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In 2012 viert Midden-West-Vlaanderen 150 jaar kanaal Roeselare–Leie. In 1862 nam de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers de beslissing om het kanaal tussen Roeselare en de 
Leie in Ooigem te graven. In 1872 werd het kanaal offi cieel geopend en ingevaren. De komst 
van het kanaal zorgde voor heel wat veranderingen in de regio. Voor Roeselare was het op-
vallendste gevolg ongetwijfeld de ontwikkeling van handel en industrie langs het kanaal en dan 
in het bijzonder langs de Kaaistraat en Trakelweg. 

In deze brochure wordt aan de hand van heel wat beeldmateriaal een zicht geboden op de 
handel en nijverheid die zich langs de kop van de vaart ontwikkelde doorheen die 150 jaar. 
Sommige gebouwen langs de Kaaistraat en Trakelweg dateren nog uit de negentiende eeuw. 
Er zijn kleine bedrijfsgebouwen te vinden, maar evengoed bedrijven die zich op de internatio-
nale markt richten. 
Binnen het concept van deze brochure werd voor een visuele aanpak van de rijke geschiedenis 
van de kanaalzone gekozen. De geschiedenis wordt in tekstvorm zo kort mogelijk gehouden. Een 
ruimere tekstbijdrage over dit thema verscheen eerder dit jaar in het tijdschrift ‘Erfgoed Roesela-
re’ van de Gidsenkring Mandeldal en het K.G.O.G.R.O. of Koninklijk Genootschap voor de Oudheid-
kunde en Geschiedenis van Roeselare en Ommeland. De tekst in deze brochure is overigens op 
dat artikel gebaseerd.

Foto // Zicht op de kop van de vaart net voor WO I 
(SAR, 22078, collectie P. Mulliez)

Kaft // Zicht op het begin van de Trakelweg met onder meer veevoederfabriek Hanekop, 
1957 (SAR, 24265)

EVOLUTIE VAN DE 
BEBOUWING LANGS 
HET KANAAL  
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// EERSTE BEBOUWING

Toen het kanaal in de onmiddellijke omgeving van de 
Mandel gegraven werd, was dit gebied in het zuidoos-
ten van Roeselare nog landelijk gebied. De Mandel was 
voor de afvoer van hemelwater een van de belangrijkste 
waterwegen in de stad. Regelmatig trad de Mandel bui-
ten haar oevers waardoor de gronden in de omgeving 
vooral als meers dienst deden. Er was dan ook nauwe-
lijks bebouwing.

Foto // Toen Philippe Capelle als eerste schipper Roeselare 
binnenvoer, kreeg hij van de stad Roeselare een gedenkpen-
ning naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis. (SAR, 
29837, coll. L. Debaillie)

Toen de ‘Léonie d’Hautrage’ op 13 januari 1872 als eerste schip via het kanaal Roeselare 
binnenvoer, was het uitzicht voor de schipper nogal desolaat. Enkel aan de kop van de vaart 
stonden er wat gebouwen. Die waren bovendien niet op het kanaal zelf gericht, maar op de 
omliggende straten zoals de Leenstraat. 

Door de gebrekkige ontsluiting van het kanaal en het ontbreken van goede en voldoende lange 
kaaimuren zou het nog een hele tijd duren vooraleer de industrie en handel het uitzicht van 
het kanaalgebied een nieuwe vorm zouden geven.

Vanaf het einde van de jaren 1880 werden er magazijnen langs de Kaaistraat en de Trakel-
weg opgetrokken. De meeste stonden langs de Kaaistraat omdat de Trakelweg geen kaaimu-
ren had, maar enkel een aarden oever.

Foto // In de 
19de eeuw was 
de bedrijvigheid 
langs de kop 
van de vaart 
nog heel be-
perkt. Dit kwam 
onder meer 
door de gebrek-
kige ontsluiting 
en het ontbre-
ken van een 
kaaimuur langs 
de Trakelweg. 
(SAR, 22069, 
collectie P. Mul-
liez, uitg. Feys)  
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De eerste gebouwen langs 
het kanaal in Roeselare wa-
ren hoofdzakelijk magazijnen 
voor de opslag van goede-
ren die via binnenschepen 
aangevoerd werden. Er kwa-
men magazijnen die op deze 
‘beurtvaart’ gericht waren. 
Bepaalde handelaars spitsten 
zich toe op de binnenvaart 
tussen Roeselare en andere 
steden zoals Gent. Daarnaast 
waren er tal van herbergen 
langs de vaart. Handelaars 
die voor het laden en lossen 
op dagloners een beroep 
wilden doen, konden die hier 
vaak vinden. Blijkbaar was 
een herberg langs de vaart 
interessant, want haast alle 
grote brouwerijen hadden er 
wel één langs het kanaal.

Foto // Herberg ‘In de Barge’ 
langs de Kaaistraat tijdens WO 
I. Deze herberg deed ook dienst 
als magazijn voor de voerman 
Edmond Couvreur die op Gent 
voer. (SAR, D7665, coll. J. 
Delbecke)

Niet alle gebouwen langs het kanaal waren handelsgebouwen. Vooral langs de Trakelweg 
stonden er gewone woonhuizen. Die straat was minder interessant voor handelaars door de 
aarden oever en de nabijgelegen spoorweg. De eigenaars van de gronden zorgden op een 
andere manier dat ze hun grond langs het kanaal konden laten renderen. Zo trokken ze hele 
rijen arbeiderswoningen op. Zoals toen de gewoonte was, betrof het doorgaans een hele rij 
met gelijk uitziende huisjes, een deur en venster breed. Meestal hadden ze twee kamers be-
neden en in het beste geval een aangebouwde achterkeuken met toilet op de koer. De huizen 
waren wel van een bovenverdieping met een tweetal kamers voorzien. Er stonden langs de 
Trakelweg drie grote ‘reken’ of huizenrijen. 

Foto // Vermeulens Reke was een van de huizenrijen in de Trakelweg. Zicht in de jaren 1960 net voor 
de sloop ervan met rechts herberg ‘Het Slachthuis’. (SAR, 22634, coll. Y. Vandecasteele)
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Gaandeweg ontwikkelde zich hier industrie. Gezien de textielnijverheid in de stad toen hoog tij 
vierde, hoeft het niet te verwonderen dat de eerste bedrijven langs het kanaal textielfabrieken 
waren. Bij het graven van het kanaal bestond de spinnerij van de gebroeders de Brouckère 
al. Die stond in de Leenstraat, maar door het graven van het kanaal kwam de achterkant 
van dat bedrijf op de kanaalomgeving uit. Het bedrijf zou zich in de loop der tijd steeds verder 
uitbreiden tot in de Vaartstraat. In de jaren 1880 kwamen er nog andere textielbedrijven, 
zoals de blauwververij Degrijse langs de Kaaistraat en de blekerij Muylle langs de Trakelweg. 
Nog later vestigde de voddenfabriek Vanderhaeghe–Wyckhuyse zich langs de Kaaistraat.

Een andere bedrijfstak die zich rond de eeuwwisseling langs het kanaal vestigde, was de 
brandstoffenhandel. Een van de argumenten voor de goedkeuring van het graven van het 
kanaal door het parlement was steenkool. De Henegouwse steenkoolmijnen zochten een 
groter afzetgebied en een kanaal naar het hart van West-Vlaanderen was daarvoor ideaal. 

Foto // Kolenhandel 
Decock gebroeders was 
een van de verschillende 
handelszaken in brand-
stoffen die een vestiging 
langs het kanaal hadden. 
Decock vestigde zich pas 
in de jaren 1920 langs 
het kanaal. (SAR, 26941, 
collectie N. Raes)

Verschillende kolenhan-
delaars zouden zich 
langs het kanaal vesti-

gen. Er volgden echter ook depots voor de opslag van een nieuwe brandstof : olie. Zo kwam 
er al in de jaren 1890 op het kruispunt van de Kaaistraat met de Langebrugstraat een olie-
depot. Later kwamen er nog twee depots langs de Trakelweg.

// NA WO I

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel gebouwen langs het kanaal vernield. Vooral 
de grote bedrijfsgebouwen waren zwaar beschadigd. Sommige werden heropgebouwd, 
zoals de weverij Degryse-Facon en de blekerij De Vaart. Andere verdwenen dan weer. 

Foto // Voddenmagazijn 
Vanderhaeghe – Wyckhuy-
se werd zwaar beschadigd 
tijdens WO I. Een deel 
van de gebouwen werd 
niet meer heropgebouwd. 
(SAR, 22534, coll. R. 
Decru)
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In de jaren 1920 ontwikkelde zich een nieuwe bedrijvigheid langs het kanaal. De regio had 
zwaar geleden onder de oorlog. Vele huizen, bedrijven en wegen moesten heropgebouwd 
worden. Verschillende aannemersfi rma’s uit het bi nnenland deden dan ook gouden zaken in 
West-Vlaanderen. Zij richtten vestigingen van hun bedrijven op van waaruit ze West-Vlaan-
deren konden heropbouwen. Voor de aanvoer van hout en andere bouwmaterialen waren de 
gronden langs het kanaal in Roeselare ideaal. Er werden loodsen gebouwd en terreinen inge-
richt waar het materiaal gestockeerd kon worden, in afwachting van verdere bouwprojecten.

Foto // Een binnenschip lost een 
partij hout voor de West-Vlaamsche 
Houtnijverheid in de Trakelweg. Het 
bedrijf bevond zich op het kruispunt 
met de Veldstraat. Links is de huizen-
rij Tants Reke te zien, rechts nog een 
gedeelte van de oudste herberg langs 
het kanaal, ‘De Vaart’. (SAR, 01466)

Zo snel als de vele aannemersbedrijven gekomen waren, zo snel verdwenen ze ook weer. 
Niettemin bleven er toch enkele lokale aannemers langs het kanaal actief, zoals de families 
Byttebier en Vergote. De bouwnijverheid had ondertussen het kanaal gevonden. Zo kwam 
er zelfs een tegelfabriek van de familie Vandewalle. Na de Tweede Wereldoorlog vonden de 
betoncentrales hun weg naar de Roeselaarse kanaalzone.

