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De Dampoortbrug van Gent [1913 - 1951] 
(Braham Marc, december 2021) 
 
 
Vorige benaming : brug van de Antwerpse 
Poort. 
Locatie : 51°03’26" N ; 03°44’20" E. 
De brug maakt deel uit van de Dampoortkring 
in het oosten van Gent, vlakbij het treinstation 
van Dampoort. 
 
Geschiedenis in het kort: Diverse 
brugsystemen hebben elkaar opgevolgd: in de 
19de eeuw waarschijnlijk verschillende 
draaibruggen en in de 20e eeuw twee metalen 
hefbruggen, gevolgd door de huidige brug van 
gewapend beton, in 1951 gebouwd. 
 
Bouwers van de twee 20e eeuwse metalen 

bruggen: 

1913: hoogstwaarschijnlijk J. Cockerill van Luik. 
Opening in april 1913. 
1937: Ateliers Métallurgiques de Nivelles. 
Opening op 9 mei 1938. 
 
 
 
 
Waarschuwingen: 

Er is een tekort aan bronnen binnen de studie van de bruggen, die op deze plaats werden gebouwd. Natuurlijk mag de heer Labijn met zijn 
artikelen1 in de Gendtsche Tijdinghen van 1987 tot 1992 niet ontbreken. Een paar websites2,3 geven ook informatie, maar meestal lijken ze gewoon   
overgenomen van Labijn. Al deze "studies" blijven eerder oppervlakkig, en de basisbronnen worden niet vermeld. Naast informatie die moeilijk of 
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NAPOLEON DE PAUW VERTAKKING (Branche) 
DAMPOORTBRUG 

                                Fig. 1 : De Dampoortrotonde in Gent en de gelijknamige brug 
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niet te verifiëren is, zijn er ook veel leemten. Om deze redenen is de volgende nota opgebouwd als een soort analyse van het verslag van Labijn1, 
waarin deze bron niet voortdurend zal worden vermeld, evenmin als de anderen die deze eveneens overnemen. Wij zullen hoe dan ook niet 
aarzelen om, op basis van ons eigen onderzoek, bepaalde gegevens in twijfel te trekken. 
 

Het woord "dam" kan een sluis,  een dijk of andere verwante constructie betekenen. Er is overigens op gewezen dat de Dampoort ook wel de 
Antwerpse Poort werd genoemd, omdat deze uitkwam op de weg naar Antwerpen, nu « Land van Waaslaan » genaamd. 
 

De Dampoort kring 
 

Het is nu een rotonde, met een bekken in het midden, de Dampoort (fig. 1). De Dampoort verbindt het Achterdok, dat naar de Gentse haven in het 
noorden van de stad leidt, met het kanaal Napoleon de Pauw, richting stad. Verder naar het noorden leidt het Achterdok naar het kanaal van Gent 
naar Terneuzen, en dan oostwaarts naar Antwerpen of westwaarts naar de Noordzee. 
 

De geschiedenis van de Dampoortbruggen 
 

Zoals op de meeste  plaatsen werd ook hier oorspronkeliijk een stenen brug gebouwd. De brug kruiste een klein kanaal, de Sassevaart, nabij de 
Antwerpse Poort. 
 

Het lijkt erop dat de grachten die vanuit het noorden naar het stadscentrum leidden, in de jaren 1820 zijn aangelegd of verbreed. In 1829 werd een 
dubbele draaibrug gebouwd1,2,3 ter vervanging van de stenen brug, over wat nu het Achterdok heet (fig. 1). Er zijn echter geen documenten of 
persartikelen gevonden die deze informatie bevestigen. Mocht het kloppen, dan was de brug waarschijnlijk van hout en betekent hier het woord 
"dubbel" dat hij een dubbele vak had. De overspanning van de brug kan worden geschat, op basis van de volgende brug, op 18 à 20 meter. Het 
dubbele vak was darom waarschijnlijk.  
 

