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Hoekhuis Overpoortstraat -  Citadellaan 

In 1971 werd er een nieuw 
universiteitsrestaurant geopend. 
Het grootste van alle toenmalige 
resto’s van ‘t unif. Wat verder 
opende dan Home Vermeylen ook 
zijn deuren. Het restaurant werd 
definitief gesloten in 2011. 
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Overpoortstraat rond 1968 Foto linksonder - De oude tram in de 
Overpoortstraat richting 

Heuvelpoort. De voormalige 
gebouwen waar het restaurant moet 

komen te staan zijn daar reeds 
afgebroken. 

Studentenrestaurant  
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Heuvelpoort - Overpoortstraat  

De gouden jaren zestig op de Heuvelpoort 
Kan je je voorstellen dat er aan de Heuvelpoort geen 
rode lichten staan! Wel dat was hier nog het geval. 
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Ik zie hier tramsporen liggen. Wist je dat er maar 
pas in 1955 in onze stad bussen waren voor het 

openbaar vervoer. 
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Het nog vrij 
karig  
bebouwde  
St.-Pietersdorp 
Op een plan van  
1835. 
 
 
De evolutie van 
dit stadsdeel op 
de volgende dia. 

Stalhof 

Hier konden de varkentjes 
ploeteren in de plaatselijke 
poel van het St.-Pietersdorp 

Benediktijnenstr. 

O
verp

o
o

rtstr. 

Kramersplein 
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De evolutie v/d bebouwing 
tussen de Overpoortstraat 

– Benedictijnenstraat en de 
Voetweg – Stalhof.  

De 4 plannetjes  
zijn van 1834 tot 1880. 

Spijtig dat het plannetje 
van 40 jaar eerder er niet 

bij staat, toen  
het nog echt het St.-

Pietersdorp was. Daar waar 
een rood  

kruis staat is er nooit 
bebouwing geweest. 
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Kaart van        1855 Kaart           van 1887 

De Poel voor 
de varkentjes 

is reeds 

gedempt 

Op de vorige kaart van 1835 was hier geen beluik te bespeuren. De gronden die 

verbeurd werden verklaard door het Frans bewind, werden verkocht voor een prikje, niet 

aan de kleine man maar aan de rijke lui, die er fabriekjes en beluikjes lieten bouwen. De 

arbeiders woonden in onmenselijke omstandigheden terwijl zij teerden op de arbeid van 

die mensen. johan@sint-pietersdorp.be 
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Foto links - werd genomen vanop het 1e verdiep in de nu genoemde Overpoort-
straat schuin over de Stalhof (allemaal vernieuwd natuurlijk na 100 jaar). 
Men ziet daardoor nog de Sint-Pieterskerktoren nog over de Voetweg, dus in 
1918. Deze foto werd ontleed door Roger C. 

De Overpoortstraat meer dan 100 jaar terug. Ook hier is v/h arbei-
derskwartier niets overgebleven. Alles is verdwenen. Alleen foto’s 
van vroeger laten ons zien hoe het er toen uitzag. Maar waar zou 
dit kiekje wel genomen zijn in de Overpoortstraat? 
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Ik denk dat onze Duitse soldaat niet meer zou herkennen waar hij tijdens 
de oorlog heeft verbleven! Hij zal toen wel rustig geslapen hebben. Maar 
moesten zijn kleinkinderen daar nu overnachten dan hadden ze zeker last 
om in slaap te vallen van het oorverdovend lawaai in deze buurt. Ook hier 
kan men spreken van een “arbeiderswijk” naar een “Quartier-latin”. Het 
ontspanningscentrum v/h jonge studentenvolkje. Alleen de bovenbouw is 
weinig veranderd.  Vele huizen hadden dezelfde motieven. 

Overpoortstraat  
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Met de wet van 1850 moesten de beluiken 
in verbinding staan met de straat en mocht 
de ingang niet meer overdekt worden. 
Maar er is terug een nieuwe trend aan het 
komen om zich terug af te sluiten van de 
straat, ditmaal om veiligheidsredenen. 