Foto // Actueel zicht 
op een van de oude 
bedrijfsgebouwen van de 
verdwenen tegelfabriek 
Vandewalle uit de jaren 
1950. Op de achter-
grond een betoncentrale 
uit de jaren 1960. (SAR, 
collectie D. Deblaere)

// VEEVOEDERNIJVERHEID

In de jaren 1930 werd de Roeselaarse binnenhaven de vaste stek voor een nieuw soort be-
drijven. De veeteelt begon grotere proporties aan te nemen. Vooral voor de kweek van kippen 
bleek dat een goed samengesteld mengvoeder van groot belang was. Verschillende (graan)
handelaars legden zich toe op het produceren en verhandelen van mengvoeders. Voor de 
productie hadden deze bedrijven geschikte gebouwen nodig. Die moesten vooral hoog zijn om 
er silo’s in onder te brengen. In deze silo’s konden granen opgeslagen en vermengd worden. 
De veevoederbedrijven zorgden voor de eerste hoogbouw langs het kanaal. De ligging langs 
het kanaal was ideaal voor deze bedrijven. Met binnenschepen konden graan en oliën in bulk 
aangevoerd worden. In geen tijd werden er verschillende veevoederfabrieken langs het kanaal 
gebouwd, allemaal in hoogbouw en voorzien van de nodige laadbruggen over de Kaaistraat 
en Trakelweg.

oudrousselare_4.indd   8 12/10/12   12:47



9

Foto // In de jaren 1930 verschijnen de eerste silo-
gebouwen langs het kanaal, zoals veevoederfabrieken 
Laga en Molens Van Hollebeke. (SAR, 26983, coll. N. 
Raes)

Na de Tweede Wereldoorlog breidden de verschillende veevoederfabrieken alsmaar verder 
uit. De grootste bedrijven kochten de aanpalende gronden en gebouwen op. Kleinere bedrij-
ven konden zich nauwelijks handhaven tegen de alsmaar uitbreidende fabrieken zoals Mase-
lis, Debaillie, FI.TA.RO., Laga en Hanekop. Deze bedrijven kochten oudere woningen en kleine 
magazijnen op en pootten er statige silo’s in hoogbouw neer. Tot in de jaren 1950 werd de 
traditionele bouwstijl nog aangehouden, maar vanaf de jaren 1960 waren dit vooral functio-
nele gebouwen met een industrieel karakter zonder veel franje.

Foto // De kanaalzone wordt door de komst 
van de veevoederfabrieken door hoogbouw 
overheerst. Zicht jaren 1960 (SAR, 27055, 
coll. N. Raes)

De hoogbouw van de veevoederfabrieken beheerst nog steeds de skyline van de kanaalomge-
ving en vormt de belangrijkste industrietak aan de kop van de vaart. Daarnaast zijn er vooral 
bedrijven uit de bouwnijverheid gevestigd. Het textielbedrijf Flaxloom is de laatste overblijver van 
de textielbedrijven die ooit langs het kanaal gevestigd waren. De brandstofdepots zijn allemaal 
verdwenen, net zoals bijna alle woningen. Enkel nabij de Langebrugstraat is er nog wat bewo-
ning. Op het einde van de Trakelweg staat een van de grootste havenbedrijven, pastafabrikant 
Soubry.

Foto // De kanaalzone wordt door de komst van 
de veevoederfabrieken door hoogbouw over-
heerst. Zicht jaren 1960 (SAR, 27055, coll. N. 
Raes)
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SPINNERIJ GEBROEDERS DE BROUCKÈRE

OPRICHTING 1856
OPGERICHT DOOR Karel de Brouckère – Ritter en Gustaaf de Brouckère – Tant
ACTIVITEIT vlasspinnerij
KORTE HISTORIEK De spinnerij startte in de Leenstraat. Door het graven van het kanaal breidde de 
fabriek verder oostwaarts uit tot in de nieuwe Vaartstraat. Het bedrijf viel op door zijn grote 
fabrieksschoorsteen en domineerde de hele kop van de Vaart. De volledige westzijde van de 
Vaartstraat behoorde tot het bedrijf. Het garen van de fi rma de Brouckère werd alom gelau-
werd om zijn kwaliteit. De bedrijfsgebouwen werden tijdens de bombardementen van de Eerste 
Wereldoorlog vernield. Het bedrijf werd niet heropgebouwd. 

De gronden werden gebruikt voor de aanleg van de brede Jules Lagaelaan met bijhorend 
park langs de spoorweg. De rest van de gronden werd na de afbraak in het midden van de 
jaren 1920 in verschillende loten verdeeld en bebouwd.

KOP VAN 
DE VAART

1 // Kop van de Vaart  2 // Site Maselis  3 // Site Dabeillie  4 // Van Langebrugstraat tot Mandelaan    
5 // Van de kop van de Vaart tot de Veldstraat   6 // Van de Veldstraat tot de Herderstraat   
7 // Van de Herdersstraat tot de Mandellaan
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Foto // 
Zicht op de 
spinnerij de 
Brouckère aan 
de kop van 
de vaart, ca. 
1910. Rechts 
herberg ‘In 
’t Vlaams 
Hoofd’. (SAR, 
26962, uitg. 
Carlier-Disper-
syn, coll. N. 
Raes)

Foto // Zicht na WO | op de vernielde spinnerij de Brouckère. De gebouwen werden pas jaren na de 
oorlog gesloopt. Links het achthoekige bureel van de havenmeester. (SAR, D5404, coll. J. Delbecke)

HUIZEN DE GEEST + ‘AU BATELIER’

OPRICHTING ca. 1869
OPGERICHT DOOR familie De Geest
ACTIVITEIT bewoning + herberg
KORTE HISTORIEK De familie De Geest bezat enkele gronden langs de Sint-Amandsbeek aan de 
achterkant van de spinnerij de Brouckère. Door de aanleg van het kanaal kwamen deze op de 
kop van de Vaart te liggen. De gronden waren niet groot genoeg voor een bedrijf of magazijn, 
maar door er enkele woonhuizen op te bouwen kon de familie toch winst uit deze gronden 
halen. Het hoekhuis werd ingericht als herberg en kreeg de naam ‘Au Batelier’ mee. Dat is 
Frans voor ‘binnenschipper’. De huizen De Geest raakten net zoals de spinnerij tijdens WO 
I beschadigd en werden niet meer heropgebouwd. Zij stonden de verbreding van de Jules 
Lagaelaan in de weg.
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Foto // Zicht op de kop van de Vaart met voor de fabriek de Brouckère de huizen De Geest. Aan de 
andere kant van de spoorweg de huizen langs de Gasstraat. (SAR, 26954, uitg. La Photoype Belge, 
coll. N. Raes)

‘HET SCHIPPERSHOF’ EN AANPALENDE SLAGERIJ

OPRICHTING tweede helft jaren 1920
OPGERICHT DOOR onbekend
ACTIVITEIT herberg en handelspand
KORTE HISTORIEK Het eerste pand met adres in de Kaaistraat is herberg ‘Het Schippershof’. Net 
zoals het aanpalende handelshuis, nu een slagerij, is het een typisch gebouw uit de herop-
bouwperiode in een Vlaams regionalistische bouwstijl.

APPARTEMENTEN

OPRICHTING 1969 en 1976
OPGERICHT DOOR K. Bulte en Sofi mo
ACTIVITEIT bewoning + handelspand (bank)
KORTE HISTORIEK De twee appartementsgebouwen staan op de plaats van twee kolenhandels en 
een herberg. Sedert 1927 had Cyriel Vandendriessche een kolenopslagplaats met burelen in de 
Kaaistraat. De handel werd door zijn zoons verdergezet en stopte in 1967 met zijn activiteiten. 
Het tweede appartementsgebouw bestond vroeger uit twee delen. Enerzijds was er de herberg 
‘In ’t Beurtschip’ uit de jaren 1920. De naam van het café verwijst naar de handel via de binnen-
scheepvaart. Een beurt verwijst naar een georganiseerde handelsvaart tussen twee havens. 
Daarnaast bevond zich de woning met opslagplaats van Paul Decock. Kolenhandel Decock ge-
broeders was een gevestigde naam langs het kanaal tijdens het Interbellum. Later werd de zaak 
verdergezet door M. Corneillie – Decock. De familie Decock had verderop in de Kaaistraat nog 
een magazijn met loskraan bij de vaart. In de jaren 1970 werd de handel stopgezet en kwam 
er een appartementsgebouw in de plaats.
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Foto // Briefhoofd van de NV Kolenhandel Vandendriessche, 1964 (SAR)

Foto // Zicht op een loskraan van de fi rma Damman-Croes met daarachter herberg ‘In ’t Beurtschip’, 
de woning van de familie Decock en herberg ‘Au Batelier’, jaren 1960 (SAR, coll. Damman-Croes)

‘AU BATELIER’

OPRICHTING tweede helft jaren 1920
OPGERICHT DOOR brouwerij Sint-Joris (Rodenbach)
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Op het kruispunt van de Kaaistraat met de Vaartstraat werd de herberg ‘Au Batelier’ 
gebouwd. Ze nam de naam over van de tijdens de oorlog vernielde herberg die bij het bedrijf de 
Brouckère stond. De naam is nog steeds te zien op de siersteen boven de deur. Momenteel heeft 
de herberg een naam die niets met het kanaal te maken heeft: ‘Dino’.
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// SITE MASELIS

Momenteel beheerst de fi rma Maselis het begin van de Kaaistraat. Het bedrijf strekt zich uit 
van het kruispunt met de Vaartstraat tot voorbij het kruispunt met de Gieterijstraat, meer 
bepaald waar de Mandel vroeger nog open lag en zich een weg baande langs het kanaal. 
Maselis vestigde zich pas in de jaren 1930 langs de Kaaistraat. Daarvoor waren hier heel 
wat magazijnen en herbergen gehuisvest.

