
Vlaanderen
is open ruimte

Industrieel verleden

De elektriciteitscentrale van Langerbrugge werd ontworpen door Eugène Dhuicque  
(1877-1955) en afgewerkt in juli 1914. 

De centrale werd officieel in gebruik genomen in 1914 en leverde stroom aan 17 gemeen-
ten. In die periode werd beslist om voor de veiligheid van de inwoners, de verlichting op 
openbare plaatsen en wegen ook ’s nachts te laten branden.

Op 9 november 1918 werd de centrale beschoten en ernstig beschadigd door de Duitsers. 
Het terugtrekkende Duitse leger bestookte Langerbrugge vanaf de overkant van het  
kanaal met obussen. Ze deden dit vooral uit onvrede omdat de directie van de centrale 
de Duitsers 4 jaar lang had tegengewerkt met gebrekkige levering van elektriciteit.

De centrale kende een enorme capaciteitsvergroting tussen 1919 en 1924, met de instal-
latie van nieuwe ketels en verbeteringen aan de bestaande installaties.

In 1980 was deze centrale, waar met kolen gestookt werd, stilaan een doorn in het oog. 
In de jaren 90 was het definitief gedaan en werd een gedeelte van de centrale omge-
vormd tot het museum ‘Energeia’. 
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Historische kamer

Het bestuur van Electrabel besliste om de site te ontmantelen. In 1999 werden de gebou-
wen geklasseerd als monument. 

In de jaren 20 ontstonden de eerste tuinwijken in België naar Engels voorbeeld. De re-
alisatie van een nieuwe, ideale woonomgeving, in de nog groene omgeving van de ste-
den, was een nieuw concept van wonen dat stilaan de Westerse wereld veroverde. In de 
schaduw van de elektriciteitscentrale van Langerbrugge werd in 1929, in opdracht van 
de fabriek, de tuinwijk “Herryville“, ontworpen door architect Eugène Dhuicque. De wijk 
werd vernoemd naar de oprichter-directeur Leopold Herry. 
Ook in de vrije tijd werd gezorgd voor de werknemers. Een heus clubhuis en een 
velodroom zorgden voor vertier. ¬

En vandaag?

Je kan de historische kamer verkennen via een avontuur-
lijke wandeling op de dijk. Het fietspad brengt je naar 
de voormalige ingenieurswoningen en de directeurs- 
woning langs de Gentweg. Volg je het fietspad in de an-
dere richting dan passeer je de voormalige velodroom 
en de tuinwijk Herryville.

Meer weten over het project Langerbrugge-Zuid?
Kijk op VLM.be (Typ ‘Langerbrugge-Zuid’ in de zoekfunctie)

of scan de QR-code

museum ‘Energeia’ voormalig clubhuis
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zicht op de oude installaties

Historische kamer

Hier ben je in de historische kamer.
Vind je de locatie van de voor- 
malige stookolietanks? 
Juist, dit zijn de twee cirkelvormige  
zones die je hier kan zien. 
Eén stookolietank wordt voorgesteld 
door een reeks palen. Deze site maakte 
deel uit van de elektriciteitscentrale.

Opgelet, er staan geen vuilbakken. 
Gelieve afval steeds mee te nemen.
Zo blijft dit een aangename plek 
voor iedereen!

evocatie velodroom




