS geleverd zouden worden.
Ze zouden voornamelijk dienst gaan doen te Kinkempois, Schaarbeek en Merelbeke; een zestal deed als proef
ook Monceau aan. De eerste buitendienststellingen door verkoop aan Italië gebeurden reeds in 1986. Vanaf 1988
werden enkele locomotieven reeds afgesteld. Velen behaalden wel 2001, nog andere, waaronder deze 8040,
hielden het vol tot 1 maart 2003.

De 8040 (ex 260.040) startte de dienst op 30 maart 1961 te
Merelbeke. Vanaf 15 januari 1988 werd deze locomotief te
Schaarbeek gestationneerd. Deze machines werden zowel
benut voor de rangeringen, als voor het slepen van lokale
goederentreinen. Specifiek is de middencabine, uiterst
modern voor die tijd. De tweede reeks 84, een tijdgenoot, zou
iets later nog steeds met traditionele voorcabine worden
geleverd. Het starten van de motor van de reeks 80 gebeurt
electrisch, dit in tegenstelling met de reeks 84-85 die geperste
lucht (30 bar) als startaandrijving hadden.

Deze 8040 verkreeg ondertussen een
immatriculatie voor toeristische en nietcommerciële utilitaire privéritten op het gehele Belgische NMBS-net.

Daarvoor werden volgende verplichte aanpassingen aangebracht, allen zaken die origineel niet op een type 80
aanwezig zijn: (plaatsen van een Teloc met registreerband, twee krokodilborstels, fluit en gong, een noodkraan,
verlengde buffers (tussenplaten van 2cm) en uitbreiding van de waakzaamheidsinstallatie (AWAR-systeem met
zoemer).
Naarnaast doorstond de locomotief de zeer zware technische keuring. Door deze opgelegde veranderingswerken,
ook uiterlijk, is de 8040 nu een unicum in de wereld van de Belgische rangeerdiesels! De overbrenging van FSR
(Schaarbeek) naar Maldegem gebeurde op 19 april 2004 uiteraard op eigen kracht. Eigenaars Sven De Boeck en
Koen Goossens, beiden medewerkers-bestuursleden van het Stoomcentrum, zullen deze locomotief vanaf 1 mei
2004 inzetten voor rangeerwerk en occasioneel als dieselpassagiersloc in combinatie met K1-, K3- en hun
nieuwe in te zetten stam M1-rijtuigen, dit ter vervanging van de 8467 die aan het BVS werd doorverkocht. Deze
locomotief werd door de 8040 zelf naar Dendermonde werd overgebracht op 20 april 2004.
3. Andere

In de loods voor het materiaal staat centraal de groen-rode
fabrieksstoommachine Van Den Kerckhove uit 1921. Deze 130-pk sterke
machine dreef met zijn rad bij de weverijen Van Themssche in St.-Amandsberg
bij Gent al de weefgetouwen aan. De machine staat omringd door allerlei kleine
spoorwegtoebehoren.

Daarachter staat tussen enkele kleinere modellen en machines
(waaronder de Mumford scheepsstoommotor met bordeaux
voet) een stoombrandweerspuit. Deze brandweerspuit werd
in 1910 door de Luikse firma Béduwé gebouwd voor het
korps van Gullegem in West-Vlaanderen. Na slechts 7
minuten stoken kon de spuit al gebruikt worden, het
paardengespan vertraagde de interventie echter wel.

Tot slot is er de Merlin & Cie landbouwmachine met koperenketelbeplating. De Merlin werd in 1923 gebouwd
en dreef via platte riemen de dorsmachine aan. Ondertussen kocht één onzer vrijwilligers een heuse stoomwals
voor wegeniswerken: een Zettelmeyer n° 123 gebouwd in 1919 in Conz a. d. Saar, Duitsland. De machine werd
in 1919 geleverd aan Léon Heinrichs en werd in 1921 verkocht aan aannemer Henri Braet uit Nieuwpoort.
De machine bleef bij deze firma in dienst tot 1967 en werd dan verkocht aan schroothandelaar Demeulenare en
Zonen uit Kortemark. In 1977 werd deze wals opgekocht door
Robert De Pecker uit

Wondelgem en de wals bleef in zijn bezit tot juni 2003. De
stoomwals is sinds 09/08/2003 in het Stoomcentrum. Achterin de
loods bevindt zich de eigenlijke werkplaats. Momenteel staat
stoomlocomotief Fred er ter restauratie. Die werkzaamheden zijn
momenteel in volle gang.
In 2005 werd de museumwerkplaats volledig gebetonneerd en van
een inspectieput voorzien. dit in het kader van Europese
subsidieplan 5B.
Dit was slechts een greep uit het tentoongestelde materiaal. Met een degelijke gids loont het zeker de moeite om
het Stoomtreinmuseum te Maldegem te bezoeken.

Damme

Damme, de Uylenspieghelstede ,is een schilderachtig middeleeuws stadje in de polders op een steenworp van
het historische Brugge en de Belgische kust.
Na de overstroming in het begin van de 11de eeuw, is men begonnen met het opwerpen van dijken langs beide
zijden van de zeeinham naar Brugge om het achterland te beschermen en om nieuwe landbouwgronden vrij te
maken. Door deze indijkingen en het terugtrekken van de zee, verzandde de vaargeul (de Scheure) die Brugge
verbond met de zee. Een kanaal werd gegraven om Brugge opnieuw met de teruggetrokken Scheure te
verbinden.

Na de stormvloed van 1134 is het Zwin ontstaan. De dijken op de rechter- en linkeroever werden met
elkaar verbonden ten hoogte van "Ten Damme". Er werd een nieuw kanaal gegraven tussen Brugge en
Damme. Op het einde van dat kanaal bouwden de Bruggelingen de Speie (vandaar de Speiestraat), waar
de schepen versast werden. Damme werd de voorhaven van Brugge.