‘A LA TÊTE DE FLANDRES’

OPRICHTING jaren 1870
OPGERICHT DOOR onbekend, wellicht brouwerij
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Op de hoek met Vaartstraat werd al 
vlug een herberg gebouwd die een Franse naam 
kreeg. Later werd dat vernederlandst naar ‘In ’t 
Vlaams Hoofd’. De term hoofd verwijst naar de 
kop van het kanaal dat hier een eindpunt vindt. 
De herberg bleef dienst doen tot ver in de twin-
tigste eeuw. In de jaren 1990 werd het gebouw 
gesloopt om plaats te maken voor een laad- en 
losruimte van Maselis.

Foto //  Op de hoek van de Kaaistraat met de Vaartstraat stonden van oudsher enkele herbergen en 
magazijnen (SAR, 30209, coll. G.Hoornaert)

‘IN DE EERSTE NATIE’

OPRICHTING 1886
OPGERICHT DOOR Leopold Calmeyn – Condé 
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK ‘In de Eerste Natie’ is een van de vele herbergen die vooral langs de kop van de 
vaart terug te vinden waren. Ook deze naam verwijst naar de binnenscheepvaart. Een natie is 
een inrichting voor het laden en lossen van schepen. Na WO I baatte Paul Vandeputte – Cal-
meyn de herberg uit. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd het gebouw een woonhuis. 
Het werd net zoals ‘In het Vlaams Hoofd’ in de jaren 1990 gesloopt.

MAGAZIJNEN VAN CANNEYT 

OPRICHTING 1886 en 1888
OPGERICHT DOOR Charles Van Canneyt
ACTIVITEIT magazijn voor kolenhandel
KORTE HISTORIEK Deze twee magazijnen werden in de jaren 1880 opgetrokken voor de opslag 
van allerhande goederen. Het linkse magazijn was in de eerste helft van de 20ste eeuw onder 
meer in handen van Joseph Lemahieu, René Vancolen en René Lagrange. Sedert de jaren 
1950 gebruikte kolenhandel Corneillie–Decock het magazijn. Het andere magazijn werd in 
1898 als graanopslagplaats aan Felix Depuydt verkocht. In 1940 werd het eigendom van 
Alberic Ramboer en nog later werd het door de gebroeders Terryn gebruikt voor hun veevoe-
derhandel. De gebouwen werden in 1990 door Maselis gesloopt.

KAAISTRAAT
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‘IN DE BARGE’

OPRICHTING ca. 1889
OPGERICHT DOOR Maria Mahieu – Tack (brouwerij Mahieu)
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Brouwerij Mahieu kon als een van de grootste lokale brouwerijen niet ontbreken 
met een herberg langs het kanaal. Ook deze herberg kreeg een naam uit de binnenscheep-
vaart mee. Een barge is een binnenschip zonder motor dat vooruit gesleept wordt. De mees-
te binnenschepen uit die tijd waren sleepboten. ‘In de Barge’ was meer dan een herberg. Het 
was een afspanning voor reizigers waar tot 40 paarden konden opgevangen worden. Uitba-
ter Edmond Couvreur was overigens ook zelf voerman op Gent. In de jaren 1950 werd de 
herberg stopgezet en werd het gebouw een magazijn voor kolenhandel Corneillie – Decock. 
Het werd net zoals de aanpalende magazijnen in 1990 gesloopt.

Foto // De magazijnen Corneillie – Decock 
en voormalige herberg ‘In de Barge’ net 
voor de sloop in 1990 (SAR, 1990/475)

Foto // De oude magazijnen en herbergen aan de voet van de silo’s van veevoederfabriek Maselis, ca. 
1979 (SAR, coll. AWZ)

MAGAZIJNEN RODENBACH + ‘L’AVENIR’

OPRICHTING 1896
OPGERICHT DOOR Eduard Rodenbach – Mergaert (brouwerij Sint-Joris)
ACTIVITEIT magazijnen + herberg
KORTE HISTORIEK Op de hoek met de Gieterijstraat liet brouwer Eduard Rodenbach drie magazijnen 
en een herberg bouwen die de naam ‘L’Avenir’ of ‘De Toekomst’ mee kreeg. De magazijnen in de 
Kaaistraat en Gieterijstraat werden verhuurd. Felix Depuydt uit Lichtervelde was een van de eer-
ste pachters. Na WO I werden ze een tijdlang door de Belgische Boerenbond gebruikt. Sedert 
1935 pacht de familie Maselis de magazijnen van Rodenbach. De gebouwen werden gesloopt 
en vervangen door een silogebouw dat perfect aansloot bij de veevoederfabriek van Maselis dat 
ernaast stond. Pas decennia later zou de familie de gebouwen kunnen opkopen. De herberg ‘L’A-
venir’ bleef in gebruik tot ze in 1956 gesloopt werd. Hier kwam een torengebouw voor Maselis.

Foto // De magazijnen Rodenbach gepacht door de 
familie Depuydt met op de hoek herberg ‘L’Avenir’, 
voor WO I (SAR, 26974, S.A. belge de Phototypie, 
coll. N. Raes)

oudrousselare_4.indd   15 12/10/12   12:47



16

Foto // Herberg 
‘L’Avenier’ en de 
magazijnen Ro-
denbacht met 
daarachter de 
veevoederfabriek 
Maselis in op-
bouw, jaren 1930 
(SAR, 24910)

Foto // Veevoederfabriek Maselis na 
de sloop van herberg ‘L’Avenir’, 1958 
(SAR, 09883)

 

‘DE KAAI’

OPRICHTING laatste kwart 19de eeuw
OPGERICHT DOOR onbekend
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Op de hoek met de Gieterijstraat stond al van in de 19de eeuw een herberg die 
aan de buitengevel nauwelijks veranderde. Het interieur van ‘De Kaai’ werd kort na WO II nog 
vernieuwd, maar sedertdien is de tijd er blijven stil staan. De herberg is niet meer in gebruik 
als dusdanig, maar maakt deel uit van het historisch patrimonium van Maselis.

MAGAZIJNEN RAMBOER

OPRICHTING 1895 – 1889 – 1889 
OPGERICHT DOOR Honoré Talpe, Pieter Doom en Louis Vandooren
ACTIVITEIT magazijnen
KORTE HISTORIEK Naast herberg ‘De Kaai’ werden drie magazijnen gebouwd die qua bouwstijl op 
elkaar leken, maar door verschillende eigenaars opgetrokken werden. In 1932 kocht Alberic 
Ramboer het middelste op en liet het slopen. Kort daarna verwierf hij ook de twee andere 
magazijnen, maar die behielden hun gevel. De gebouwen werden gebruikt voor de opslag van 
graan en veevoeder. Later werden de drie gebouwen door de fi rma Maselis opgekocht. Het 
middelste werd opnieuw verbouwd, maar de twee andere werden gerestaureerd. Sedert 
2003 zijn ze als beschermd monument erkend.
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Foto // Zicht op herbergen ‘De Kaai’ en ‘Jean Bart’ met daartussen drie magazijnen, voor WO I (SAR, 
26968, coll. N. Raes)

Foto 1 // Actueel zicht op de oude herberg en beschermde magazijnen bij Maselis (SAR)

Foto 2 // Gevel van een van de magazijnen Ramboer, sedert 2003 een beschermd monument, 1938 
(SAR, 29840, coll. L. Debaillie)

‘JEAN BART’

OPRICHTING eind 19de eeuw 
OPGERICHT DOOR brouwerij Sint-Joris (Rodenbach)
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Op het einde van de 19de eeuw trok brouwerij Rodenbach een grote herberg 
op langs de Kaaistraat die naar de legendarische Duinkerkse kaper Jean Bart genoemd 
werd. Het gebouw had een monumentale trapgevel die tijdens WO I vernield werd. Toen 
kwam er een bescheidener voorgevel. Na WO II werd Jean Bart een woonhuis en nog later 
kwam het in handen van de fi rma Maselis. Het gebouw werd recentelijk afgebroken voor de 
bouw van een nieuw administratief centrum van het bedrijf. Naast en achter herberg ‘Jean 
Bart’ stonden sedert het begin van de 20ste eeuw een portierswoning en bureelgebouw die 
bij de voddenfabriek Vanderhaeghe hoorden. Deze gebouwen werden in 1988 door Maselis 
gesloopt en in de bedrijfssite opgenomen.
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MASELIS

OPRICHTING 1931 
OPGERICHT DOOR gebroeders Maselis
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK In 1931 vestigde de familie Maselis zich langs het kanaal. Ze trokken op een 
braakliggend terrein een silogebouw op voor de productie van gemengd veevoeder. De fi rma 
kreeg de naam ‘AVIX’ mee naar het huismerk. Dat is Latijn voor vogel. Het veevoeder van 
Maselis werd vooral in de hoenderteelt gebruikt. In geen tijd breidde het bedrijf zich uit langs 
de Kaaistraat en Gieterijstraat. Na het overlijden van Jeroom Maselis werd het verder gezet 
door de pvba van zijn weduwe en kinderen. Het bedrijf bleef groeien en strekte zich langzaam 
uit van de Vaartstraat tot de inmiddels overwelfde Mandel. In 1988 kocht Antoon Maselis 
zijn familie uit. Momenteel leidt zijn zoon Patrick het bedrijf dat geen veevoederfabriek meer 
is, maar zich toelegt op graanproducten voor de menselijke consumptie.

Foto // De oudste gebou-
wen van het bedrijf Maselis 
bestaan nog steeds. Het 
is een silogebouw van vijf 
verdiepingen hoog waar 
een olieslagerij, maïzerie 
en veevoederafdeling in 
gehuisvest waren. (SAR, 
27015, coll. N. Raes)

Foto // Reclamebeeld voor het huismerk van 
Maselis : AVIX, een mengvoeder voor kippen 
(SAR, 29678, coll. Maselis)
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Foto // Lucht-
foto van de site 
Maselis met aan-
palende gebou-
wen die inmiddels 
allemaal door het 
bedrijf ingenomen 
zijn, 1963 (SAR, 
29686, coll. Ma-
selis)

Foto // Blik op de maïsmolens en andere machines in de veevoederfabriek van Maselis, jaren 1950 
(SAR, 29668-71-72-75, coll. Maselis)
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// SITE DEBAILLIE

Naast het bedrijfscomplex Maselis bevinden zich de bedrijfsgebouwen van veevoederfabriek 
Debaillie. Het strekt zich uit van de overwelfde Mandel tot bijna aan de Langebrugstraat 
en omvat een allegaartje van gebouwen. Debaillie startte in de late jaren 1930 met een 
klein magazijn, maar zou vooral na WO II enorm uitbreiden en het tweede gedeelte van de 
Kaaistraat volledig inpalmen. Voordien stonden hier vooral textielfabrieken, wat kleinere ma-
gazijnen en nogal wat open ruimte.

