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De de Smet de Naeyer brug in Oostende [1903 - E]   
(Braham Marc ; juin 2022, nederlandse tekst juli 2022) 
 
 
 

Belangrijkste kenmerken 

Locatie : 51°13’34.59" N, 02°55’50.00" E. 
Bouw: 1902 - 1903. 
Inhuldiging: officieel geopend in 1905, samen met 
het geheel van 4 bruggen waarvan het deel uitmaakt. 
Aannemer: niet bepaald. 
Architect: naar verluidt Alban Chambon (1847-1928).  
Fabrikant: mogelijk de Ateliers Théophile Finet van 
Jambes-Namur. 
Doel: doorsteken van de Demeysluis, die toegang 
geeft tot het "Vlotdok". 
Type brug: brug met Vierendeel type randliggers, 
draaiend om een verticale as.  
Beschrijving in de lengterichting: Lengte in de as 
59,54 m; lengte van de randliggers 58,94 m. 
Beschrijving in de breedte (oorspronkelijke brug): 
tussen de assen van de randliggers 7,95 m; rijweg van 
5,60 m en twee voetpaden van ca. 1,0 m. 
Bijzonderheid: aan het andere eind van de 
Demeysluis ligt een andere brug, de Demeybrug, die 
identiek lijkt te zijn. 
 

De brug staat sinds 22 september 1981 op de lijst van  
Belgische beschermde monumenten en sinds 14 september 2002 op de lijst van het "onroerend erfgoed". 
 

 
 

                                        Fig. 1: De de Smet de Naeyer brug in Oostende 
                                                   (foto door M. Braham, mei 2022) 
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In feite heeft de naam “de Smet de Naeyer” betrekking op vier 
bruggen (fig. 2, 2), hoewel het vooral de grote draaibrug over de 
Demeysluis (fig. 2, 1) is die deze naam draagt en de andere drie 
bruggen geen officiële eigen naam lijken te hebben. De benaming 
"de de Smet de Naeyer bruggen" wordt echter ook gebruikt voor 
het geheel van deze vier structuren. 
 

Beginnend bij de bodem in figuur 2, vinden we achtereenvolgens: 
- een kleine metalen brug met I-balken en bakstenen troggewelven 
over de Slachthuiskaai(fig. 2, a); 
- een metalen brug (met de historische bijnamen "Engelenbrug" en 
"Tettenbrug") met 11 rijk versierde bogen, die vandaag een rijweg, 
vroeger een kanaal, overspant (fig. 2, b); 
- een metalen brug over de spoorlijnen die naar het station van 
Oostende leiden (fig. 2, c); 
- ten slotte de metalen draaibrug waarover deze nota gaat, over de 
Demeysluis (fig. 2, 1), die soms de "Leeuwenbrug" wordt genoemd, 
vanwege de bronzen leeuwen die oorspronkelijk de zuilen sierden, 
die hem omlijsten (fig. 3 en 4).  
 

Vanaf nu blijft dus in deze nota de naam de Smet de Naeyer 
voorbehouden voor deze laatste brug 
 

Er schuilt toch iets vreemds in dit kleine gekluw, want deze de Smet de Naeyer draaibrug werd blijkbaar enkele jaren vóór de andere drie gebouwd 
en is meer het werk van ingenieurs, terwijl de drie andere een onmiskenbaar architectonisch onderzoek vertonen. Deze drie bruggen  worden 
toegeschreven aan Alban Chambon (1847-1928), een in België gevestigde Franse architect. Het is dus niet onmogelijk dat de draaibrug niet door de 
architect Chambon is ontworpen. Hetzelfde kan waarschijnlijk worden gezegd van de identieke brug aan het andere eind van de sluis, die in 
dezelfde tijd werd gebouwd en die, net als de sluis, de naam Demeybrug draagt (fig. 2, 3). 
 

Zoals bekend was de stad Oostende erg geliefd door Koning Leopold II, waarvan nog vele sporen te zien zijn; Alban Chambon was ongetwijfeld één 
van de favoriete architecten van de koning. Het geheel van vier bruggen maakte deel uit van de zogenaamde Koninklijke baan - zelf ontworpen 
door de koning - die De Panne met Knokke verbond. De werkzaamheden werden uitgevoerd toen graaf Paul de Smet de Naeyer (1843-1913) hoofd 
van de Belgische regering was, vandaar de naam die aan het bruggencomplex is gegeven. 

                                 Fig. 2: Oostende, dokkeningang en Demeysluis 
                      (uittreksel uit een brochure van "Poort Oostende", 2021) 
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Waarheidsgetrouw moet er nog op gewezen worden dat de overvloedige uitgaven voor de grote werken van de heer de Smet de Naeyer scherp 
werden bekritiseerd door de pers, die er niet voor terugschrok hem als megalomaan te bestempelen7. Het Parlement beklaagde zich er eveneens 
over dat er navraag werd gedaan, om over deze uitgaven te stemmen, zonder te beschikken over plannen, een verslag, een bestek of ten minste 
een toelichting8. 
 

