Groetjes uit Sint-Pieters ! Straatnamenwandeling Sint-Pietersmolenwijk
We vertrekken vanuit het recreatiedomein Tempelhof. Je wandelt onder de spoorwegbrug door naar
de wijk. Bij het verlaten van het domein zie je recht voor je het woonzorgcentrum Prinsenhof, dan
neem je het fiets- en wandelpad naar rechts.

De wijk ontstond rond 1984, maar werd later uitgebreid. Volgende straten kan je er
terugvinden:
1. Papenkot


Rond het jaar 1000 werd hier één van de eerste gebouwen van Sint-Pieters gebouwd,
vlak naast een poel. Die poel is nu bijna volledig opgedroogd, maar wordt nog
aangegeven op de kaarten.



De straat die achter het gebouw loopt, heet dan ook Papenweg.

2. Gentele


De Gentele was de naam voor de zee-inham die Brugge rechtstreeks met de zee
verbond. Op sommige plaatsen was die zee-inham kilometers breed. Nu is de
Gentele vervangen door het Boudewijnkanaal. De reien die we nu kennen stroomden
vroeger langs de Gentele naar de zee.



Rond het jaar 1000 wilde men het stuk land tussen Brugge en de zee beschermen
met een dijk. Er waren namelijk veel overstromingen die ervoor zorgden dat het land
onvruchtbaar en onbewoonbaar was. Men bouwde daarom de Blankenbergse Dijk.

3. Kanunnik Logghestraat
 Kannunik Logghe heette Achiel Logghe en hij
werd geboren in Torhout op 24 maart 1878. Hij werd
onderpastoor in de Brugse Sint-Salvadorskerk. Achiel
Logghe stierf in 1965.
 Hij werd in 1910 proost van de christelijke
arbeidersbeweging van Brugge. Deze organisatie
kennen we nu als ‘De Gilde’.
 Hij werd op latere leeftijd voorzitter van de
Commissie van Openbare Onderstand (COO), een
commissie die de rol speelde het van huidige OCMW.

4. Lodewijk De Raetstraat


Lodewijk De Raet werd geboren in Brussel
op 17 februari 1870. Hij gebruikte zijn kennis
over de economie om de Vlaamse Beweging
te ondersteunen. Zo dacht hij dat een sterke
economische ontwikkeling van Vlaanderen,
ook op andere vlakken voor ontwikkeling
zou zorgen. Lodewijk De Raet wilde ervoor
zorgen dat de universiteit van Gent volledig
Nederlandstalig werd. Dit gebeurde ook,
maar Lodewijk De Raet maakte het niet
meer mee, want hij stierf onverwachts in
1914.



Doorheen zijn leven wou hij altijd het volk
betrekken bij het onderwijs en bij de
politiek. Hij hielp dan ook mee aan het begin
van de volkshogescholen, ingericht speciaal
voor het gewone volk.




In 1952 werd de stichting Lodewijk De Raet opgericht, deze stichting werkt rond
volwasseneneducatie, zoals Lodewijk De Raet zelf ook altijd geijverd heeft voor
onderwijs voor de arbeiders. De stichting heet nu Kwadraet.

5. Sint-Hubrechtsmolenstraat


Deze straatnaam werd gebruikt omdat er een Sint-Hubrechtsmolen stond langs de
huidige Sint-Pietersmolenstraat. Deze molen stond er zeker al in 1456 en kon je
terugvinden niet ver van de Sint-Hubrechtskapel. Op de afbeelding van Sint-Hubertus
kan je de molen zien staan. Op het einde van de jaren 1500 verdween de molen.



De heilige heeft volgende legende op zijn naam staan:

6. Bareelweg


Een bareel is een slagboom die het verkeer ophoudt
voor een overweg, een open brug of om toe te laten tol
te betalen. Nadat de Oostendse Steenweg met kasseien
was belegd, plaatste men een bareel om de karren die
op de vernieuwde steenweg wilden rijden daarvoor te
laten betalen. Op dat moment was de naam van de
Oostendse Steenweg nog Zandweg.



De bareel van de Oostendse Steenweg is nu volledig
verdwenen. Een andere bareel kan je wel nog zien langs
de Blankenbergse Steenweg. Daar plaatste men een
bareel in 1724, omdat de weg ook werd aangelegd. Aan
die bareel stond een tolhuisje waarin de wachter zat om
tol te innen. Dat tolhuisje groeide uit tot herberg De
Barriere (een ander woord voor bareel). Het gebouw van de herberg staat er nog
steeds.

7. Zandwege


De naam Zandwege komt van de Zandwegemolen, die er nu nog steeds staat. De
naam van de molen komt op zijn beurt dan van de molen langs de zandweg.