Damme heette eigenlijk eerst Hondsdamme (vandaar de hond in het wapenschild). Die
naam heeft echter niets te maken met een hond, maar met een "honte". Dat is een
modderige plaats aan de monding van een stroom. Deze "honte" werd dan verbasterd tot
"hond". Een legende vertelt dat de duivel, in de vorm van een dolende hond met zijn gehuil
de dijkbouwers schrik aanjoeg. Op een gegeven moment was er een dijkbreuk, de
dijkbouwers sloegen de hond de kop in, duwden het kadaver in de bres en Damme was

gered van de overstroming (en van het gehuil van de hond natuurlijk). We hopen uiteraard voor de hond dat dit
inderdaad maar een legende is...
Graaf Filips van den Elzas gaf Damme, en dit om de handel te stimuleren,
reeds in 1180 stadsrechten en vrijstelling van tol. De zeeschepen konden
tot aan Damme varen, waar hun goederen konden overgeladen worden op
kleinere schepen, die via het kanaal (Reie) Brugge konden bereiken.
Gedurende de eerste honderd jaar beleefde Damme zijn grootste bloei; de
oudste monumenten zijn uit deze tijd. Naast de overslag van goederen,
had Damme ook stapelrechten op wijn en haring (zie haringmarkt).

In 1810 probeerde Napoleon via een kanaal Brugge met de Schelde te verbinden. Dit kanaal is echter
nooit volledig afgewerkt en stopt tegenwoordig in Sluis. Dit is de huidige "Damse Vaart". Jammer
genoeg werd het kanaal dwars door Damme getrokken. Dit had als gevolg dat een groot deel van Damme
werd afgebroken, onder andere de Korenmarkt en vele statige herenhuizen. De 3 waterlopen die tot dan
toe in het centrum van Damme samenvloeiden (Lieve, Reie en Zwin) en de havenkom, werden opgevuld
met het zand van de "Damse Vaart".

De stad groeide snel en al gauw begon men met de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een weinig later
werden de hallen en het St.-Janshospitaal gebouwd. Ook in die tijd werden vele andere gebouwen opgetrokken
die ondertussen zijn verdwenen, zoals een begijnhof, een gasthuis en verschillende kapellen. Ook de inmiddels
verdwenen Katarinakerk dateert uit deze tijd; dit gebouw bevond zich net buiten de huidige stadswallen. Er
werd tevens recht gesproken, wat de belangrijkheid van de stad aantoont. Damme werd één van de grootste
voorhavens van zijn tijd. Toen de Franse koning Filips August in 1213 de stad veroverde, kon de volledige
Franse vloot (1700 schepen!) in de haven ondergebracht worden.
In 1262 werd een kanaal gegraven van Gent naar Damme: de Lieve. Via een sas (Gentse Speye) kwam dit
kanaal de stad binnen. Eerst mondde de Lieve net buiten de stad in het Zwin uit, later werd het kanaal om
strategische redenen binnen de stadswallen geleid.
Tot dan had Damme geen verdedigingswallen. Dit veranderde toen in 1297 de stad door de Franse koning Filips
de Schone werd ingenomen. Damme werd echter snel door de Vlamingen teruggenomen. Toen werden de
eerste versterkingen aangebracht. Op het eind van de 14e, begin 15e eeuw werd een tweede omwalling
gebouwd.
Mettertijd verzande echter de toegang tot de haven en de grootste schepen konden Damme niet meer bereiken.
Bij het begin van de 14e eeuw verschoof het zwaartepunt van de handel naar andere, dichter bij de zee gelegen
havens. Vooral Lamminsvliet (het latere Sluis) profiteerde hiervan. Damme verloor langzamerhand zijn
belangrijkheid als handelsstad, maar de stad stond niet ten dode opgeschreven. Het havenstadje werd
omgevormd tot een militaire vesting.
In 1568 begon de 80-jarige oorlog tussen Spanje en de Noordelijke
Nederlanden. Toen in 1604 Sluis en Aardenburg door Prins Maurits van Nassau
werden ingenomen, kwam Damme in de frontlinie te liggen. Tussen 1615 en
1620 werd door de Spanjaarden een nieuwe verdedigingsgordel aangelegd in de
vorm van een 7-ster.
Deze omwallingen zijn nu nog goed te zien en worden hersteld. Damme was
belangrijk omwille van zijn ligging op het kanalennet, omdat het dicht tegen het vijandelijke Sluis ligt en ideaal
gelegen is om Brugge te kunnen verdedigen. De monding van het kanaal "de Lieve" (Damme - Gent) werd
binnen de stadmuren geleid en kwam de stad binnen via een overdekte waterpoort. Die poort werd later als
wapenopslagplaats (kazemat) gebruikt en bestaat nog steeds. Door de aanleg van de nieuwe stadswallen,

moesten een aantal gebouwen (zoals de oude stadspoorten) afgebroken worden. Men kon de stad nu enkel nog
binnen via 2 nieuwe poorten. Een gouverneur bestuurde de stad en Damme zou een vestingstad blijven tot 1760.
Tijdens de Spaanse successieoorlog (1703-1713) werd de stad nog verder versterkt. Ondanks deze
inspanningen, werd de vesting in 1706 door de troepen van de hertog van Marlborough bezet. Tachtig jaar later
werden de terreinen van de verdedigingswerken op bevel van keizer Jozef II openbaar verkocht.

Door zijn rijke geschiedenis en historische
bezienswaardigheden is Damme tegenwoordig een levendige
toeristische trekpleister. Tot ver over de landsgrenzen is het
stadje bekend voor zijn gastronomie en sinds een aantal jaren
is er eveneens een boekendorp.

Bezienswaardigheden: historisch centrum met stadhuis, markt, molen, kerk, St.-Janshospitaal, verscheidene
kunstwerken, verschillende oude huizen zoals Huyze St.-Jan en de Huyze de Grote Sterre, middeleeuwse
waterput en waterpompen, standbeeld Jacob van Maerlandt, verschillende musea, Haringmarkt, sluis van het
Zwin (Sleckeput), sas van de Lieve, stadswallen, kazematten, natuurreservaat, verschillende oude hoeves in de
omtrek, Damse Vaart, landschap rond Damme, ...
Stadhuis
Op het marktplein van Damme kunt u niet naast het stadhuis kijken. Dit gebouw werd initieel opgericht in 1241
en werd herbouwd in 1464. Het gebouw dat in 1242 werd opgericht was eigenlijk een halle die ook als stadhuis
dienst deed. Het waren graaf Thomas de Savoie en gravin Joanna van Constantinopel die aan de stad de
toelating gaven om deze halle te bouwen. Het huidige stadhuis werd in 1464 opgericht op de plaats waar de
halle stond. Die halle zou ongeveer tweemaal zo groot geweest zijn als het huidige stadhuis.
Bovenaan bevinden zich de Vierschaere (waar recht werd gesproken) en de schepenzaal, beneden de hallezalen
(waar vroeger goederen werden opgeslagen). Die hallezalen hebben een prachtig booggewelf. Het interieur is
een bezoekje meer dan waard. U kunt er nog veel originele elementen uit de 15e eeuw terugvinden, zoals: de
houten ingangsdeur, een gotische schouw in de schepenzaal, balken, de vloer, een houten gotische muurbank,...
maar natuurlijk ook antieke stukken uit latere periodes. Naast al dat zijn er ook wapens te zien zoals
goedendags, kruis- en handbogen en nog meer van dat tuig.