Een nieuwe houten draaibrug werd volgens Labijn1 in 1843 of 1844 gebouwd (geopend in juli 18441,3?), maar uit deze periode worden geen 
bronnen vermeld. Een onderzoek in de dagbladen van die tijd leverde evenmin een bevestiging op van de bouw, noch de structuur van een brug in 
die tijd. Labijn beschrijft nochtans de lengte, 19,65 m, en de breedte, 3,65 m, en vermeldt zelfs een plan van 7 januari 1843. Zulke precisie wijst dan 
toch op een bron, maar die is niet achterhaald. 
 

In 1866 werd, opnieuw volgens Labijn en andere kroniekschrijvers2,3, een tweebaans ijzeren draaibrug gebouwd met een breedte van 6,8 m en een 
rijstrook van 5 m. Bovengenoemde auteurs geven nog steeds geen bronnen. Toch hebben wij in de pers van die tijd enkele elementen gevonden 
die de bouw van deze brug bevestigen, hoewel het pas een jaar of twee later lijkt te zijn. Een koninklijk besluit4 van 1 december 1866 "kent aan de 
stad Gent een subsidie toe ... voor ... de wederopbouw van de draaibrug over het Havenkanaal, als aansluiting op de weg Antwerpen-Lille". In 
andere artikelen, waarin verslag wordt gedaan van de zittingen van de gemeenteraden van de stad Gent, wordt melding gemaakt5,6 van de "kosten 
voor de wederopbouw van de dubbelspoorbrug nabij de voormalige Antwerpse Poort". 
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We opteren dus voor een metalen draaibrug uit 1866. Indien dit gegeven klopt, is deze brug waarschijnlijk te zien op de figuren 2 en 3 (genomen 
vanuit het Dampoortbekken, in de richting van het Achterdok). In figuur 2 zijn de wielen voor het draaien van de brug duidelijk zichtbaar en is het 
vrij zeker dat het om een éénzijdige brug gaat. Bij nadere analyse van figuur 2 blijkt ook dat het dek bestaat uit vakwerkliggers. 
 

De metalen hefbrug van 1913 
 

Aan het begin van de 20e eeuw verkeerde de brug uit 1866, die weliswaar van metaal was, in een zeer slechte staat. Vanaf 1909 was het voor 
karren van meer dan 1500 kg verboden over te steken. De plaatselijke handelaars gingen zelfs zover dat zij de autoriteiten verzochten een 
noodvoetgangersbrug te installeren naast de brug, die op dat ogenblik werd hersteld. Het besluit om een nieuwe brug te bouwen was snel 
genomen, want de plannen en specificaties lagen reeds in februari 1912 klaar6,7. Het is duidelijk dat de nieuwe brug een hefbrug zou worden6,7, 
waardoor een veel bredere opening zou ontstaan. De breedte werd immers vergroot van 8 m tot 21 m8. Het is zeker, zoals we in de kranten van die 
tijd lezen7,9, dat de 4 hefbruggen, die Cockerill juist voor de stad Doornik had vervaardigd en die naar behoren functioneerden (zie de bladen 55, 
57, 58 en 59), de doorslag hebben gegeven. Ook hier in Gent was Cockerill verantwoordelijk voor de vervaardiging van de nieuwe brug10. De 
beschikbare foto's en prentbriefkaarten zijn ontegensprekelijk: het is dezelfde brug als in Doornik. 

                                  Figs. 2 en 3: De Dampoortbrug; hoogstwaarschijnlijk uit 1866. Zichten vanuit het Dampoortbekken                                       
                                 (Fig. 2 : uit internet www.gent-geprent.com ; fig. 3 : prentbriefkaart, uitgever niet geïdentificeerd) 

http://www.gent-geprent.com/
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De opdracht vond waarschijnlijk plaats in maart 19126,7, maar de werkzaamheden leken vertraging op te lopen. Pas in februari 1913 kwamen de 
metalen elementen van de brug ter plaatse. De brug werd in april voltooid11, nog net op tijd voor de opening van de Wereldtentoonstelling in 
dezelfde stad op 6 april. De metalen voetgangersbrug, die vanaf het begin was gepland, liep echter vertraging op. Het is niet bekend wie deze heeft 
gebouwd (Fig. 4 en 5), noch wanneer. Vermoedelijk een korte termijn later. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte technische beschrijving van de hefbrug uit 1913. 
 