VODDENFABRIEK C. VANDERHAEGHE - WYCKHUYSE

OPRICHTING 1886
OPGERICHT DOOR Constant Vanderhaeghe – Wyckhuyse 
ACTIVITEIT verwerking van vodden en textielafval
KORTE HISTORIEK Vanderhaeghe had al een voddenfabriek in de Noordstraat maar moest daar 
uitwijken door de zware vervuiling die dergelijke bedrijven veroorzaken. Ook langs de vaart 
waren er heel wat klachten over dit sterk vervuilend bedrijf. Niettemin was de voddenfabriek 
een succesvol bedrijf waar tot 500 mensen actief waren. In 1905-’06 werden er grote 
werkhuizen bijgebouwd. Later volgde nog een conciërgewoning en bureelgebouw dat achter 
herberg ‘Jean Bart’ gebouwd werd. De fabriek werd tijdens WO I vernield en maar gedeel-
telijk heropgebouwd. Op het einde van de jaren 1930 werden de gronden en gebouwen in 
verschillende loten verdeeld en verkocht. De gronden bij de Gieterijstraat en administratieve 
gebouwen werden door Maselis gekocht, terwijl Alberic Ramboer de bedrijfsgebouwen kocht. 
De gronden met de niet heropgebouwde magazijnen kwamen in handen van de familie Debail-
lie, die later ook de magazijnen Ramboer zou opkopen en in hun veevoederfabriek opnemen

 

Foto // Ongebruikelijk zicht op de voddenfabriek Vanderhaeghe en blauwververij Degryse van voor 
1900. De grote bedrijfsgebouwen van Vanderhaeghe moeten nog gebouwd worden, net zoals de tus-
senliggende herberg ‘De Antwerpsche Beurt’. (SAR, D5758, coll. J. Delbecke)

oudrousselare_4.indd   20 12/10/12   12:48



21

Foto // Zicht op de Kaaistraat met de magazijnen Ramboer, voorheen voddenfabriek Vanderhaeghe, 
1937 (SAR, 01445)

Foto // Bureelgebouw van voddenfabriek Vanderhaeghe uit 1911 voor de sloop ervan in 1988 (SAR, 
1988/193)
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‘DE ANTWERPSCHE BEURT’

OPRICHTING  1899
OPGERICHT DOOR  Emiel Carlier – Vanbesien  
ACTIVITEITG  herberg
KORTE HISTORIEK  Naast de dan nog open liggende Mandel in de Kaaistraat werd een woonhuis 
met herberg en magazijn opgetrokken. De naam van de herberg verwijst naar de handel via 
de binnenscheepvaart. Het opvallende gebouw met de dubbele trapgevel bleef tot in de jaren 
1950 bestaan wanneer het gesloopt werd voor de bouw van de veevoederfabriek Debaillie.

Foto // Zeldzaam 
zicht op herberg ‘De 
Antwerpsche Beurt’ en 
weverij Degryse – Fa-
con, jaren 1920 (SAR, 
26980, coll. N. Raes)

DEGRYSE – FACON

OPRICHTING 1880 / 1883
OPGERICHT DOOR Moerman / Pieter en Henri Degryse  
ACTIVITEIT blauwververij / weverij
KORTE HISTORIEK Naast de Mandel werd een van de eerste textielbedrijven langs de vaart opge-
richt. De familie Moerman richtte een blauwververij op, die na drie jaar al werd overgenomen 
door de familie Degryse. Het bedrijf werd ook ‘Teinturerie Le Bassin’ genoemd. In 1896 werd 
het uitgebreid met een weverij en heette het voortaan Degryse–Facon. De gebouwen werden 
tijdens WO I vernield, maar heropgebouwd. De weverij bleef actief tot in de jaren 1950 toen 
het uitweek naar Ronse. De gebouwen werden in 1966 gesloopt voor de uitbreiding van de 
veevoederfabriek Debaillie.

Foto // Op een 19de-eeuws briefhoofd werd een 
ideaal beeld van de blauwververij Degryse voorge-
steld (SAR)
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Foto // Weverij Degryse – Facon werd tijdens WO I vernield. (SAR, 22537, coll. P. Mulliez)

DERYNCK – RAES 

OPRICHTING 1928
OPGERICHT DOOR Odiel Derynck – Raes   
ACTIVITEIT olieslagerij
KORTE HISTORIEK Pas na WO I werd dit terrein gebruikt, aanvankelijk voor de opslag van bouw-
materialen voor het aannemersbedrijf Hénéaux. In 1928 trok de familie Derynck hier een 
olieslagerij op als verderzetting van hun bedrijf in Gits. In 1937 werd er nog een magazijn 
bijgebouwd. Het bedrijf bleef actief tot halfweg de jaren 1960. De Belgische Boerenbond 
kocht de gebouwen op, maar ruilde het oudste met Debaillie. Beide gebouwen bestaan nog 
steeds als onderdeel van de veevoederfabriek.

Foto // Het eer-
ste bedrijfsgebouw 
van Derynck–Raes 
met zuiginstallatie 
naar de vaart toe, 
jaren 1930 (SAR, 
26981, coll. N. 
Raes)
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Foto // Het tweede bedrijfsgebouw van 
Derynck – Raes naast de eerste fabriek 
Debaillie en achter de laadbrug het ma-
gazijn van de Boerenbond, jaren 1950 
(SAR, 29851, coll. L. Debaillie)

BELGISCHE BOERENBOND

OPRICHTING 1929
OPGERICHT DOOR Belgische Boerenbond   
ACTIVITEIT magazijn
KORTE HISTORIEK De Belgische Boerenbond wou na WO I een magazijn langs het kanaal Roesela-
re–Leie. Aanvankelijk huurden ze een gebouw, maar in 1929 richtten ze een eigen magazijn 
op. Dit werd verschillende keren uitgebreid. In 1965 kocht de Boerenbond de gebouwen van 
Derynck – Raes op. Om die met hun bestaande magazijn te verbinden, ruilde ze het oudste 
gebouw van Derynck met de fi rma Debaillie die de tussenliggende gebouwen in eigendom 
had. In de jaren 1980 stopte de Boerenbond haar activiteiten langs het kanaal. Hun eigen 
magazijn werd in 1986 gesloopt en niet meer heropgebouwd. De voormalige gebouwen van 
Debaillie en Derynck–Raes werden in 1990 aan Debaillie verkocht.

Foto // 
De maga-
zijnen van 
de Belgi-
sche Boe-
r e n b o n d 
aan de 
voet van de 
silo’s van 
V o e d e r s 
D e b a i l -
lie, 1979 
( S A R , 
AWZ)
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DEBAILLIE

OPRICHTING 1937
OPGERICHT DOOR Kinders Debaillie   
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK Het bedrijf Debaillie werd door de broers en zusters Debaillie in 1935 te 
Lichtervelde opgericht. In 1937 werd een eerste magazijn langs het kanaal gebouwd. In 
1946 werd er een silogebouw opgetrokken, maar er waren hier geen uitbreidingsmoge-
lijkheden. De familie Debaillie kocht op het einde van de jaren 1950 de gronden en gebou-
wen langs de Mandel en liet die verleggen en overwelven. In verschillende fases werd een 
nieuwe grote fabriek opgetrokken met tal van silo’s. Na de sloop van weverij Degryse werd 
de fabriek tegen 1973 vervolledigd. Via een ruil met de Boerenbond werd een deel van de 
olieslagerij Derynck – Raes in het bedrijfscomplex opgenomen. Ondertussen kwam Luc De-
baillie aan het roer van de fabriek. Hij wou graag de oudste bedrijfsgebouwen van Debaillie 
terug in handen en kocht die in 1990 van de Boerenbond. Zo reikt de site Debaillie van de 
Mandel tot de oude fabriek Debaillie nabij de Langebrugstraat. In 1999 fusioneerde het 
bedrijf met Voeders De Brabander verderop in de Kaaistraat. Debaillie is de hoofdzetel.

Foto // eerste torengebouw van Voeders Debaillie 
(SAR, 29852, coll. L. Debaillie)

 

Foto // Zicht 
op de vaart met 
rechts onder 
meer de nieu-
we fabriek van 
Debaillie, 1962 
(SAR, 01464)
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Foto // Vee-
voederfabriek 
Debaillie tijdens 
de bouwwerken, 
jaren 1960 (SAR, 
29864, coll. L. 
Debaillie)
 

Foto // Werkzaamheden in de veevoederfabriek Debaillie in de jaren 1930 (SAR, 29844-46-48-49, 
coll. L. Debaillie)
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// VAN DE LANGEBRUGSTRAAT TOT DE MANDELLAAN

Het gedeelte van de Kaaistraat van de Langebrugstraat tot de Bruanebrug in de Mandellaan 
was lange tijd zo goed als onbebouwd. Een deel van de gronden deed dienst als overstro-
mingsgebied voor de dan nog open liggende Mandel. Overigens lag hier ook het parkdomein 
van de villa Rodenbach. Op een uitzondering na dateert de eerste bebouwing uit het Interbel-
lum wanneer ook dit gebied interessanter wordt voor de lokale nijverheid en handel. Ook na 
WO II werd hier volop gebouwd.