Aan de voorkant staan er 6 nisbeelden die personen voorstellen die belangrijk waren in de ontwikkeling
van de stad: Filips van den Elzas, Johanna van Constantinopel, Margareta van Constantinopel, Filips van
Thiette, Karel de Stoute en Margareta van York
Het gebouw wordt bekroond met een mooie toren waarin zich een beiaard
met 25 klokken, een zonnewijzer en een uurwerk uit 1459 (het oudste
torenuurwerk van België?) bevinden. Inderdaad, een zonnewijzer én een
uurwerk! Kwestie van zeker te zijn? Damme had trouwens al een
torenklok in 1392! Ook de 2 oudste klokken uit Vlaanderen bevinden zich
in het stadhuis, namelijk: de Zegeklok (1398) en de klok der Neringen
(1392). Deze klokken hingen voor de laatste restauratie (1978-82) nog in
de toren van het stadhuis.

Buiten aan de rechterhoek hangen nog 2 justitiestenen. Die stenen moesten door veroordeelde vrouwen
gedragen worden als boetedoening. Enkel de vrouwen? En de mannen dan? Die werden wellicht aan de
schandpaal gebonden. Die paal is ondertussen verdwenen en bevond zich naast het stadhuis.

Op het marktplein voor het stadhuis zien we nog een standbeeld
van Jacob Van Maerlandt en een middeleeuwse waterput.

Het stadhuis kan bezichtigd worden van 01/07 tot 31/08 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur of op aspraak bij
de dienst Musea (Huyse de Grote Sterre). Regelmatig vinden er tentoonstellingen plaats; er is een permanente
tentoonstelling over de geschiedenis van Damme.
Huyse Sint Jan
Samen met Huyze de Grote Sterre, is dit het bekendste huis van Damme; bekend omwille van hun oude gotische
gevels en hun geschiedenis. Huyze St.-Jan of St.-Jan d'Angely (Jacob van Maerlantstraat 13) is een 15de eeuwse
woning die werd opgetrokken voor de baljuw van de stad. Oorspronkelijk waren het 2 huizen, wat nog duidelijk
te zien is, de oudste gevel dateert uit 1450. De kelders van het huis dienden als opslagplaats voor wijn. De naam
van het huis is afkomstig van het
Franse Saint-Jean d' Angély, dat wijn
naar Damme verscheepte.

Op 3 juli 1468 werd in dit huis het huwelijk tussen Karel de Stoute en
Margareta van York ingezegend door Richard Beauchamp, bisschop
van Salisbury. Na de plechtigheid, vertrokken de pasgehuwden naar
Brugge waar de festiviteiten zelf plaatsvonden. Deze feesten vormen
nu nog steeds een belangrijk onderdeel van de Gouden Boomstoet die
in Brugge om de vijf jaar doorgaat. Naar verluidt zou het huwelijk
hier plaatsgevonden hebben omdat het stadhuis nog niet volledig was
afgewerkt. Het gebouw is een beschermd monument. Dit huis is een
privé-woning en bijgevolg niet toegankelijk voor bezoekers

Huyze de Grote Sterre
Net als Huyze St.-Jan, is bestaat Huyze de Grote Sterre ook uit 2 huizen die werden samengevoegd.
Oorspronkelijk heetten de huizen "Sterre" en "Craeynest", wat dan in de 17e eeuw de "Grote Sterre" werd. Deze
twee huizen stammen uit de 13e eeuw en de gevels waren oorspronkelijk wellicht in hout opgetrokken. De
huidige stenen gevels dateren uit de 15e en 16e eeuw. In 1615 werd dit huis de eigendom van de koning van

Spanje. Gedurende de Spaanse overheersing in Vlaanderen resideerden er de Spaanse militaire gouverneurs. In
de 18e eeuw hoorde het toe aan kanunnik J. van der Stricht (zie ook: Sint-Christoffelhoeve). Het wapenschild
met de lijfspreuk 'Pacem Opto' van de kanunnik prijkt op de gevel boven de ingang.
Op het einde van de 20e eeuw stond het huis er in een slechte staat bij. Op 26
februari 1992 gebeurde het bijna onvermijdelijke: tijdens een hevige storm
stortte het gebouw in. Het werd gerestaureerd en pas 5 jaar later kon het
opnieuw in gebruik genomen worden. Originele stukken (zoals verscheidene
meubels en schouwen) die de vernieling overleefden, zijn terug op hun plaats
gebracht bij de restauratie.
Huyze de Grote Sterre is een beschermd monument bevindt zich in de Jacob
van Maerlandtstraat nr. 3, uitkijkend over de markt van Damme.
De toeristische dienst van de stad, het Bezoekerscentrum Euregio
Scheldemond, een Erfgoedwinkel (Stichting Vlaams Erfgoed) en het
Uilenspiegelmuseum zijn gevestigd in het gebouw. U kunt er terecht voor alle
informatie over de streek en is open op de volgende uren: heel het jaar open in
de week van 9 tot 12 en van14 tot 17 uur. Van 16/04 tot 15/10 open tot 18 uur. In het weekend open van 14 tot
17 uur.
Kazematten zijn oplagplaatsen voor munitie. De grootste kazemat kan nog steeds gezien worden vanop de
haringmarkt. Dit gebouw werd tijdens de bouw van de vestingen rond Damme in 1616 opgericht. Langs hier
kwam de Lieve tussen 1616 en 1660 de stad binnen. De Lieve was het kanaal dat Gent met het Zwin verbond.
Dit kanaal mondde voordien iets ten noorden van de stad in het Zwin uit, maar werd vanaf 1616, uit militaire
overwegingen, binnen de stad verlegd. Via de kazemat kwam het kanaal de stad binnen, waar binnenschepen via
het sas in de havenkom van Damme terecht kwamen. Het sas van de
Lieve is trouwens een aantal decennia geleden opgegraven en is te zien
op het einde van de St.-Jacobsstraat. De kazemat is niet toegankelijk
voor het publiek.
Er zijn nog twee andere kazematten die zich in de stadsvesten bevinden,
namelijk daar waar de Kerkstraat de vesten snijdt (tussen de brug over
het Zuidervaartje en de kerk). In deze bouwwerken vinden veel
vleermuizen een veilig onderkomen. Ze zijn een beschermd gebied en
om begrijpelijke redenen niet toegankelijk voor het publiek.
De Schellemolen
De molen van Damme kun je niet missen. Hij staat hoog boven zijn directe omgeving naast de Damse Vaart.
Op deze plaats stond sinds het ontstaan van het stadje al een houten standaardmolen, de Scellemeulen genaamd.
Deze molen was eigendom van de graven van Vlaanderen; in 1267 werden die rechten door gravin Margareta
van Constantinopel verkocht aan de stad. De helft van de opbrengst moest echter nog steeds aan de graven
gegeven worden.