De Dampoortbrug werd aldus vervaardigd door de firma Cockerill in Luik. Voor de beschrijving van deze brug verwijzen we naar de IJzeren Brug van 
Doornik die 3 jaar eerder werd gebouwd. Het gaat beslist om een gelijkaardige constructie (zie blad 55), zoals  de andere 3 Doornikse bruggen van 
1910. Van deze ijzeren brug is effectief een plan teruggevonden, dat ons in staat stelt de constructie ervan te begrijpen (dit plan is afkomstig uit 
een cursus die in de jaren veertig aan de ULB gegeven werd door professor R. Desprets, hoofdingenieur bij de NMBS). Een half aanzicht/half 
langsdoorsnede van de IJzeren Brug is uitgebeeld in figuur 6 (de rest van de plattegrond in de bijlage), die een korte beschrijving mogelijk maakt. Er 
zij op gewezen dat de in de tekst vermelde afmetingen betrekking hebben op de Dampoortbrug. In het kader van de bouw van de bruggen van  

Fig. 4: De Cockerill hefbrug uit 1913 en de bijbehorende voetgangersbrug. 
Zicht vanuit het Dampoortbekken (prentbriefkaart, uitgever niet 
geïdentificeerd) 
 

Fig. 5: De Cockerill hefbrug uit 1913 en de bijbehorende voetgangersbrug. 
Zicht vanuit het Achterdok (Hermans-ansichtkaart, Antwerpen) 
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Doornik verwijzen we naar Théophile Seyrig12, een vroegere medewerker van Gustave Eiffel, die later in dienst trad bij de Belgische industrie. Hij 
wordt vermeld als raadgevend ingenieur voor de Établissements Cockerill (de loopbaan van Th. Seyrig is samengevat in blad 51 over de Luikse pont 
de Commerce).  

 

De brug heeft een dek van ongeveer 26,0 m lengte en 9 m 
breedte, met inbegrip van een rijstrook van 6 m en twee 
voetpaden van 1,50 m. Hij overspant de 21,0 m brede 
Achterdok1,8. Op grond van de beschikbare documenten 
kan niet met zekerheid worden gemeld, hoeveel lucht er 
in de open en gesloten stand wordt afgevoerd. Ook de 
verticale beweging van de manoeuvre is evenmin bekend.  
 

Op de vier hoeken is het dek opgehangen aan Galle-
kettingen die over katrollen lopen (in Doornik bedroegen 
ze een diameter van 2,10 m ) die ondersteund worden 
door gietijzeren kolommen. Deze kettingen dragen aan 
hun andere uiteinde een tegengewicht van 37,5 ton dat 
beweegt in een put. Het totale gewicht van de brug 
bedraagt dus 150 ton1. 
 

De constructie van het dek bestaat uit een aantal 
langsliggers die aan de uiteinden zijn bevestigd aan 

kopbalken, waaraan de hijskettingen zijn gehecht (zie bijlage). In het midden van zijn lengte rust elke kopbalk op de kop van een hydraulische 
perszuiger (fig. 6 rechts). Deze zuigers, gevoed door het watercircuit van de stadsdistributie, zorgen voor de beweging van de brug. Dit systeem 
werd in 1910 in Doornik voor het eerst in België in gebruik genomen. In feite was het van meet af aan de bedoeling, althans in Doornik, om dit 
systeem in geval van storing te kunnen vervangen door een ander, waarschijnlijk mechanisch, systeem.  
 

De regelmaat in de beweging van het dek wordt verzekerd door de gelijkheid van de druk in de zuigers. Dit blijft gewaarborgd door een 
rechtstreekse hydraulische verbinding tussen deze zuigers en door een overbrengingsmechanisme van assen en tandwielen die een gelijklopende 
verplaatsing van de 4 inhaakpunten verzekeren.  
 