D2000

OPRICHTING 1908
OPGERICHT DOOR C. Hostens - Maselis
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK In 1908 trok de familie Hostens – Maselis een magazijn voor de opslag van 
granen op nabij het kruispunt met de Langebrugstraat. In 1932 werd dit gesloopt en 
vervangen door een modern silogebouw. Er volgde nog een uitbreiding in de jaren 1950, 
maar in 1975 werd het hele complex opnieuw gesloopt voor een nieuw complex waar-
bij ook een deel van de aanpalende gronden ingenomen werd. Ondertussen nam de fa-
milie Debaillie het bedrijf over, zij het een andere tak dan die van de gelijknamige veevoe-
derfabriek. Het bedrijf kreeg de naam D2000 en behoort momenteel tot de groep Delva.

Foto // Enkele 
mannen aan het 
werk tijdens WO I 
met op de achter-
grond het magazijn 
Hostens – Maselis 
(SAR, D6718, coll. 
J. Delbecke) 

Foto // Veevoederfabriek Hostens, ca. 1958 (SAR, 26943, coll. N. 
Raes)
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AMERICAN PETROLEUM COMPANY

OPRICHTING jaren 1890
OPGERICHT DOOR American Petroleum Company
ACTIVITEIT benzineopslag
KORTE HISTORIEK Op de hoek van de Langebrugstraat met de Kaaistraat werd op het einde 
van de 19de eeuw al een depot voor de opslag van benzine en andere brandstoffen op-
gericht door een Antwerps oliebedrijf. Het werd in 1925 nog uitgebreid met een conci-
ergewoning en bleef in functie tot de jaren 1940. In 1948 werd het terrein aan de fami-
lie Debaillie verkocht en later in de site van de aanpalende veevoederfabriek opgenomen.

Foto // Op de hoek met de Langebrugstraat 
stond de statige witte conciërgewoning van de 
A.P.C.. In de jaren 1970 werd die gebruikt als 
woning voor de veearts van de veevoederfa-
briek Debaillie.(SAR, 26731, foto en coll. L. 
Hannon)

 

VERGOTE

OPRICHTING jaren 1920
OPGERICHT DOOR Prudent Vergote
ACTIVITEIT magazijn bouwmaterialen
KORTE HISTORIEK De oostkant van het kruispunt Kaaistraat – Langebrugstraat doet sinds de jaren 
1920 dienst al opslagterrein voor een lokale aannemer. Wellicht was er voor WO I al enige 
bebouwing, maar het was Prudent Vergote die het in de jaren 1920 als dusdanig inrichtte. 
Plannen voor een weverij werden al vlug opgedoekt. De huidige hangaar dateert uit 1933 en 
werd in 1942 nog verbouwd door mevrouw Schreurs – Vergote.

Foto // Zicht 
op de bocht in 
het kanaal met 
links onder meer 
de gebouwen 
van bouwonder-
neming Vergo-
te, jaren 1930 
(SAR, 26952, 
uitg. De Brau-
wer–Roe lens , 
coll. N. Raes)
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KOLENHANDEL TANGHE – ‘DE KOOLMIJN’

OPRICHTING jaren 1920
OPGERICHT DOOR gebroeders Tanghe
ACTIVITEIT kolenhandel + herberg
KORTE HISTORIEK De gronden naast Vergote werden in de jaren 1920 gebruikt door het aanne-
mersbedrijf Van Velthem, Lindekens & C°. Na het stilvallen van de heropbouw verdween dat 
bedrijf uit Roeselare en verpachtte de eigenaar, brouwer René Cauwe, ze aan kolenhandel 
Tanghe uit Krottegem. Pas na WO II werd de site door Cauwe verkocht. Het merendeel kwam 
in handen van de familie Tanghe die er in 1952 een woonhuis optrok en de rest als kantoor- 
en opslagruimte gebruikte. Cauwe behield wel de herberg uit het Interbellum met de toepas-
selijke naam ‘De Koolmijn’. Later werd de kolenhandel nog uitgebreid met enkele gebouwen 
van de voormalige fabriek Stragier. Na het stopzetten van de handel bleef de woning in 

handen van de familie Tanghe. De oude opslagplaats 
en de herberg werden verbouwd tot de huidige zaak 
‘Interieur Maddens’.

Foto // Enkele gebouwen langs de Kaaistraat zoals kolen-
handel Tanghe (centraal) en achter de laadbrug van Van 
Eeckhout de voormalige schietspoelfabriek Stragier en een 
zijzicht op de olieslagerij Biebuyck – Bonte, 1979 (SAR, 
AWZ)

STRAGIER

OPRICHTING 1920
OPGERICHT DOOR weduwe Karel Stragier – Deschepper 
ACTIVITEIT schietspoelfabriek
KORTE HISTORIEK De familie Stragier had voor WO I een schietspoelfabriek langs de Diksmuidse-
steenweg, maar dat gebouw werd tijdens de oorlog vernield. De familie besloot de fabriek 
langs het kanaal her op te bouwen. Bij het bedrijf hoorde ook een conciërgewoning. Na WO 
II kwam er nog een was- en eetzaal voor personeel bij. De fabriek sloot in 1960 de deuren. 
De eetzaal en een deel van de gronden werd ingenomen door Bouwstoffen Omer Van Eeck-
hout. Recent werd een deel van de open ruimte bebouwd door Wijnhandel Jeuris. De oudste 
bedrijfsgebouwen werden door de nabijgelegen veevoederfabriek De Brabander gekocht. De 
conciërgewoning en achterliggende binnenplaats werden door kolenhandel Tanghe in gebruik 
genomen en later overgenomen door Brandstoffenhandel Pillen.

BIEBUYCK – BONTE 

OPRICHTING 1920
OPGERICHT DOOR René Biebuyck en Oscar Bonte – Biebuyck  
ACTIVITEIT olieslagerij
KORTE HISTORIEK De familie Biebuyck was al van voor 1820 actief met een olieslagerij op de Ver-
geldermolen in Hooglede. Na WO I bouwde de familie langs het kanaal een nieuwe olieslagerij 
in monumentale bouwstijl. Het bedrijf werd verder gezet door Oscar Bonte en later door 
diens zoon Paul. Na het stopzetten van de activiteiten kwamen de gebouwen leeg te staan. 
NV De Brabander kocht de gebouwen naast hun fabriek op en liet ze in 1989 slopen. Enkel 
de conciërgewoning met paardenstallen bestaat nog.
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Foto //  Enkele zichten op het hoofdgebouw van de olieslagerij Biebuyck – Bonte net voor de sloop ervan 
in 1989 (SAR, 1989/520)

DE BRABANDER

OPRICHTING 1960
OPGERICHT DOOR gebroeders De Brabander  
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK Molenaarsfamilie De Brabander was al generaties lang actief op de Aapmolen 
in Rumbeke. In 1960 verhuisde ze haar activiteiten naar het kanaalgebied waar ze een nieu-
we veevoederfabriek optrokken. Het bedrijf werd nog enkele keren uitgebreid en kocht onder 
meer de aanpalende olieslagerij Biebuyck – Bonte en de turfhandel Sterckx op. De Brabander 
fusioneerde in 1999 met Voeders Debaillie en maakt de facto van dat bedrijf deel uit.

STERCKX

OPRICHTING 1951
OPGERICHT DOOR Jan Sterckx – Cleppe   
ACTIVITEIT turfhandel
KORTE HISTORIEK In 1951 liet Jan Sterckx langs het kanaal een woonhuis met magazijnen optrek-
ken voor zijn handel in turf en oesterschelpen, gegeerde meststoffen van die tijd. In 1959 
kwam er nog een magazijn bij. Na het stopzetten van de handel kwamen de gebouwen in 
handen van Voeders De Brabander.
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Foto // Veevoederfabriek De Brabander tussen olieslagerij Biebuyck–Bonte en turfhandel Sterckx, 1979 
(SAR, AWZ)

VAN EECKHOUT

OPRICHTING 1957
OPGERICHT DOOR Palmer Van Eeckhout–Vandewoestyne   
ACTIVITEIT opslag bouwmaterialen / betoncentrale
KORTE HISTORIEK De familie Van Eeckhout had al een handel in bouwstoffen langs de Rijselstraat, 
maar week in de jaren 1950 uit naar de kanaalzone waar meer mogelijkheden waren. Al snel 
kwam er een weegbrug bij. Zoon Antoon nam de zaak over en het bedrijf ontwikkelde zich 

meer tot een betoncen-
trale. Het bedrijf werd 
in 2008 volledig herin-
gericht en vernieuwd.

Foto // Zicht op de be-
toncentrale Van Eeckhout 
langs het kanaal, begin ja-
ren 1960 (SAR, 22083, 
coll. P. Mulliez)
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OSTYN

OPRICHTING 1933
OPGERICHT DOOR familie Talpe  
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK In 1933 breidde de fi rma Talpe haar activiteiten uit op haar gronden langs het 
kanaal. Daarvoor was het bedrijf langs de Spanjestraat in de cichoreinijverheid actief. Langs 
de Kaaistraat werden grote silogebouwen opgetrokken voor de veevoederfabriek FI.TA.RO., 
beter bekend onder het huismerk PRIMO. Via een brug over de Mandel was het bedrijf van-
uit de straat bereikbaar geworden. In de jaren 1930 en ook na de oorlog werd het bedrijf 
in ijltempo verder uitgebouwd. In 1936 bouwde Isidoor Bostoen naast de fabriek nog een 
magazijn voor bouwstoffen dat bleef bestaan tot 1968. Het terrein werd daarna bij de vee-
voederfabriek gevoegd dat toen ook overgenomen werd door Voeders Ostyn uit Passendale. 
Ostyn zou de fabriek in het begin van de jaren 1970 en de jaren 1980 gevoelig uitbreiden en 
gaandeweg de oude naam van de fabriek doen verdwijnen.