De huidige molen werd in 1867 gebouwd op de plaats
waar de houten molen eeuwenlang stond en bleef in
gebruik tot in 1963. In 1971 werd hij gekocht door de
provincie West-Vlaanderen en in 1975-1977 hersteld.
Het is een beschermd monument sinds 1975 en sinds de
restauratie, draaien in de zomer de wieken weer in de
wind.
De molen is open voor het publiek. Rolstoelgebruikers
kunnen de benedenverdieping bezichtigen. Voor de
openingsuren, kunt u zich wenden tot de Dienst Toerisme

Onze-Lieve-Vrouwekerk
De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme overheerst het polderlandschap. De kerk is één van de
bekendste monumenten van Damme; dit komt vooral door de platte toren. Kerken met platte torens zijn uniek en
komen bijna uitsluitend in deze streek voor. Ook de kerken van Lissewege, Oostkerke en St.-Anna Ter Muyden
hebben een platte toren.
Kort na het onstaan van Damme was er al een tijdelijke
gebedsplaats. Deze kapel hing af van de kerk van Oostkerke,
dat ouder is dan Damme. In 1225 echter werd gestart met de
bouw van huidige kerk (en toen had toren wel een spits met
hoektorentjes!). De stad groeide snel en de kerk werd al snel te
klein. In 1340 werd ze dan ook vergroot. In 1578 werd de
kerk geplunderd door de geuzen, waarna ze tussen 1621 en
1626 werd hersteld. Het bleef echter niet goed gaan met de
stad. Door de ontvolking die volgde, werd de immense kerk
(en de onderhoudsfactuur) veel te groot. In 1704 wordt voor de
eerste maal gesproken over de afbraak van een deel van de
kerk. In 1725 gaf de "Grote Raad " te Mechelen toestemming
voor de afbraak. Het stuk tussen de toren en het huidige
kerkgebouw werd gesloopt; de rondbogen moesten blijven staan ter ondersteuning van de toren. Toen werd ook
de vervallen spits van de toren gehaald. De gerecupereerde materialen werden verkocht.
Het interieur van de kerk is meer dan de moeite waard en herbergt tal van zeldzame stukken. De grote trots van
de kerk zijn ongetwijfeld de houten apostelbeelden uit de 13e eeuw. Als bij wonder hebben ze de geuzentijd
overleefd. In het midden van het kruisaltaar staat het mirakelkruis; volgens de legende werd het door Damse
vissers uit de zee gevist. Dit kruis wordt jaarlijks in de Heilige Bloedprocessie van Brugge meegedragen.
Verder zijn er fragmenten van 14e-eeuwse muurschilderingen, een barokke biechtstoel (17e eeuw) uit de SintDonaaskathedraal die in 1801 werd afgebroken door de Fransen, de Heilige-Sacramentskapel (1485), het SintAnnaaltaar (16e eeuw) en andere oude altaren en nog veel meer. Er is geen betere manier om te weten wat er
allemaal te zien is dan het zelf te gaan ontdekken. Voor de liefhebbers: er zijn ook nog een aantal heel oude
grafzerken te vinden in de kerk (wie zoekt die vindt...). De oudste grafzerk uit Damme (1294) werd bewaard in
het Bijlokemuseum in Gent, maar is echter spoorloos verdwenen... Wil degene die de zerk heeft die nu
terugbrengen aub? We zullen niet kwaad zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving van al het moois in en rond
de kerk doet u het best een beroep op een ervaren gids.
De kerk en de toren zijn een beschermd monument en staan open voor het publiek; enkel het kerkgedeelte is
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wie een stevige klimpartij ziet zitten, moet beslist op de toren gaan.
Vanop de top hebt u een prachtig zicht op de 7-sterrige omwalling van de stad en de wijde omtrek. Voor de
openingsuren, wendt u zich het best tot de Dienst Toerisme.
Sint-Janshospitaal en godshuis
Het hospitaal werd voor 1249 opgericht door de Dammenaars nadat ze hiervoor toestemming gekregen hadden
van Margareta van Constantinopel. Het diende voor de opvang van zieken, armen en reizigers. Het hospitaal
haalde zijn inkomsten uit een belasting die geheven werd op de invoer van wijn.
Ten tijde van de Spaanse overheersing, deed de kapel van het hospitaal
dienst als gebedshuis voor de in Damme gestationeerde soldaten.
Vandaag de dag is er een bejaardentehuis in gevestigd.
Het centrale deel is nog uit 1249 en vertoont grote gelijkenissen met dit
van het Sint-Janshospitaal van Brugge. De eeuwenoude kapel en
ziekenzaal zijn nog steeds authentiek. De klok in het torentje werd in de
18e eeuw gegoten. In de loop der eeuwen is het hospitaal gegroeid en
werd het vergroot. Die uitbreidingen zijn duidelijk te zien en de
verschillende bouwstijlen vermeningen zich in harmonie met de
omgeving. In de 16e eeuw werd er onder meer een nieuwe ziekenzaal
en een keuken aangebouwd; in de 19e eeuw de rechtervleugel en in het

