
 

 

Transport en bouwhandel in de Toleindestraat 

Rond 1860 begon Jacobus De Wilde met vervoer met paard en kleine kar. Zijn paarden 
stonden gestald op het hof naast het Feestpaleis in de Toleindestraat. Zijn zoon Louis De 
Wilde zette het vervoer verder. Hij verhuisde naar de overkant van de straat, breidde het 
transportbedrijfje uit en schafte zich een grotere kar aan. Elke vrijdag haalde hij pakketjes 
op aan de oude Beestenmarkt in Gent, met gerief voor de smidse, voor de kappers, 
medicamenten voor de dokter en inkopen voor de winkels. Daarnaast deed hij ook nog 
ander vervoer waaronder cement, kolen, bloembollen en gerief dat naar de statie moest 
gebracht worden. De foto van Louis De Wilde werd genomen op de oude Beestenmarkt in 
gent, voor 1914.  

 

 

Na de oorlog kocht de zoon van Louis De Wilde, Henri, de eerste Scania Vabis in België. 
Op Pasen 1946 werd de vrachtwagen uit Zweden geleverd, waarvan de foto getuige. De 
broer van Henri, Arthur, keerde na de oorlog waar hij 4 jaar krijgsgevangen was geweest, 
ook terug naar Beervelde. In de Toleindestraat 27, een paar huizen naast Henri, begon hij 
in de kippenstallen van de zusters betonstenen te maken. 
 
Arthur verhuisde naar de Rivierstraat in Beervelde, en vestigde zijn bedrijfje van 
bouwmaterialen rechtover de Delhaize van vandaag (bij de molen). Enkele jaren later werd 
Arthur zijn eerste zoon geboren: Christiaan De Wilde. Christiaan zette het bedrijf verder in 
de Rivierstraat, en werd gekend in Beervelde van de kaartersclub tot de schutters, de 
fanfare en de voetbalverenigingen. Hij verhuisde terug naar de Toleindestraat 25 en zette 
de handel in bouwmaterialen daar verder. 
 



Christiaan zijn zoon, Harry, liep al van jongs af aan rond op de koer en stapte na zijn studies 
ook in het bedrijf. Op de foto zien we Christiaan en Harry poserend voor hun -toen nog- 
enige vrachtwagen. Harry huwde in ’88 met Katrien Van Rie, ook al getogen Beerveldse, en 
samen staan ze reeds meer dan 30 jaar dag in dag uit klaar voor de klanten. Geworteld in 
de Toleindestraat 25, of beter gezegd ‘rechtover het Feestpaleis’, groeide het bedrijf onder 
hen uit tot wat het nu is kwam er een betoncentrale bij, werd het wagenpark uitgebreid, 
en groeide het team uit tot meerdere medewerkers. Ondertussen zijn ook de dochters: 
Astrid en Sofie, actief in het bedrijf.  
 

 

Christiaan en Harry De Wilde 

 

 

Harry met Katrien aan zijn zijde, ook al getogen Beerveldse,  
Ondertussen zijn ook de dochters: Astrid en Sofie, actief in het bedrijf.  