Technische beschrijving van de de Smet de Naeyer draaibrug 
 

De draaibrug wordt gekenmerkt door twee hoofdvakwerkliggers (fig. 5). In gesloten toestand rust hij op drie steunen, die zich aan de twee 
uiteinden en in het midden bevinden. Tijdens het manoeuvreren rust het uitsluitend op dit middelpunt, dat het draaipunt is. Overigens rust het op 
rollen die deel uitmaken van het ronddraaisysteem dat op het draaipunt is gecentreerd. Dit systeem bestaat uit een cirkelvormige tandradbaan 
met een diameter van 7,95 m, d.w.z. de breedte van de brug (zie hieronder). Bijna alle elementen van de staalconstructie zijn samengestelde 
elementen van warm geklonken platen en hoekijzers. 
 

De lengte van de brug is 59,54 m in de as. De lengte van de randliggers is 58,94 m, hun hoogte is ongeveer 9,45 m in het midden en ongeveer 2,10 
m aan de uiteinden (deze waarden zijn bij benadering aangezien zij afhangen van de dikte van de in aanmerking genomen flenzen). 

                    Fig. 3: De brug in zijn oorspronkelijke vorm 
    (ansichtkaart gedateerd 1916, uitgever niet geïdentificeerd) 
 

                          Fig. 4 : De brug tijdens het manoeuvre 
          (ansichtkaart gedateerd 1919, uitgever niet geïdentificeerd) 
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De randen (of koorden) van de hoofdliggers (fig. 5) bestaan uit een lijf van 200 mm hoog en 10 mm dik en een variabel aantal flenzen van 10 mm, 
met een breedte van 350 mm. De flenzen en het lijf zijn aan elkaar geklonken met hoekijzers. De diagonalen en verticale staven bestaan uit 4 
hoekprofielen die een kruis vormen, op dezelfde wijze geklonken. De verbindingen tussen de verticale staven, diagonalen en randen worden 
gemaakt door middel van 10 mm dikke hoekplaten. De lijven van de randen worden plaatselijk onderbroken, waar deze hoekplaten ze vervangen. 
 

 
De breedte van de brug bedraagt 7,95 m tussen de assen van de randliggers (fig. 6). De nuttige breedte bedraagt 7,74 m, wat overeenkomt met 
een rijweg van 5,60 m en twee voetpaden van 1,07 m. Zo is hij althans oorspronkelijk ontworpen, want tegenwoordig is de volle breedte van ca.   
7,70 m gereserveerd voor het verkeer, terwijl aan de noordwestzijde van de brug een voetpad is aangebracht.  
 

Het dek bevindt zich aan de onderkant van de hoofdliggers, maar op een variabel relatief niveau, aangezien de randen van de liggers niet 
horizontaal zijn (fig. 5). De samenstelling van het dek is vrij complex (fig. 6). Het bestaat eerst uit geklonken I-profielen dwarsbalken met een 
lijfhoogte van 800 mm (fig. 6, a), die in de as van de verticale staven liggen en daaraan zijn bevestigd, d.w.z. met een afstand van 3,03 m. Tussen 
deze dwarsbalken zijn zeven langsliggers onder de rijbaan verdeeld op een manier die uiteraard is gekozen op basis van de ligging van de rails van 
de twee tramsporen (uitgangssituatie). Merkwaardig genoeg zijn de centrale en laterale langsliggers, in tegenstelling tot de andere (onder de rails) 
die samengestelde plaatliggers zijn, warmgewalste I-profielen van 300 bij 125 mm.  
 

De bovenzijde van de langsliggers ligt iets lager dan de bovenzijde van de dwarsbalken, ongeveer 150 mm (Fig. 6, a). Deze liggers dragen op hun 
beurt houten dwarsliggers (fig. 6, b) met een rechthoekige doorsnede en een hoogte van 180 mm. De bovenzijden van deze dwarsliggers vormen 

                     Fig. 5 : Zijaanzicht van een rand (of hoofd) vakwerkligger 
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dan een perfect vlak en dragen de 130 mm dikke houten vloer, waarin de rails zijn ondergebracht. De houten dwarsliggers liggen ongeveer 600 mm 
uit elkaar. 
 

De beschrijving van de hoofdrandliggers moet 
worden aangevuld met de dwarskoppelingen die 
de bovenranden in het centrale gedeelte van de 
brug verbinden en zo, samen met de 
overeenkomstige staven, soorten portieken 
vormen (fig. 3, 4 en 7). Ten slotte loopt over de 
hele lengte van de brug, onder de metalen 
dwarsbalken, een Andreaskruis windverband. Het 
is waarschijnlijk dat de samenstelling van deze 
verbanden werd gewijzigd tijdens de 
wederopbouw in 1951 (zie hieronder). De 
diagonalen waren oorspronkelijk eenvoudige 
platte staven, terwijl het tegenwoordig 
ongetwijfeld hoekstaven zijn (fig. 8). 
 