begin van de 20e eeuw de linkervleugel. Een laatste grote verbouwing gebeurde in 1964.
In het gebouw werd in 1901 een prachtig museum ingericht met vele waardevolle stukken. Niet alleen
verscheidene meubelen, schilderijen en religieuze voorwerpen behoren er tot de kunstschatten, maar
ook eeuwenoud huisraad, munten, zegels, middeleeuwse grafzerken, glasramen, boeken, porselein...
Een bezoek meer dan waard!
Het complex van het Sint-Janshospitaal is een beschermd monument en bevindt zich in de Kerkstraat
33, Damme
Hoeve de Stamper
Op nauwelijks 2 km van het centrum
van Damme ligt deze prachtige
historische hofstede (Zuiddijk 12,
Damme). Deze hoeve is uitzonderlijk
voornamelijk door de dakconstructie
die voor deze streek vrijwel uniek is.
Dit eigenaardige dak vinden we ook
terug op de monumentale schuur.
Tegenwoordig wordt er in deze
boerderij een restaurant en hotel
uitgebaat.
Sint-Christoffelhoeve
Deze mooie, oude hoeve bevindt zich
Damse Vaart. Deze hoeve bestond al
naam. Het werd een kasteelhoeve
het in 1755 werd aangekocht door
eigenaar was van het gotische huis
Damme. De hoeve is omringd door
via de prachtige 18e eeuwse

aan de westelijke oever van de
in de 16e eeuw onder dezelfde
(kasteelgoed "de Proostdije ") toen
kanunnik Van der Stricht, die ook
"de Grote Sterre", op de markt van
een muur; de toegang is mogelijk
inrijpoort.
Boven de ingang zien we het
wapenschild met lijfspreuk van
kanunnik Van der Stricht, die u
eveneens kunt zien op de gevel van het huis "de Grote Sterre". Het
complex omvat naast een woonhuis onder andere een wagenhuis, schuur
en schapenstal. Let op de uitzonderlijke dakconstructie (mansardedak).
Naast de Sint-Christoffelhoeve staat een andere oude hoeve genaamd
"d'Oude Schaapskooi".
Dit gebouw is niet toegankelijk voor het publiek.

Damse stadsvesten
De 80-jarige oorlog tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje was de oorzaak van de uitbouw van Damme
tot vestingsstad. Tussen 1615 en 1620 werd door de Spanjaarden een nieuwe verdedigingsgordel aangelegd in
de vorm van een 7-ster. Damme was belangrijk omwille van zijn ligging op het kanalennet, omdat het dicht
tegen het vijandelijke Sluis ligt en ideaal gelegen is om Brugge te kunnen verdedigen. De monding van het
kanaal "de Lieve" (Damme - Gent) werd binnen de stadmuren geleid en kwam de stad binnen via een overdekte
waterpoort. Die poort werd later als wapenopslagplaats (kazemat) gebruikt en bestaat nog steeds. Door de
aanleg van de nieuwe stadswallen, moesten een aantal gebouwen (zoals de oude stadspoorten; zie ook Brugse
Poort) afgebroken worden. Men kon de stad nu enkel nog binnen via 2 nieuwe poorten. Een militaire

gouverneur bestuurde de stad en Damme zou een vestingstad blijven tot 1760. In 1786 werden de gronden van
de vesten openbaar verkocht.
De dubbele omwalling is nog steeds goed te zien, maar heeft veel geleden onder de tand des tijds. Een groot
deel van de omwallingen is nu eigendom van de vzw Natuurpunt. Het doel is de wallen rond Damme volledig te
herstellen. In 2001 werd een deel van de buitenste omwalling al opnieuw hersteld, daarbij werden de resten van
een oude constructie gevonden. Het zou hier kunnen gaan om de Brugse poort. De stadsvesten zijn
natuurgebied geworden waar een aantal (zelfs heel zeldzame) diersoorten een ideaal biotoop hebben gevonden.
Het reservaat is ongeveer 55 ha groot. Een wandeling langs de stadsvesten is zeker de moeite waard.
Onderstaande digitale tekeningen kunnen u een beter beeld geven van hoe de omwalling van Damme rond 1650
er uit zag.
1. veld
2. glacis
3. ravelijnsgracht
4. ravelijn
5. hoofdgracht
6. onderwal
7. hoofdwal of bastion
8. centrum stad
A. contrescarp
B. escarp
C. bedekte weg

Wie nog meer informatie wenst kan steeds terecht bij de Toeristische Dienst van Damme en op
http://www.damme-online.com/nl.htm of http://www.toerismedamme.be of www.damme.be
Jean-Pierre Rogiest (Secretaris)

Verslag van de uitstap van 19 november 2007

Deze uitstap ingericht door Jean Statius zal bijblijven als diegene die een massale opkomst
teweegbracht, namelijk 25 broeders en 6 genodigden namen deel aan deze uitstap.
Het gevangenisbezoek, ingeleid door de
directeur Luc Stas gaf een verhelderend beeld
over het leven in de Gevangenis Nieuwe
Wandeling te Gent. Een hartelijk ontvangst,
met inbegrip van de controlemaatregelen die
elke bezoeker aan de lijve voelt en een
duidelijk informatief deel over de werking, de
missie, het elektronisch toezicht, de kostprijs,
het personeelsbestand, de aan de gang zijnde
renovatie met respect voor het bewaren van de
originaliteit van de gevangenis gingen de
rondleiding vooraf. Onder de leiding van Philippe Nijs en onder het toeziend oog van diverse
gedetineerden bezochten wij de individuele wandelplaats, de werkplaatsen, de cinézaal, de
keuken, de centrale controle, het ontspanningslokaal met uitkijk op de wandeling van de
mannelijke gedetineerden, de vrouwenafdeling, de kinderbezoekruimte en de individuele
bezoekcellen achter glas en de bezoekplaatsen voor de advocaten. De humane aanpak van het
gevangeniswezen werd in de verf gezet en in ieder geval ervaarde onze nestor van de
Broederschap, André Mortier, de attentvolle assistentie van 2 begeleiders die de hele
rondleiding voor hem en zijn rolstoel zorgden.