 

  Fig. 6: half aanzicht/half langsdoorsnede van de IJzeren Brug in Doornik (1910) 
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De metalen hefbrug van 1937 
 

De brug uit 1913 leek niet te hebben geleden onder de Eerste Wereldoorlog. Gedurende vele jaren bleef de brug zelfs nog optimaal functioneren. 
Labijn wijst erop dat het Gentse Staatsblad “La Gazette de Gand” pas in 1937 melding maakt van een wederopbouw. In werkelijkheid werd er al in 
1936 in verschillende nationale kranten melding gemaakt, vooral tijdens de aanbesteding van de werken. Het lijkt duidelijk dat deze verbouwing 
niet het gevolg was van een mechanisch defect aan de brug, maar van de noodzaak om de luchtdiepgang te vergroten. Deze aanpassing had als 
groot voordeel dat ook grotere schepen konden passeren en dat de brug niet moest worden open gezet voor kleinere schepen. 
 

De werken werden in juni 1936 aanbesteed aan de Ateliers Métallurgiques de Nivelles13. De naam van dit bedrijf is trouwens af te lezen op figuur 8 
op het paneel in het midden. De werkzaamheden begonnen in juli 19374 en werden in november voltooid met de opening van de brug17. De 
nieuwe Dampoortbrug werd echter pas op 8 mei ingehuldigd15, tijdens een week van feestelijkheden en een drukbezochte straatmarkt. Ook de 
pers legde er veel nadruk op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Fig. 7 en 8: Bouwwerkzaamheden aan de Dampoortbrug in 1937 
                     (Fig. 7: Het Laatste Nieuws, 8 oktober 1937; fig. 8: Fédération Wallonie Bruxelles, digitaal erfgoed) 
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De hier uitgevoerde werkzaamheden zijn interessant aangezien het hefsysteem van de vorige brug behouden bleef. Maar er werd evenwel een 
nieuw dek aangebracht. Hiervoor zijn op de vier hoeken van de brug dezelfde gietijzeren kolommen behouden, met daarop de wielen en hun 
hijskettingen. Het hydraulische bewegingssysteem is waarschijnlijk ook behouden. Het is de configuratie van het nieuwe dek die de luchtdiepgang 
van de brug lijkt te vergroten. Deze optie is echter niet af te leiden  uit de beschikbare documenten en wordt daarom nog aangekaart in de 
technische beschrijving van de brug hieronder. 
 
Korte technische beschrijving van de hefbrug uit 1937. 
 

Uit de verschillende foto's (figuren 7 tot 10) blijkt dat de structuur van het dek verschilt van die van de brug van 1913. In 1913 bevond het 
geraamte van het dek zich onder de beplanking (fig. 4 en 5), waardoor het niet kon uitblijven dat het een aanzienlijke dikte kreeg. Hier, in 1928, 
bestaat het geraamte uit twee tralieliggers boven op het brugdek. Natuurlijk moeten er dwarsbalken en spanten onder dit brugdek voorzien zijn, 
maar de dikte van het dek is ongetwijfeld minder. Naar verluidt is deze dikte teruggebracht van 1,45 m tot 80 cm1,16. Ook een beter gebruik van 
materialen moet tot deze vermindering hebben geleid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook lijkt de vloer van het dek met 1,0 m te zijn verhoogd om de luchtdiepgang te vergroten. Wat de andere werkingskenmerken betreft, de 
beweginghoogte, de luchtdiepgang in gesloten en geopende stand, is het onmogelijk waarden te garanderen, aangezien de gevonden cijfers 
eenvoudigweg onsamenhangend zijn. Er is zelfs de melding dat de beweeghoogte slechts 1,00 m bedraagt16, wat, hoewel het inderdaad laag lijkt 

                                                      Fig. 9 en 10: De in 1937 gebouwde Dampoortbrug 
                   (Fig. 9: De Gentenaar, 8 mei 1938 ; fig. 10: prentbriefkaart, uitgeverij St. Amand, Gent) 
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(Fig. 9), erg onrealistisch overkomt. Ongeacht al deze tegenstrijdigheden lijkt het erop dat de maximale luchtdiepgang nog steeds op 6,50 m kan 
worden geschat16.   
 