Om de hygiëne te bevorderen bij de 
arbeiders was het witten met kalk en 
de onder kant te behandelen met pek 
een jaarlijks gebeuren. 
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Zelfde 

De Overpoortstr. met                 
een verschil van                             

1OO jaar 

Om het verkeer beter te laten 
passeren werd het voetpad versmald. 
Aan de overkant staan de huizen nog 

op de oude rooilijn en daarmee heb je 
de indruk dat de straat een grote 

bocht maakt 

Het Kapelletje werd in 1832 
aangebracht in het Stalhof en 
later verplaatst naar de Over-
poortstraat. Aan de zwartwit 
foto te zien toch ook al zeer lang 
geleden. 
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Bieren LAMOT. Hoeveel brouwerijen zijn er al niet verdwenen. Door overnames, op-
kopen en ze dan te sluiten. En zeggen dat er in het verre verleden meer dan 100 
brouwers waren binnen de stadmuren! 

2005 

Ingang van een citeetje  Heden is hier het gerenoveerd 
citeetje afgesloten met een poortje. Volgende dia.   

De beluikkoer met de 
7 beluikhuisjes  zijn 
niet afgebroken maar 
geïntegreerd als 
cafézaal. Rechts van 
het Maria kapelletje 
(foto 1970) 

2 citeetjes naast elkaar 
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Ingang van het beluikje 

De cité heette 
“Vlaanderen”  
net zoals het 
café dat een 
buurtcafé 
was. Heden is 
alles afge-
stemd op het 

uitgaansleven 
van de 
studenten. 

Door de wet van 1850 was iedere eigenaar verplicht de beluikjes te voorzien van drinkbaar water. 
Eerst gebeurde dit met een pomp buiten, daarna was het leidingwater. Hier nog een restant waar 
de bewoners hun water gingen halen. Comfort was het zeker. Men moest niet meer pompen!  
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2006 

2019 
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Overpoortstraat       Stalhof 

Door twijfels kon ik 
niet beslissen 

Maar Roger                 
 heeft duidelijk                   
   de nieuwbouw  
     aangetoond  
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Overpoortstraat  

Het gebouw 
rechts is niet meer 
te herkennen. Wel 
het naastliggende 
gebouw met zijn 
speklagen 
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1912 

Ingang beluikje 

3 

5 

21 
23 

Detail uit kaart van Gevaert 1878 
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De Overpoortstraat, ook 
hier is er duidelijk een 

overgang van dorpswijk 
naar verstedelijking. 

Dat zou moeten de omgeving zijn 
van de oude huisjes maar helaas 
niks meer te herkennen tenzij we 

jonger foto’s hebben dan de 
onderstaande foto natuurlijk 
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De hoek Overpoortstraat - Kunstlaan 

werd afgebroken in 1899  
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Overpoortstraat  

De straatnaam Heuvelstraat was nogal ongelukkig 
gekozen. De naam stond uiteraard in verband met 

de oude stadspoort die aan het einde van de 
straat had gestaan. Deze poort was hoger gelegen 
dan de andere stadspoorten en heette daarom de 
Overpoorte. Deze betekenis ging verloren en men 

verbasterde de oorspronkelijke benaming van 
Heuverpoort tot Heuvelpoort. In 1943 maakte 

men er terecht weer Overpoortstraat van. 
Voor niet Gentenaars, vraag eens aan iemand die 

nog echt Gents kan spreken het woord 
“overpoort” uit te spreken dan horen wij 

“euverpuurte”.  
Toen ik in Gent kwam wonen verstond ik geen 

woord van mijn buurvrouw Madeleine, ze was al 

80 jaar oud.   
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Zou hij het nu nog 
durven riskeren van 
daar op dezelfde 
plaats te zitten 
wachten zoals op 
onderstaande foto? 

Heden het liberaal archief 

Het gaat vooruit, het gaat 
ontzettend goed vooruit 
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J. Fr. Willemsstraat 
Voetweg  
Benedictijnenstraat 
Stalhof home 
Vermeylen home 
Fabiola home 
Rode Plankierkens 

beluik  
Beluik de Kerfijzer 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be Einde C20.  Zie verder over op C21 voor: 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. Voor ons is het van belang 

www.sint-pietersdorp.be door te geven aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden 

zodat zij onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch!   
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