Na het bezoek aan het “Boerenhof” te Oostakker om de
inwendige mens te versterken trokken wij naar het
nieuwe “ gloazen stroatze “ van Gent, het
Gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. De Voorzitter
van de Rechtbank van eerste Aanleg, de heer Roland
Tack, trok als animator met de broederschap door de
diverse plaatsen, zowel publieksruimtes als achter de
schermen. Op bijwijlen humoristische wijze gaf de
heer Roland Tack uitleg over het concept van het
gebouw met zijn “ minimalistische “ stijl en loodste hij
ons rond langs de wachtruimte voor de Pro Deo zaken,
de gerechtszaal voor Assisen (met inbegrip van uitleg
over “foutjes” – al dan niet al gecorrigeerd – en over maatregelen voor akoestiek en voor de
veiligheid), de Kamer van het Hof voor beraadslaging, Kamer van de Jury, de zittingzalen
voor Burgerlijke en Correctionele zaken en de Vredegerechten.
Voor de weinige afwezigen en voor diegenen die er niet gevoeg van krijgen volgt hierna nog
wat informatie.
De Gevangenis te Gent, Nieuwe Wandeling

BESTEMMING
De gevangenis fungeert als arresthuis (voor mannen: het

gerechtelijk arrondissement Gent; voor vrouwen: de arrondissementen Gent, Oudenaarde en
Dendermonde) en als inrichting voor strafuitvoering voor gedetineerden op aanduiding van
het Hoofdbestuur.
Tevens herbergt zij geïnterneerden welke afhangen van de Commissie tot Bescherming van
de Maatschappij.

HISTORIEK
De gevangenis te Gent werd gebouwd in 1858-1862 als
hulpgevangenis (”Prison secondaire”) voor de toenmalige centrale
gevangenis aan de Coupure (Tuchthuis vanVilain XIIII, Grootbaljuw
van Vlaanderen). De architect was Francis DERRE die zich voor het
ontwerp van dit “Maison de Sûreté Civile et Militaire Cellulaire”
inspireerde in de gevangenis te Pettonville bij Londen.
De gevangenis te Gent is qua model een typische stervormige
celgevangenis, een Ducpétiaux-type, genaamd naar de eerste
inspecteur-generaal van het Belgisch gevangeniswezen. Zijn concept
was gebaseerd op de eenzame opsluiting met het oog op de morele
verbetering van de criminele mens. Hiervoor had hij zich
geïnspireerd op het Philadelphia-model , uitgebouwd door de quaker
secte.
Terzelfdertijd heeft het model bepaalde kenmerken van het
Panopticon van J. BENTHAM die het economisch principe
huldigde: één persoon kan vanuit één centraal punt alles zien zonder zelf gezien te worden.
Het panoptisch principe komt nog beter tot uiting in koepelgevangenissen.
De kloosterzusters-bewaarsters vertrokken uit de vrouwenafdeling begin 1984.
Drie celvleugels vormen de mannenafdeling (elk drie bouwlagen met cellen van 9 m² groot)
Eén vleugel vormt de vrouwenafdeling met een gelijkvloerse gang met nutsvoorzieningen en
twee bouwlagen cellen.
De mannenafdeling beschikt over 211 cellen waarvan 14 duo-cellen en 6 quatro-cellen. De
vrouwenafdeling beschikt over 30 cellen waarvan 4 duo-cellen. Er is een afdeling voor
regimes halve vrijheid (2 plaatsen) en een dagzaal voor in observatie gestelden en
geïnterneerden (17 plaatsen)

INFRASTRUCTUUR
De gevangenis te Gent is een
celgevangenis, van het “gesloten” type. De
gevangenis is opgebouwd volgens een
stervormig model met een centraal

controlecentrum waarop 4 vleugels van cellen en een administratieve gang zijn ingeplant. Alle
cellen zijn voorzien van sanitair, koelkast, tele- en radiodistributie, en een oproepsysteem.

Uitrusting:
- 4 gesloten ontspanningsruimten
- cinemazaal met 200 zitplaatsen
- werkplaatsen voor licht-industriële arbeid (4 in de mannenafdeling (115 plaatsen) en 2 in de
- vrouwenafdeling (25 plaatsen)
- een ruime bezoekzaal met compartimenten en individuele bezoekhokjes + 9 bezoekkamers
voor “ongestoord bezoek“
- een grootkeuken, een personeelsrefte, een wasserij en kleedkamer
- douchecomplexen
- een onderhoudsatelier voor de technische dienst
- een gevangenisbibliotheek
- een psychiatrische annex voor in observatiegestelden en geïnterneerden,
- een administratieve vleugel met ontvangstruimte, directieburelen, secretariaat, griffie,
boekhouding, secretariaat, een zittingzaal,
- spreeklokalen voor advocaten en gerechtelijke diensten.
V. GEDETINEERDENBEVOLKING
Cijfers op 4 april 2003
Naar categorie:
Beklaagden en niet definitief veroordeelden : 30%
Veroordeelden: 42%
Geïnterneerden: 24%
Andere: 3%
Naar nationaliteit: diverse nationaliteiten (circa 30 nationaliteiten)
Voornamelijk Belgische (65%), Turkse, Joegoslavische, Marokkaanse, Franse, Poolse,
Roemeense, Russische nationaliteiten.
Naar aard van de feiten:
Voornamelijk gewone diefstal, diefstal met geweld, inbreuk wetgeving drugs,
verkeersmisdrijven, slagen en verwondingen, valsheid en/of gebruik ervan, diefstal met braak,
misbruik van vertrouwen, doodslag enz.

VI. REGIME
Het detentieregime wordt bepaald door een KB.van 25 mei 1965 en Ministeriële besluiten en
circulaires. Thans is een wet in voorbereiding die het gevangenisreglement en de rechtspositie
van de gedetineerden zal regelen: De Beginselenwet gevangeniswezen.
Intern regime.
Principe:
Voor zover de veiligheid het toelaat,
genieten alle gedetineerden van hetzelfde
regime. Dit wil zeggen dat iedere
opgeslotene grosso modo toegang heeft tot
dezelfde faciliteiten en activiteiten.Om
veiligheidsredenen kunnen bepaalde
gedetineerden aan een strakker regime
worden onderworpen.

Tucht:
Met het oog op de orde, de rust en de goede werking van de inrichting, dienen de
gedetineerden bepaalde gedragsregels na te leven. Wie het huishoudelijk reglement
overtreedt, kan het voorwerp uitmaken van een tuchtrapport vanwege de penitentiaire
beambte. De directeur spreekt op basis van dit tuchtrapport een disciplinaire straf uit.
Disciplinaire straffen houden regimebeperkingen in voor een zekere tijd: vb. individuele
wandeling, bezoek achter glas, verbod van deelname aan gemeenschappelijke activiteiten enz.
De zwaarste tuchtsanctie is de plaatsing in de strafcel. Ze mag voor niet langer dan 9 dagen
worden uitgesproken.Tegen disciplinaire sancties hebben de gedetineerden geen verhaal.
Regimefacetten.
Contacten met buiten:
- bezoek (dagelijks, behalve op zondag):
- bezoek aan tafel in de bezoekzaal (voor 80 % )
- bezoek achter glazen tussenwand in individuele bezoekcabine (voor 20 % )
- “ongestoord” bezoek in speciaal daartoe bestemde bezoekkamers
- telefoneren naar buiten
- briefwisseling (enkel penitentiaire controle)
Wandeling:

- in de regel: dagelijks 2 uren gemeenschappelijk wandelen
- uitzondering: individuele wandeling in overdekte beveiligde wandeling.
Kantines:
- algemene kantine
- gebakkantine
- fruitkantine
- lectuurkantine
- Radio- en televisiedistributie op de cel.(radio: gratis, TV: mits huurcontract en betalend)
Tewerkstelling van de gedetineerden:
Gedetineerden kunnen tewerkgesteld worden in de huishoudelijke diensten, de
onderhoudsdiensten en de industriële werkplaatsen. Het huishoudelijk werk behelst de
functies in de keuken, de schoonmaak, de wasserij, de linnenkamer, de kantine, de culturele
dienst, de karweidienst. Het werk in de onderhoudsdienst behelst het meehelpen van de
onderhoudstechnici bij het technisch onderhoud van het gebouw en het meubilair.
De arbeid in de werkplaatsen bestaat uit licht industrieel werk zoals plooi- en plakwerk,
sorteerwerk, mailing, kartonnage, afwerken van tapijten, verpotten van planten, ontmantelen
van telefoontoestellen, folders maken, samenstellen van thermosflessen, enz..
Het aantal beschikbare arbeidsplaatsen bedraagt 220
(ateliers 140; huishoudelijk 80)
Soorten:
Huishoudelijk werk (betaald per uur: € 0,62 tot 1,04/uur)
Licht-industrieel werk (betaald per stuk, verdienste van €
62,00 tot 370,00 /maand) - gemiddelde verdienste €
110,00 /maand.
Ontspanning:
-

Sportbeoefening, ontspanning, vorming, culturele activiteiten,sport.
- Mannen: volleybal, minivoetbal, tafeltennis, fitnesstraining
- Vrouwen: badminton, tafeltennis, conditieoefeningen buiten, fitnesstraining
- Tornooien tijdens de Gentse feesten en de eindejaarsperiode.
- televisie in ontspanningszaal en op cel en films op videonet en Canal+
- radio op cel
- films in cinemazaal
- optredens van muziekgroepen, show- en toneelgezelschappen
- tornooien schaken, dammen, quiz, tafeltennis, tafelvoetbal, enz.

- Bibliotheek: interne bibliotheek met 3000 boeken en 500 stripverhalen
- stadsbibliotheek via personeelslid

Vorming:
- individuele begeleiding voor wie Schriftelijk Onderwijs volgt . Talen, wiskunde,
wetenschappen, technische vakken enz.
- klassikaal: Nederlands, Frans, Engels, Spaans
- computercursus Win98 & XP : initiatie en gevorderden.(WORD en EXCEL)
- cursus nijverheidshelper
- infosessies door VDAB, sociale kennis en vaardigheden, de Euro, de ziekenkas,
burgerlijke partijen, echtscheiding, slachtofferbeleving enz.
- vorming in de voormiddag: 10-weekse cyclus met leerkrachten van VZW LEERPUNT
Gent (3 u/dag Engels, Sociale kennis (wonen, huur, rechten, OCMW enz.), Sociale
Vaardigheden (training gedrag, sollicitatiegesprek, enz.), Rekenen, Nederlands (brieven
schrijven enz.): vergoeding à 4 EUR/dag.
- reeks kooklessen (8 weken)
- Ook samenwerking met Justitieel Welzijnswerk Gent, Open School, Startbaan, Kisp,
VDAB, Centrum voor Volwassenopleiding, Centrum OBRA, Vormingsinstituut Guislain
- Creatieve aktiviteiten:
° crea-ateliers: observatietekenen en expressief tekenen, keramiek en gitaarles
° toneelklas: voor projecten (zoals musical enz.)

Het nieuw Gerechtsgebouw aan het Rabot, Opgeëistenlaan Gent

Het gerechtsgebouw is een hedendaags
openbaar gebouw; sereen, eenvoudig, open en
ontvankelijk.
Het bouwvolume kan worden herleid tot een
bouwblok van 136,4 meter breed, 65,6 meter
diep en 27,8 meter hoog. In totaal bestaat het
gebouw uit vijf bovengrondse en twee
ondergrondse
verdiepingen.
Naast
gemeenschappelijke functies en archieven
bieden de ondergrondse niveaus genoeg ruimte
voor een personeelsparking voor 280
voertuigen en een publieksparking met een capaciteit van 120 voertuigen.

Er worden drie zones onderscheiden:
- de publieke zone aan de Opgeëistenlaan, herkenbaar aan de volledig in glas uitgevoerde
gevel;
- de half-publieke zone met de zittingzalen en de griffies met landschapskantoren;
- de niet-publieke zone met de individuele kantoren voor de magistraten;
Deze verschillende zones zijn met elkaar verbonden door ruime binnentuinen die lucht en
licht brengen in het gebouw. De zonering is parallel aan de Opgeëistenlaan met een
afnemende mate van publiek karakter per zone.
DE PUBLIEKE ZONE

De toegang voor het publiek situeert zich aan de
Opgeëistenlaan, aan de oostelijke hoek van de
uitsnijding van het bouwvolume. Hier werd ook
een plaza aangelegd, die aan de parkzijde wordt
begrensd door een bijgebouw. Er is ook een
stopplaats voor taxi's, een drop-off zone en een
toegang tot een publieksparking voorzien.
De voorgevel aan de Opgeeïstenlaan is volledig in
glas uitgevoerd. Hierachter bevindt zich de
belangrijkste circulatie-as van het gebouw, de
publieks-as, waarlangs de rechtzoekende en de
advocaten zich naar de zittingzalen en griffies begeven.
De bezoeker kan zich gemakkelijk oriënteren dankzij de doorkijk naar binnentuinen en
omgeving. De transparante wandelgang zorgt niet alleen voor de nodige natuurlijke
verlichting, ook op akoestisch vlak is dit een budget- en gebruiksvriendelijke oplossing.
Het gelijkvloers en de eerste ondergrondse verdieping worden gebruikt als inkom en
informatiezone, jeugdrechtbank en assisenzaal (met afzonderlijke toegang), cafetaria,

bibliotheek, vergaderruimtes, perslokaal, balie, toegang voor het personeel, … Het daglicht
kan via de binnentuinen tot deze ondergrondse verdieping binnendringen.