De zandweg is de oudste weg van Sint-Pieters. Bij het ontstaan van Brugge ontstond
er ook een weg van Brugge naar de kust, door de polders. De weg werd gemaakt
door zandheuveltjes met elkaar te verbinden. Daarom kronkelt de weg dan ook. De
weg heette eerst Zandweg, maar de naam veranderde later naar Oostendse
Steenweg. De weg kan je ook zien op de afbeelding van Sint-Hubertus.

8. Viaductstraat


Deze straat is de oudste straat van de Sint-Pietersmolenwijk. De bedoeling was om
de straat door te trekken naar de
Blankenbergse Steenweg, maar dat is
uiteraard nooit gebeurd. De naam van
de straat kwam er omdat het de
bedoeling was dat de twee viaducten,
van de Oostendse en de
Blankenbergse Steenweg zouden
verbonden worden.

Priester Fonteynestraat


Florimond Fonteyne was zoon van een
landbouwer en was afkomstig uit de streek van
Veurne. Hij leefde van 1856 tot 1923. Hij
studeerde voor priester en mocht na zijn
studies beginnen als onderpastoor van de
Brugse Sint-Annaparochie.



Hij was medestichter van de Gilde der
Ambachten. Hij was dus een katholieke priester
die het opnam voor de arbeiders. Voor de Kerk
was dit veel te revolutionair en Florimond
Fonteyne werd overgeplaatst naar Zarren.
Hierdoor engageerde Florimond zich nog meer
en hij werd politiek actief in de daensistische
beweging.



Zijn politieke carrière zette zich verder wanneer hij medestichter werd van de
Christene Volkspartij. In 1911 werd hij verkozen voor de Brugse Gemeenteraad en
een jaar later voor het parlement. Hij bleef daar tot 1919.

9. De belangrijkste zaken waarvoor priester Fonteyne pleitte waren het algemeen
stemrecht. Hij bleef het dus opnemen voor de arbeiders. Bovendien hechtte hij ook
veel belang aan de Nederlandse taal en verzette hij zich tegen de overheersing van
het Frans.

10. Klippestraat


Een klip is een naar voor uitstekende rots, meestal in de zee. In het Brugs betekent
het ook een zandige hoogte.
 Op de prent van Sint-Hubertus staat ook een huis dat
‘De Clippe’ heet. Het lag langs de Zandweg, of de
Oostendse Steenweg, waar nu de lichten staan. Het huis
stond dus heel dicht bij deze straat, vandaar dat de straat
waarschijnlijk ook Klippestraat heet.
 De twee gebouwtjes waren een herberg en een
ziekenhuis. Toen bouwde men een ziekenhuis ver van de
bewoonde kern, omdat men bang was voor besmettelijke
ziektes. De gebouwtjes bleven staan tot 1980.

11. Gebroeders Marreytstraat


Florimond Marreyt was veldwachter van Sint-Pieters tijdens de eerste wereldoorlog.
Zijn echtgenote was een bekende vroedvrouw. Ze woonden samen met hun negen
kinderen langs de Blankenbergse Steenweg in het nummer 48.



Op het moment dat de oorlog uitbrak, waren de twee
oudste zonen al gestorven. Gustaaf en Victor, twee
andere zonen, werden bij het begin van de oorlog al
opgeroepen als soldaat. De oudste zoon Joseph
meldde zich als vrijwilliger om zijn broers bij te staan
in de oorlog. Joseph stierf echter al op 25 februari
1915. In 1918 stierven ook zijn twee broers. Gustaaf
stierf één maand voor het einde van de oorlog en
Victor stierf toen de oorlog eigenlijk al voorbij was.

12. Everard Verachtertstraat


Everard Verachtert werd geboren in Tessenderlo (Limburg) in 1873. Hij kwam naar
Brugge als directeur van de middelbare school.



Hij streed voor het gebruik van het Algemeen Beschaafd Nederlands. Hij schreef dan
ook de brochure: “Ik spreek beschaafd Nederlands”. Zijn werken hadden een
positieve invloed op de Vlaamse studerende jeugd, die op dat moment niet zo goed
Algemeen Nederlands spraken.



Zijn gedenksteen kan je terugvinden in de Sint-Gilliskerkstraat waar hij woonde. Hij
stierf in 1955.

13. Molengeleed


Een geleed was in de Middeleeuwen een ander woord voor watergang of waterloop,
een klein beekje dus. Het Molengeleed was dus een klein beekje dat naar de molen
toe liep. Dat beekje liep hier langs en verbond de Zandwegemolen met het
Dorpgeleed, een andere beek die in het dorp van Sint-Pieters lag.
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