Foto // De Bruanebrug over het kanaal met op de achtergrond de veevoederfabriek FI.TA.RO., jaren 
1960 (SAR, 09880)

CLUB ROESELARE

OPRICHTING ?
OPGERICHT DOOR F.C. Roeselare  
ACTIVITEIT voetbalveld
KORTE HISTORIEK Het terrein nabij de Bruanebrug op de hoek van de Mandellaan met de Kaaistraat 
was lange tijd een laag gelegen perceel grond dat erg overstromingsgevoelig was. Tijdens 
het Interbellum was het een verwilderd bos waar heel wat water bleef staan, ook afvalwater 
van het slachthuis. Pas later werd het opgeruimd en werd het een oefenvoetbalveld voor F.C. 
Roeselare.
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TRAKELWEG

// VAN DE KOP VAN DE VAART TOT DE VELDSTRAAT

De Kaaistraat ontwikkelde zicht snel tot een straat vol handel en nijverheid. In de Trakelweg 
was dit veel minder het geval. De belangrijkste reden was ongetwijfeld het ontbreken van 
kaaimuren aan die oever, maar er waren nog andere hindernissen zoals de Mandel die in 
het begin van de straat lag en overbrugd diende te worden. Verder was er de nabijgelegen 
spoorweg waardoor de percelen langs de Trakelweg niet zo diep waren. Sommige grondei-
genaars maakten hun gronden dan maar ten gelde door er rijen arbeiderswoningen op te 
trekken. Het eerste gedeelte van de Trakelweg wordt momenteel bijna volledig beheerst door 
de veevoederfabriek van Hanekop, maar dat was niet altijd zo.

HAVENKANTOOR

OPRICHTING ?
OPGERICHT DOOR stad Roeselare  
ACTIVITEIT kantoor voor havenmeester
KORTE HISTORIEK De stad Roeselare inde zoals de meeste steden met binnenhavens kaairechten 
op de binnenschepen die de haven aandeden. Hiervoor had ze zelfs een havenmeester met 
personeel in dienst. Voor hun werking werd er een klein achthoekig havenkantoor aan de 
kop van de vaart opgetrokken. Later kwam er nog een weegbrug bij. Het gebouw verdween 
in de jaren 1970 voor een moderner paviljoen. De kaairechten werden op het einde van 
de 20ste eeuw afgeschaft, als laatste Belgische binnenhaven. In 1999 werd het paviljoen 
weggenomen.

Foto // Het eerste havenkantoor aan de kop van de vaart, jaren 1970 
(SAR, 26743, foto en coll. L. Hannon)
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Foto // Het laatste havenkantoor, kort voor de sloop in 1999 (SAR, foto en coll. D. Deblaere)

VANDENBERGHE 

OPRICHTING 1901/1954
OPGERICHT DOOR René Biebuyck – Bonte / Jules Vandenberghe  
ACTIVITEIT paardenstal, later schoenwinkel
KORTE HISTORIEK Net over de open liggende Mandel lag een klein perceel bouwgrond. Pas in 
1901 liet Biebuyck hier een paardenstal op een omheinde koer bouwen. Na WO I liet Jules 
Vandenberghe er een stapelplaats voor fi etsen bouwen en nog later werd het een schoen-
winkel. In 1954 kreeg het gebouw zijn huidige vorm toen er een verdieping opgebouwd werd. 
Het pand hoort nu samen met de aanpalend voormalige herberg en doet dienst als magazijn.

Foto // De 
paardenstal 
aan het begin 
van de Tra-
kelweg viel op 
door zijn trap-
gevel. (SAR, 
D6311, coll. 
J. Delbecke)
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‘IN DE GOUDEN ZEESTERRE’

OPRICHTING 1897 (?)
OPGERICHT DOOR onbekend  
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Op het einde van de 19de eeuw werd een herberg met monumentale voorgevel 
en poëtische naam opgetrokken : ‘In de Gouden Zeesterre’. De gevel bleef sedertdien onge-
wijzigd. Sinds het einde van de 20ste eeuw is het geen herberg meer.

Foto // Herberg 
‘In de gouden 
Zeesterre’ 
en aanpalend 
handelspand, 
jaren 1990 (SAR, 
27201, foto en 
coll. W. Decoker)

DECUYPERE

OPRICHTING 1933
OPGERICHT DOOR Maurice Decuypere  
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK In de 19de eeuw stonden er drie gelijkaardige magazijnen naast ‘In de gouden 
Zeesterre’. Zij werden in de jaren 1920 verkocht aan Joseph Laga en Maurice Decuypere. 
Later kocht Decuypere ook Laga’s magazijnen. Hij sloopte in 1933 het rechtse magazijn en 
trok er een graansilo in betonconstructie op.  De twee andere werden verbouwd en samen-
gevoegd. De veevoederfabriek Decuypere kreeg de naam ‘VITA’ mee, naar zijn huismerk. 
Op het einde van de jaren 1950 werden de gebouwen overgenomen door A. De Coninck 
voor het merk P. Sluis. De gevels bleven echter ongewijzigd. Nog later kwam de fabriek 
in handen van Hanekop. Sedert 2003 is het gebouw erkend als beschermd monument.

Foto // Zicht op het begin van de 
Trakelweg tijdens WO I met naast de 
huizenrij Tanghes Reke drie gelijkaar-
dige magazijnen. (SAR, 22006, coll. 
P.Mulliez)
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Foto // De veevoederfabriek van 
Decuypere was in de jaren 1950 
al overgenomen door De Coninck. 
Uiterst links de veevoederfabriek 
van Maurice Van Rolleghem. 
(SAR, 27008, coll. N. Raes)

TANGHES REKE + VAN ROLLEGHEM

OPRICHTING ca. 1876
OPGERICHT DOOR familie Tanghe  
ACTIVITEIT arbeiderswoningen + veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK Een van de eerste huizenrijen langs de Trakelweg werd door de familie Tanghe 
opgetrokken. De woningen werden na WO I hersteld en verder verhuurd tot in de jaren 1950. 
In 1953 werden drie huizen in het midden van de rij door Maurice Van Rolleghem opgekocht 
en gesloopt voor de bouw van een veevoederfabriek. De huizen tussen Hanekop en Van 
Rolleghem werden op het einde van de jaren 1950 gesloopt en in de site van Hanekop opge-
nomen. In de jaren 1960 werd de fabriek Van Rolleghem eveneens gesloopt en bij Hanekop 

gevoegd. De laatste huisjes van Tang-
hes Reke nabij de fabriek Decuypere 
werden in de jaren 1970 gesloopt 
voor een torengebouw van Hanekop

Foto // Zicht op het begin van de Trakel-
weg, ca. 1937. Centraal Tanghes Reke 
met links enkele lage bedrijfsgebouwen 
en rechts de fabriek Decuypere. (SAR, 
01446)

DENS & C° – SPYCKERELLE

OPRICHTING 1913 / 1934
OPGERICHT DOOR Pieter Vandemaele / Joseph Spyckerelle
ACTIVITEIT magazijn voor de beurtvaart / magazijn
KORTE HISTORIEK In 1913 trok Vandemaele naast de huizen Tanghe een magazijn op dat ‘De 
Beurt’ genoemd werd. Het werd gebruikt voor de opslag van goederen die via de binnenvaart 
tussen Gent en Roeselare verhandeld werden. Vandemaele was een agent voor de fi rma 
Dens & C° uit Antwerpen dat een arsenaal binnenschepen had. Later werd het agentschap 
uitgebaat door B. Tuytten – Vandemaele en Gaston Deroo. In 1952 werd het gebouw aan 
Hanekop verkocht voor de uitbreiding van die fabriek. Naast ‘De Beurt’ lag een terrein waar 
bouwmaterialen opgeslagen werden. In de jaren 1930 werd het bebouwd. Naast Dens kwam 
er een stopverffabriek van Gustaaf Marechal dat al na enkele jaren zijn activiteiten verhuisde. 
Verfhandelaar Joseph Spyckerelle nam het gebouw over als magazijn. Hij had ernaast ook 
al een magazijn laten bouwen, maar verkocht dat aan Hanekop voor de uitbreiding van dat 
bedrijf.
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Foto // De fi rma 
Dens & C° had heel 
wat binnensche-
pen die regelmatig 
Roeselare aandeden. 
Hier het schip Dens 
III (SAR, 26960, 
uitg. Anseeuw-Nollet, 
coll. N. Raes)

HANEKOP – MOLENS VAN HOLLEBEKE

OPRICHTING 1933
OPGERICHT DOOR Maurice Van Hollebeke  
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK De hoek van het kruispunt Trakelweg – Veldstraat werd sedert 1898 gebruikt 
door de aannemers Bentein en Ampe voor de opslag van bouwmaterialen. Na WO I werden 
de gronden, net zoals die aan de andere kant van het kruispunt, gebruikt door de aanne-
mersfi rma Sonnaert, Saelens & C° die er een schrijnwerkerij oprichtte. In 1926 nam de NV 
West-Vlaamsche Houtnijverheid de gronden over. Pas in 1934 werd het perceel bebouwd 
door Maurice Van Hollebeke uit Hooglede. Hij richtte er zijn veevoederfabriek Hanekop op. Al 
snel breidde die uit. In de jaren 1950 kocht hij de aanpalende kleine magazijnen op en nog 
later enkele huizen van Tanghes Reke. De silogebouwen werden steeds hoger en functione-
ler van bouwstijl. In de jaren 1960 volgden het bedrijf Van Rolleghem en in de jaren 1970 
de laatste huizen van Tanghes Reke. Bijna het hele stuk tussen de Veldstraat en de Mandel 
maakt deel uit van de site Hanekop.