Het was niet mogelijk het draaimechanisme van 
de brug in detail te analyseren, maar het is erg 
waarschijnlijk dat er in het midden één steunpunt 
is, een draaipunt, dat overeenkomt met een 
verticale draaiingsas waaromheen de brug draait. 
Waarschijnlijk is het contact op deze steun hoger 
dan het zwaartepunt van de brug, waardoor zijn 
positie stabiel zou zijn bij het manoeuvreren op 
deze ene steun. Wat het manoeuvre zelf betreft, 
drijven 4 aan de centrale pier bevestigde getande 
rollen de brug aan door middel van een ronde 
tandheugel die aan deze laatste is bevestigd (fig. 
10). Tegenwoordig wordt het manoeuvre 

uitgevoerd door middel van elektronisch gestuurde hydraulische zuigers. Maar blijkbaar aanvankelijk nog handmatig, zoals wordt voorgesteld op 
de afbeelding in figuur 4, waarop verschillende mensen te zien zijn, ongetwijfeld het brug- personeel. 
 

                  Fig. 6 : Doorsneden van de brugvloer (uit de plannen van de Vlaamse Overheid1) 
 



De de Smet de Naeyer brug in Oostende (V03) www.les-ponts-métalliques-historiques-belges (Marc Braham) 6 

Er is geen document gevonden dat met zekerheid de naam van de fabrikant van de draaibrug de Smet de Naeyer aangeeft. Het is beslist dezelfde 
fabrikant als van de Demey-brug, die tijdens dezelfde periode werd gebouwd. Een fotocatalogus van de Ateliers Théophile Finet van Jambes-Namur 
toont echter een brug die in alle opzichten vergelijkbaar is. Het is de Terdonckbrug over het kanaal Gent-Terneuzen5, gebouwd in 1907 en vernield 
door het Belgische leger op 20 mei 19406. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de Ateliers Théophile Finet ook de bouwer was van de twee 
draaibruggen aan de Demeysluis in Oostende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terug naar de geschiedenis van de brug 
 

De brug schijnt niet beschadigd te zijn geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers hebben uiteraard de bronzen leeuwen verwijderd van 
de zuilen op de hoeken van de brug. De standbeelden op de andere drie bruggen van het de Smet de Naeyer-complex ondergingen hetzelfde lot. 
Ze smolten deze beelden vermoedelijk om het metaal te gebruiken voor wapens. Ze hebben waarschijnlijk ook - en met goede reden! - de ijzeren 
koningskronen verwijderd die de toppen van de hoofdliggers sierden (Figs. 3 en 4). Dit feit wordt nergens vermeld in de weinige beschikbare 

   Fig. 7 : De dwarskoppelingen van de bovenranden van de hoofdliggers 
                 (foto door M. Braham, mei 2022) 
 

  Fig. 8 : Gedeeltelijk beeld van de samenstelling van de vloer van de 
              Demey Brug (foto door M. Braham, mei 2022) 
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historische documenten, maar onderzoek van de prentbriefkaarten, hoe moeilijk ook, suggereert een dergelijke geschiedenis. Uit een soortgelijk 

onderzoek blijkt eveneens dat deze Koninklijke attributen na de oorlog opnieuw werden aangebracht. 
 

De situatie was anders tijdens de Tweede Wereldoorlog: hoewel de brug bij het begin van de vijandelijkheden niet werd verwoest, vernietigden de 
Duitsers haar in 1944 tijdens hun terugtocht9. Er werd onmiddellijk aan de wederopbouw gedacht en in 1946 werden plannen uitgewerkt door de 
Brugse Ateliers La Brugeoise, Nicaise en Delcuve. Derhalve kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze onderneming eind 1950 met de 
wederopbouw was belast9. De reconstructie lijkt "identiek" te zijn uitgevoerd. Men kan zich alleen maar afvragen of de bovengenoemde 
buitentrottoir bij deze gelegenheid is aangebracht. Het staat echter niet op de plannen van 1946. 
 

 
Kort na deze reconstructie ontstond het idee om de oude bronzen beelden van de bruggen, de leeuwen van de brug de Smet de Naeyer en de 
beelden van de andere drie bruggen, te restaureren. Dit idee veroorzaakte nogal wat opschudding, maar het schijnt dat het vooral de plaatselijke 
kunstenaars waren die zich ertegen verzetten. Het argument was dat de plannen niet konden worden gevonden en dat het werk moest worden 

                     Fig. 9 : De tram op de de Smet de Naeyer brug 
                               (foto door M. Braham, mei 2022) 
 

             Fig. 10 : Centraal mechanisme voor de rotatie van de brug 
                               (foto M. Braham, mei 2022) 
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toevertrouwd aan huidige kunstenaars, in plaats van de oude modellen te reproduceren10. Klaarblijkelijk is er nooit iets aan gedaan: het 
brugcomplex de Smet de Naeyer mist nog steeds al zijn originele bronzen beelden en versieringen.  
 

De brug is nu gesloten voor het verkeer. Er rijden alleen trams overheen (fig. 9). Verder naar het zuiden zijn een andere weg en een brug  gebouwd 
voor het wegverkeer. 
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