DE HALF-PUBLIEKE ZONE
De
griffies
en
zittingzalen
zijn
opgespannen tussen de transparante
wandelgang en de beveiligde kantoorzone.
Hier ontmoeten publiek, magistratuur en
personeel elkaar.
De glazen zittingzalen zijn per niveau
gekoppeld aan een eigen ‘Salle des Pas
Perdus’ of ontvangstruimte. Bovendien
onderscheiden ze zich door hun extra
verdiepingshoogte en zijn ze extra
akoestisch geïsoleerd door een wandelgang
langs beide zijden die voorbehouden is
voor de magistraten. Het circuleren van de magistraten in toga zal in deze context van
buitenaf een boeiend en typerend schouwspel vormen en zo de functie van het gebouw
weergeven. Om redenen van privacy kunnen de zittingzalen tijdens de rechtszittingen aan het
oog onttrokken worden door een gordijn.
De griffies bestaan uit landschapskantoren, individuele kantoren en publieke balies voor
dossierinzage.
DE NIET-PUBLIEKE ZONE
Deze beveiligde zone bevat de individuele kantoren van
de magistraten en bevindt zich in het achterste
bouwblok aan de noordzijde van het gebouw, grenzend
aan de parkzone. Alle kantoren worden op natuurlijke
wijze verlicht en grenzen rechtstreeks aan de
buitenlucht. Over vrijwel het hele gebouw worden
klassiek opengaande ramen gebruikt. Dit is niet alleen
aangenaam voor het personeel, het draagt ook bij tot
een gemakkelijk onderhoud.

DE GROENVOORZIENINGEN

Er werd veel belang gehecht aan de creatie van een
buurtpark met maximale ruimte tussen het
gerechtsgebouw en de bestaande woontorens.

Daarenboven zorgen twee binnentuinen in het gerechtsgebouw voor een open geheel dankzij
het gebruik van panoramische liften en glazen wanden. Hiermee wordt zowel in als buiten het
gebouw een tastbaar gevoel met de natuur gecreëerd.
Door het gericht openmaken van de patio’s ontstaat op het gelijkvloers een spannende figuur
van in elkaar grijpende volumes, volumes die tonen en verhullen, zowel van buiten naar
binnen als andersom, en waarrond de verschillende toegangen tot het gebouw op een evidente
wijze worden georganiseerd. Twee waterpartijen in de patio’s zorgen voor een rustgevend
gevoel.
MATERIAAL EN TECHNIEKEN
De gebruikte materialen voor het interieur zijn zo neutraal mogelijk gehouden met gebruik
van kleuraccenten in wanden en/of meubilair.

Verwarming en ventilatie
Voor de verwarming is het gebouw aangesloten op de bestaande stadsverwarming van SPE.
Hierdoor heeft het gebouw geen eigen stookplaats nodig en worden er geen rookgassen
uitgestoten. De zittingzalen zijn voorzien van een volledig automatische klimaatregeling. In
de voorgevel langs de Opgeëistenlaan zorgen de automatisch gestuurde opengaande lamellen
voor de nodige natuurlijke ventilatie van de publieks-as.
Op basis van een simulatieprogramma werd beslist om het systeem van topcooling toe te
passen op de griffies en de kantoren.

Gevelbekleding
Als gevelbekleding werd gekozen voor natuursteen, een donkere graniet met ruw oppervlak.
Hoe meer de zone voor het publiek toegankelijk is, hoe meer gebruik werd gemaakt van glas
in de gevelopbouw. Zo werd de publieks-as als publieke zone volledig in glas uitgevoerd
terwijl voor de kantoorzone het accent verschuift naar het gebruik van natuursteen.

Architectonisch beton
Architectonisch beton maakt deel uit van de architectuur in de traphallen en technische
kernen. Aangezien er geen muurbedekking meer bovenop komt, moet het beton er netjes en
glas uitzien. Daarom werd er voor de kolommen in de parkings en voor de wanden van het

annexgebouw gebruik gemaakt van zelfverdichtend beton. Voor de vloeren in de publieksas
en de toegangsruimtes naar de zittingszalen werd er gebruik gemaakt van gepolierde beton.
Tijdens de ruwbouw was er dus reeds veel aandacht voor de afwerking.

Beveiliging
De meest complexe puzzel die de ingenieurs en architecten oplosten in samenwerking met de
FOD Justitie en de Regie der Gebouwen was die van de toegangscontrole, de
camerabewaking en de beveiliging in het algemeen.

Akoestiek
In de kantoren en griffies werd een akoestisch plafond met kleine openingen voorzien. Er
werd voor gezorgd dat alle wanden volledig doorlopen van ruwbouwvloer tot
ruwbouwplafond en nergens doorbroken zijn. Bovendien werd ook bij de deurkeuze extra
aandacht besteed aan de geluidsisolerende eigenschappen van de gekozen systemen. Zo was
niet alleen de geluidsisolatie maar ook de geluidsabsorptie van primordiaal belang. Voor de
inkleding maakten de architecten en ingenieurs daarom maximaal gebruik van
geluidsdempende materialen, op basis van simulaties. De keuze viel op geperforeerde
plafonds, vast tapijt op de vloer, gordijnen en met stof bekleed meubilair. De wanden van de
zittingzalen zijn voorzien van een isolatielaag waarover een doek werd opgespannen. Het
spanplafond in de zittingzalen is echter de meest opvallende toepassing. Het is niet één
doorlopend plafond, maar wel aparte cassettes, elk voorzien van een dubbel
kunststofmembraan. De bovenliggende technieken blijven bereikbaar doordat de cassettes
demonteerbaar zijn.

WELKE DIENSTEN VINDT U ER TERUG?
In het gerechtsgebouw zijn volgende gerechtelijke diensten gehuisvest:
- het Hof van Assisen;
- de Rechtbank van eerste aanleg, met inbegrip van het onderzoeksgerecht en de
jeugdrechtbank;
- het parket van de Procureur des Konings, met inbegrip van het politieparket en het parket
jeugdzaken;
- de arbeidsrechtbank;
- het arbeidsauditoraat;
- de rechtbank van koophandel;

- de politierechtbank;
- het vredegerecht (vijf kantons);
- de Orde van Advocaten van de balie te Gent
In totaal zijn circa 600 personen in dit gerechtsgebouw tewerkgesteld.