Foto // Tijdens WO I was de hoek Trakelweg – Veldstraat nog een opslagterrein voor bouwmaterialen. 
(SAR, D5274, coll. J. Delbecke)
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Foto // Havenmeester Michel Blomme aan het werk op een binnenschip met links achter hem de oud-
ste gebouwen van Hanekop na de eerste uitbreidingswerken van de jaren 1950. Rechts de resterende 
huizen van Tanghes Reke met daartussen de fabriek van Van Rolleghem (SAR, coll. D. Deblaere)

// VAN DE VELDSTRAAT TOT DE HERDERSSTRAAT

‘DE VAART’ – ‘DE KEIZER’

OPRICHTING 1863 / ?
OPGERICHT DOOR Maarten Blondeel / brouwerij ‘De Arend’
ACTIVITEIT herbergen
KORTE HISTORIEK De plannen voor het tracé van het kanaal waren nog maar nauwelijks bekend 
toen het eerste gebouw erlangs opgetrokken werd. In 1863 trok Maarten Blondeel herberg 
‘De Vaart’ op langs de Veldstraat waar het kanaal pas 9 jaar later zou geopend worden. 
Verderop in de Trakelweg bouwde brouwerij ‘De Arend’ van Verburgh & Vancanneyt nog een 
herberg, ‘De Keizer’. De ruimte tussen beide herbergen bleef tot na WO I open terrein. Beide 
herbergen bleven bestaan tot na WO I. Het werden woonhuizen die door een aannemersbe-
drijf gebruikt werden : Sonnaert, Saelens & Cie. Vanaf 1926 nam de NV West-Vlaamsche 
Houtnijverheid de gronden en gebouwen over. Ze trokken er een schrijnwerkerij en stapelhui-
zen op. In 1934 werd het perceel verdeeld en verkocht. Het gedeelte met ‘De Keizer’ kwam 
in handen van de familie De Bevere die de gronden en gebouwen gebruikte voor hun handel 
in bouwstoffen. 
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Foto // Rechts herberg ‘De Vaart’ en centraal een van de stapelhuizen van de West-Vlaamsche Houtnij-
verheid in de jaren 1930. Op de gronden errond is Joseph Laga met de bouw van een veevoederfabriek 
begonnen. (SAR, 01489)

LAGA

OPRICHTING 1934
OPGERICHT DOOR Joseph Laga – Houtekier  
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK Veevoederhandelaar Joseph Laga startte zijn activiteiten langs het kanaal in 
een oud magazijn aan de kop van de vaart, maar verkocht dat gebouw om zich in 1934 op 
de hoek van de Veldstraat te vestigen. Na enkele jaren trok hij nieuwe grote magazijnen en 
silo’s op, waarna hij de fabriek steeds verder uitbreidde waardoor de bestaande gebouwen 
verdwenen en uiteindelijk het hele terrein overbouwd werd. In de jaren 1950 kocht hij de 
gronden van de familie De Bevere en de huizenrij Tants Reke op voor de verdere uitbreiding. 
In het begin van de jaren 1960 werd op Tants Reke een eerste modern silogebouw opgetrok-
ken dat later met de oudste gebouwen verbonden werd. Het bedrijf fusioneerde in 1966-67 
met Voeders Versele uit Astene en heette voortaan Versele – Laga. De zetel van het bedrijf 
werd verhuisd naar Deinze. In 1999 werd nog een fusie aangegaan met de groep Dossche, 
waardoor het bedrijf voortaan Quartes heet.

Foto // De oudste gebouwen van Laga op 
het kruispunt met de Veldstraat, begin jaren 
1950. (SAR, 27017, coll. N. Raes)
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Foto // Panoramisch zicht op de kop van de Vaart met vooraan de achterzijde van de gebouwen van 
Laga, ca. 1960. (SAR, 29858, coll. L. Debaillie)

Foto // Tekening van het geplande silogebouw van Laga op de plaats waar enkele huizen van Tants Reke 
stonden, ca. 1962 (SAR, D7433, coll. J. Delbecke)

TANTS REKE

OPRICHTING 1888
OPGERICHT DOOR Henri Tant – Roels  
ACTIVITEIT arbeiderswoningen
KORTE HISTORIEK Naast herberg ‘De Keizer’ liet Henri Tant op zijn gronden verschillende arbei-
derswoningen bouwen. Dit gebeurde in fases. De eerste werden in 1888 opgetrokken. De 
woningen bleven tot in het begin van de jaren 1960 bestaan. Enkele huizen moesten plaats 
maken voor een silogebouw van Voeders Laga en de andere werden kort nadien ook gesloopt.

Foto //  
Zicht op 
Tants Reke 
met uiterst 
rechts de 
v o o r m a l i -
ge herberg 
‘De Keizer’ 
naast de ge-
bouwen van 
Laga, jaren 
1950 (SAR, 
2 7 0 0 2 , 
coll. N. 
Raes)
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VANROLLEGHEM

OPRICHTING eind jaren 1920
OPGERICHT DOOR Hector Vanrolleghem – Vandeputte   
ACTIVITEIT graanmagazijn
KORTE HISTORIEK Het is niet helemaal duidelijk of de gronden naast Tants Reke bebouwd waren 
voor WO I. Op het einde van de jaren 1920 liet Hector Vanrolleghem uit de Iepersestraat er 
alvast een graanmagazijn voor zijn veevoederhandel optrekken.  Na WO II werd het magazijn 
nog met enkele verdiepingen verhoogd. Het magazijn bestaat nog, maar is niet meer in han-
den van de familie Vanrolleghem.

Foto // Een binnenschip passeert Tants 
Reke (rechts) en het magazijn Vanrolleg-
hem met overdekte laadbrug (links), ja-
ren 1930 of 1940 (SAR, 26982, coll. 
N. Raes)

DE BROUCKÈRE

OPRICHTING onbekend
OPGERICHT DOOR Alfred de Brouckère en Henri Tant – Roels    
ACTIVITEIT houthandel
KORTE HISTORIEK Op de gronden van Henri Tant vestigde Alfred de Brouckère op het einde van de 
19de eeuw zijn houthandel. Hij gebruikte het als stapelplaats voor hout dat hij liet invoeren uit 
onder meer Scandinavië en Rusland. Deze handel werd nog voor WO I stopgezet.

Foto //  Een binnenschip lost hout voor de houthandel de Brouckère, voor WO I (SAR, coll. D. Deblaere)
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Foto // Briefhoofd van houthandel de Brouckère uit het einde van de 19de eeuw met geïdealiseerde 
afbeelding van het bedrijf. (SAR)

 
VANDEWALLE

OPRICHTING voor 1912 / 1923
OPGERICHT DOOR Henri Tant – Roels / weduwe Alidor Vandewalle – Decaestecker    
ACTIVITEIT woningen / tegelfabriek
KORTE HISTORIEK Henri Tant liet op zijn gronden tussen Tants Reke en houthandel de Brouckère 
nog een rij met vier woningen bouwen, een groot en drie kleine. In 1912 werden ze nog 
opgehoogd met een verdieping. Na WO I dienden ze hersteld te worden. De drie kleine wo-
ningen werden zo herleid tot een woning met doorgang naar de achterliggende magazijnen. 
Dit gebouw bestaat nog. Het grootste gebouw werd verkocht aan de weduwe Vandewalle. 
Zij vestigde hier een tegelfabriek. In 1931 werd het hele terrein hiervoor ingericht. Door het 
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden zou de familie in de jaren 1950 een tweede vestiging 
verderop in de Trakelweg bouwen, maar in de jaren 1960 week het bedrijf uit naar Beveren. 
De eerste tegelfabriek werd verkocht aan de NV Van Rolleghem uit Staden die er een vee-
voederfabriek optrok. Na de stopzetting van de activiteiten werd het gebouw opgekocht door 
bouwonderneming Sidegro die de fabriek weer liet slopen. De woning van voor WO I bestaat 
nog steeds.

 
Foto // De vee-
voederfabriek Van 
Rolleghem stond 
op de plaats waar 
vroeger de tegel-
fabriek Vandewalle 
stond. Inmiddels 
is het gebouw 
ook weer verdwe-
nen. Rechts een 
gedeelte van het 
oude woonhuis van 
voor WO I. (SAR, 
1983/270)
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‘DE MANDEL’

OPRICHTING 1885
OPGERICHT DOOR Louis Muylle – Leruth     
ACTIVITEIT blekerij

KORTE HISTORIEK Een van de eerste bedrijven langs 
de Trakelweg was blekerij ‘De Mandel’ van de 
familie Muylle. Het bedrijf startte met een be-
drijfsgebouw, maar al snel kwamen er tal van 
uitbreidingen tot er in 1896 ook nog een groot 
woonhuis voor de familie Muylle bijkwam. Geen 
overbodige luxe gezien het gezin 9 kinderen 
had. Na WO I moest het bedrijf heropgebouwd 
worden. De weduwe Muylle verkocht de blekerij 
aan de ‘NV Blekerij De Vaart’ die het heropstart-
te. Na WO II deemsterde het bedrijf weg. Het 
werd in 1952 verkocht aan Paul Debevere die 
het gebruikte voor de opslag van bouwmateri-
alen. Later kwam het terrein in handen van het 
bedrijf Vanclee. De gebouwen zijn intussen alle-
maal verdwenen en het terrein maakt nu deel 
uit van het terrein van de bouwfi rma Sidegro.

Foto // Bouwplan voor de woning bij de bleke-
rij van de familie Muylle uit 1896 (SAR, 1896/72)

Foto // Het personeel van blekerij ‘De Vaart’ poseert 
bij het blekerijgebouw, 1943 (SAR, coll. D. Deblaere)

HOSTENS & HOUTSAEGHER

OPRICHTING 1910
OPGERICHT DOOR NV Huileries Hostens & Houtsaegher     
ACTIVITEIT olieslagerij
KORTE HISTORIEK Kort voor WO I richtte de familie Hostens een olieslagerij op langs de Trakelweg 
nadat ze eerder al een veevoederfabriek langs de Kaaistraat hadden opgetrokken. Na de 
oorlog werd het gebouw heropgebouwd. Het kreeg een monumentale voorgevel. Er volgden 
nog enkele uitbreidingen. In 1935 bouwde de familie Hostens nog een magazijn naast de 
olieslagerij voor de opslag van veevoeders. In 1963 werd de olieslagerij stopgezet en ver-
kocht. De S.A. Ciment d’Obourg sloopte de olieslagerij en bouwde een betoncentrale die nog 
steeds dienst doet voor de huidige eigenaar, Interbeton. Het magazijn uit 1935 bestaat nog 
en is eigendom van de familie Hostens gebleven.
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Foto // In de bocht van het kanaal stonden de twee 
bedrijven van de familie Hostens tegenover elkaar. 
Links in de kaaistraat de veevoederfabriek, rechts 
de olieslagerij. (SAR, 26967, uitg. G. Denolf, coll. 
N. Raes)

GULF

OPRICHTING 1892
OPGERICHT door H. Rieth & Cie     
ACTIVITEIT benzinedepot
KORTE HISTORIEK De Bergmolenbeek mondde vroeger in de vaart uit. De gronden aan de west-
kant ervan werden op het einde van de 19de eeuw door de Antwerpse petroleummaatschap-
pij H. Rieth & Cie als oliedepot gebruikt. Er was ook conciërgewoning bij. Na WO I werd het 

terrein in twee gesplitst. Het gedeelte bij de beek bleef een 
oliedepot en werd verder uitgebaat door de NV Huilerie 
industrielle anversoise. Na WO II baatte de Belgian Gulf 
Oil Company het depot uit. Het andere gedeelte werd door 
de aannemersfamilie Byttebier gekocht voor de opslag van 
bouwmaterialen. In de jaren 1950 kocht de familie Vande-
walle het terrein voor de uitbreiding van hun tegelfabriek. 
Ze breidde de magazijnen uit en trok een bureelgebouw 
langs de straat op. Later week de fabriek naar Beveren uit. 
Inmiddels zijn de terreinen van Vandewalle en Gulf terug 
verenigd. De pvba Van Eeckhout liet op het bureelgebouw 
na bijna alle gebouwen slopen en gebruikt het terrein voor 
zijn betoncentrale.

