
 

 



 
De Basiliekstraat aangeduid op het zestiende-eeuwse 
stadsplan van Jacob van Deventer (overgenomen uit 

Ruelens 1888-1924). 

 
De Basiliekstraat aangeduid op het primitief kadaster, 1825 (bestand 

Agentschap Onroerend Erfgoed). 

  

).  

De Basiliekstraat anno 2014, een winkelwandelstraat 
(foto Hanne Van Herck, 2014). 

 
Oude foto van de Bos(poort)straat, nu het stuk Basiliekstraat tussen de 

Bergensesteenweg en de Parklaan/Arkenvest (overgenomen uit 
Vandenbreeden e.a. 2005: 88 

 

 

 



 

 



 
De Beertsestraat aangeduid op het zestiende-eeuwse 
stadsplan van Jacob van Deventer (overgenomen uit 

Ruelens 1888-1924). 

 
De Beertsestraat aangeduid op de topografische kaart van het Dépôt de la 

Guerre uit 1906-1937 (Nationaal Geografisch Instituut). 

  

 
Parkje halverwege de Beertsestraat, met daarin mogelijk 

het tracé van de vroegere weg (foto Elisabeth 
Vercammen, 2014). 

 
De Beertsestraat op de actuele topografische kaart, met aanduiding van de 

voormalige bochten (Nationaal Geografisch Instituut). 

 

 

 



 



 
Plan van de aanleg van een place publique, het latere Leeuwenplein/Oudstrijdersplein, door landmeter Boulanger uit 1874 (overgenomen 

uit  Vandenbreeden e.a. 2005: 100). 

 

 
De Leeuwenstraat (en het Oudstrijdersplein) aangeduid op de 

topografische kaart van het Dépôt de la Guerre uit 1891 (Nationaal 
Geografisch Instituut). 

 
Het Oudstrijdersplein anno 2014, met helemaal achteraan de 

Leeuwenstraat (foto Elisabeth Vercammen, 2014). 

 



 



 
Het 5,6 km lange wandeltraject van de Weg-Om met aanduiding van de Onze-Lieve-Vrouwweg (overgenomen uit Weg-Om s.d.: 8-9). 

 

 

Aanduiding van de Onze-Lieve-Vrouwweg en één van de 
Mariakapelletjes op de Ferrariskaart uit 1777-1778 (bron: www.kbr.be). 

 
Aanduiding van de Onze-Lieve-Vrouwweg, hier zonder kapel, op 

de topografische kaart uitgegeven door Vandermaelen. 

 
Het eerste deel van de Onze-Lieve-Vrouwweg doet tevens dienst als 

oprit voor enkele huizen (foto Hanne Van Herck, 2014). 

 
Zicht op Halle-centrum van aan de Onze-Lieve-Vrouwweg, net 

onder de Nikkenberg (foto Hanne Van Herck, 2014). 

http://www.kbr.be/


 

 



 
De Beertsestraat aangeduid op het zestiende-eeuwse stadsplan 
van Jacob van Deventer (overgenomen uit Ruelens 1888-1924). 

 
Aanduiding van de Stoofstraat op de Atlas der Buurtwegen, 1842-

1845 (bron: http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-
mobiliteit/wegen/raadpleeg-atlas-der-buurtwegen/index.jsp). 

 

 
De bajonet in de Stoofstraat (foto Hanne Van Herck, 2014). 

 
Het begin van de Stoofstraat, in de Basiliekstraat (foto Hanne Van 

Herck, 2014). 

 

http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/wegen/raadpleeg-atlas-der-buurtwegen/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/wegen/raadpleeg-atlas-der-buurtwegen/index.jsp


 

 



 
De Vestingstraat aangeduid op het zestiende-eeuwse 
stadsplan van Jacob van Deventer (overgenomen uit 
Ruelens 1888-1924). 

 

 
De Vestingstraat aangeduid op het primitief kadaster, 1825 (bestand 

Agentschap Onroerend Erfgoed). 

 
Oude foto van de Vestingstraat, met restanten van de 
weermuur van de stadsomwalling (overgenomen uit 

Desmet 2004: 2). 

 
De Vestingstraat anno 2014, met het restant van de stadsomwalling (?) (foto 

Elisabeth Vercammen, 2014). 

 