De structuur van de brug heeft duidelijk twee randvakwerkliggers. Wat betreft de beschrijving van de samenstelling van het dek, ontbreekt het aan 
informatie. Hoogstens kan men zich voorstellen dat het dek bestaat uit langsbalken die op dwarsbalken zijn geplaatst en die de belastingen 
overbrengen op de randliggers. Deze randliggers worden op hun beurt aan de uiteinden ondersteund door dwarsliggers, d.w.z. grotere 
dwarsbalken, zoals in afbeelding 7. Deze dwarsbalken verminderen de luchtstroom echter niet, omdat zij alleen aan de uiteinden van de brug, 
buiten de vaargeul, aanwezig zijn. 
 

Verwijdering en vervanging van de metalen brug uit 1937. 
 

De brug werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verwoest. Er werd een tijdelijke brug gebouwd, vermoedelijk door de bezetters2. In 
eerste instantie komt het over als een zeer bizarre constructie, eerder een ‘klussen’ (fig. 11).  
 

De leuningen en delen van de zijliggers van de oorspronkelijke brug 
zijn in het water te zien, maar het vakwerk op voorgrond, met zijn 
ontelbare klinknagels (of bouten), is van onbekende oorsprong en 
lijkt op het eerste gezicht niet direct het nieuwe dek te 
ondersteunen. Men kan zelfs schuine palen onder het dek zien, die 
van hout lijken te zijn. 
 

Het is interessant om vast te stellen dat de gietijzeren kolommen 
van de hefbrug en de wielen die de Galle-kettingen ondersteunen, 
nog steeds aanwezig zijn. Sommigen liggen op de bruggenhoofden. 
Een andere kolom staat nog steds op de achtergrond.  
 

Pas begin 1952 werd gestart met de bouw van een nieuwe vaste 
betonnen brug1. Het is dan waarschijnlijk dat de tijdelijke brug van 
afbeelding 11 in gebruik is geweest totdat zij werd vervangen. 
 
 
 
 
 

Fig. 11: De tijdelijke brug van 1940, en de ruïnes van de brug van 1937 
 



De Dampoortbrug van Gent (V02) www.Les-ponts-métalliques-historiques-belges.com (Marc Braham) 9 

Belangrijkste kenmerken van de opeenvolgende bruggen 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van de verschillende bruggen, die aanvaardbaar lijken te zijn op basis van de diverse 
informatie van Labijn, twee andere reeds omschreven bronnen en de pers. Al deze waarden blijven hoe dan ook onder sterk voorbehoud. 
 
 

No Bouwjaar Materiaal Brugtype 
 

Lengte 
(m) 

Doorgang 
breedte 
(m) 

                     Brugbreedten (m) 
Totale             Rijweg                Trottoirs 

Lucht- 
diepgang 
(m) 

  Steen        

1 1829 ? Hout ? Draaibrug* 20 ? 8 ? ? ? s.o. 

2 1843 ? Hout ? Draaibrug 19,651 8 3,651 ? ? s.o. 

3 1867 Ijzer ? Draaibrug 20 ? 8 6,801 ? 5,001 ? ? s.o. 

4 1913 Ijzer Hefbrug 26 ? 21 9,00 6,00 2 x 1,50 4,5 ? 

5 1937 Métaal Hefrug 26 ? 21 9,00 6,00 2 x 1,50 6,5 ? 

6 1952 Beton Vastbrug       

 
* Dubbele draaibrug 
s.o.  Niet van toepassing 
 
 

   Référenties en bijlagen   
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Bijlage: De ijzeren brug van 1910 in Doornik (gebouwd door J. Cockerill, Luik); doorsnedes en aanzichten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Half aanzicht/halfdoorsnede (dwarsrichting) van de IJzeren Brug (Doornik) uit 1910 
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         Half aanzicht/halfdoorsnede (lengterichting) van de IJzeren Brug (Doornik) uit 1910  
   