Foto // Beeld op de gebouwen van de Belgian Gulf Oil Company net voor de sloop ervan in 1988 (SAR, 
1988/159)

‘IN HOLLAND’

OPRICHTING 1898
OPGERICHT DOOR brouwerij Sint-Joris / Rodenbach     
ACTIVITEIT herberg
KORTE HISTORIEK Aan de andere kant van de Bergmolenbeek trok brouwerij Rodenbach nog een 
herberg op. De uitbaters waren Nederlandse binnenschippers zoals er toen veel rond het 
kanaal woonden. Ze kreeg daarom de toepasselijke naam ‘In Holland’. De herberg bleef tot 
lang na WO II actief, maar werd later gesloopt.

FLAXLOOM

OPRICHTING 1913
OPGERICHT DOOR familie Lefevere     
ACTIVITEIT weverij / spinnerij
KORTE HISTORIEK Net voor WO I richtte de familie Lefevere de NV Tissage Mécanique de Roulers 
op. Later werd dit de Rousselaersche Mekanieke Weverij. Deze textielfabriek week af van de 
andere langs het kanaal gezien ze gebouwd werd op een perceel dat enkel via een uitweg op 
de Trakelweg uitkwam. De gebouwen lagen dieper, vlakbij de spoorweg. Op de gronden voor 
de weverij langs de Trakelweg zou Leon Vereecke in 1923 een magazijn laten bouwen. In 
1932 nam de familie Dejonckheere de weverij over en wijzigde de naam in de NV Flaxloom. In 
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1956 werd het bedrijf omgevormd van een klassieke vlasweverij tot een jutespinnerij. Er kwa-
men uitbreidingen aan de zijde van de Herdersstraat en spoorweg. Later werd het gebouw 
van Vereecke opgekocht waarna er in 1982 een eigen magazijn gebouwd werd.

Foto // Beeld op de bedrijfsgebouwen van Flaxloom in de jaren 1930 (SAR, 26297-98, coll. Flaxloom 
– Soenen)

DECLERCQ

OPRICHTING 1899
OPGERICHT DOOR Cyriel Declercq     
ACTIVITEIT raapkoekfabriek / magazijn
KORTE HISTORIEK Op de hoek van de Trakelweg met de Herdersstraat lag een open terrein waar 
Cyriel Declercq op het einde van de 19de eeuw een raapkoekfabriek of olieslagerij met woon-
huis optrok. Na WO I werd het bedrijf niet heropgestart en werd het gebouw een magazijn. 
In 1963 kocht de NV Kolenhandel Vandendriessche de gronden op. Er moest een magazijn 
voor meststoffen en steenkool komen, maar het bedrijf hield er voortijdig mee op nadat het 
eerste magazijn gebouwd werd. Het tweede werd door Hanekop gebouwd. Beide magazijnen 
zijn momenteel eigendom van Pocoloco, een bedrijf uit de schoot van Maselis en actief in de 
voedingsnijverheid.

// VAN DE HERDERSSTRAAT TOT DE MANDELLAAN

Het laatste gedeelte van de Trakelweg tussen de Herdersstraat en Mandellaan was tot na 
WO II grotendeels landelijk gebied. Hier stond de hoeve van de familie Vandenberghe die tot 
na WO II actief was. Enkel nabij de Bruanebrug was er wat bebouwing en een oliedepot.

CAUWES KAPEL

OPRICHTING 1891
OPGERICHT DOOR Victor Allard Cauwe     
ACTIVITEIT kapel
KORTE HISTORIEK De brouwersfamilie Cauwe had heel wat gronden langs het kanaal, onder meer 
die op het kruispunt van de Trakelweg met de Herdersstraat. In 1891 liet ze hier een kapel 
bouwen om een mannelijke erfgenaam af te smeken. Die kwam er zeven jaar later. Bij de 
verbreding van het kanaal en de Trakelweg werd de kapel gesloopt.
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Foto // De kapel Cauwe kort voor de sloop er-
van. Rechts ervan de silogebouwen van de familie 
Raes. (SAR, 01457)

RAES

OPRICHTING 1956
OPGERICHT DOOR familie Raes    
ACTIVITEIT veevoederfabriek
KORTE HISTORIEK De molenaarsfamilie Raes was al lange tijd 
in Beveren actief toen ze in de jaren 1950 een silogebouw 
langs het kanaal optrok. In 1960 werd het gebouw fors 
uitgebreid. Toen de familie haar activiteiten langs de vaart 
stopzette, werd het gebouw verpacht aan veevoederfabriek 
Versele – Laga.

Foto // Het eerste gedeelte van het bedrijf Raes stond in landelijk 
gebied, ca. 1956 (SAR, 22553, coll. N. Raes) 

VANGHELUWES REKE + ‘HET SLACHTHUIS’

OPRICHTING ca. 1902
OPGERICHT DOOR Dujardin (?)     
ACTIVITEIT woonhuizen met herberg en stopverffabriek
KORTE HISTORIEK In het begin van de 20ste eeuw werd op het einde van de Trakelweg een hui-
zenrij opgetrokken die Vangheluwes Reke genoemd werd. In een van de woningen was onder 
meer herberg ‘Het Slachthuis’ ondergebracht. In het pand het dichtst bij de Mandellaan 
bracht Gustaaf Marechal in de jaren 1930 zijn stopverffabriek onder. In de jaren 1950 kocht 
Soubry enkele huisjes op voor de vestiging van zijn nieuwe pastafabriek. In de jaren 1960 
werd de hele rij gesloopt voor de verbreding van het kanaal. Wat overbleef werd in het bedrijf 
Soubry opgenomen.

Foto // Blik op de huizenrij Vanghelu-
wes Reke kort voor de sloop ervan in 
de jaren 1960 (SAR, 22633, coll. Y. 
Vandecasteele)
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B.P. BELGIUM NV

OPRICHTING 1931
OPGERICHT DOOR NV L’Alliance     
ACTIVITEIT benzineopslag
KORTE HISTORIEK In de jaren 1930 vestigde de 
Antwerpse fi rma L’Alliance een olieopslag-
plaats langs het kanaal. Dit kwam op een 
terrein op de hoek van de Trakelweg met de 
Mandellaan aan de voet van de Bruanebrug. 
Er werden verschillende tanks en gebouwen 
opgetrokken. In 1951 nam B.P. Belgium NV 
het over. Na de stopzetting werd het terrein 
door Soubry gekocht en in het bedrijf opge-
nomen.

Foto // Benzineopslagplaats van B.P. op het einde van de Trakelweg, ca. 1979 (SAR, coll. AWZ)

SOUBRY

OPRICHTING 1954
OPGERICHT DOOR NV Etabl. Joseph Soubry     
ACTIVITEIT pastafabriek
KORTE HISTORIEK De pastafabriek van de familie Soubry was al sinds de jaren 1920 in de Ardooi-
sesteenweg actief. Bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden werd een tweede vesting opge-
richt langs het kanaal. Er werd gestart met een eerste groep graansilo’s. Soubry was een 
bedrijf in volle expansie en breidde al snel in alle richtingen uit. Er kwam een woonhuis met 
burelen, bloemmolens, magazijnen, ... Er werd gebouwd tot aan de achterliggende Kleine 
Bruanestraat, maar ook de restanten van Vangheluwes Reke, een magazijn van Hanekop en 
het depot van B.P. zouden in de loop der tijd ingenomen worden. Op het bedrijf Raes na omvat 
Soubry alle gronden langs de Trakelweg tussen de Herdersstraat en Mandellaan.

 

Foto 1 //  Panoramisch zicht op de Soubryfabriek met aan de straatzijde nog Vangheluwes Reke 
 en het magazijn Hanekop, jaren 1950 (SAR, 29595, coll. Soubry)
Foto 2 //  Bouwvakkers bezig met de bouw van de Soubryfabriek, ca. 1953 (SAR, 29610, coll. Soubry)
Foto 3 //  Machine met bamboestokken in de spaghettilijn van Soubry, jaren 1950 
 (SAR, 29607, coll. Soubry)
Foto 4 //  Oprichter Joseph Soubry (derde van links) met enkele verdienstelijke personeelsleden 
 (SAR, 29587, coll. Soubry)
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In 2012 viert Midden-West-Vlaanderen 150 jaar kanaal Roeselare-Leie. 

De komst van het kanaal zorgde voor heel wat veranderingen in de regio. 

Voor Roeselare was het opvallendste ongetwijfeld de ontwikkeling van handel 

en nijverheid langs het kanaal en dan in het bijzonder langs de Kaaistraat 

en Trakelweg. In deze brochure, de eerste in een reeks, wordt aan de hand 

van heel wat beeldmateriaal een zicht geboden op de ontwikkeling die de kop 

van de Vaart in die 150 jaar doormaakte. Sommige gebouwen dateren nog 

uit de negentiende eeuw. Er zijn kleine bedrijfsgebouwen, maar evengoed 

internationale bedrijven te vinden.
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