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Deze poort werd afgebroken in 1827 en er kwam dan een eenvou-
diger poort  om de octrooirechten verder te kunnen innen.  
Op gans dit terrein is hier nog niks te zien nochtans  was                    
de bouw reeds gestart in 1823 en hier zal enkele jaren                           
later de citadel af zijn en zal men terug denken aan                        
afbreken een 10-tal jaren later (begin rond 1870). 

Kaart van 1825 
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De oude Heuvelpoort toen 
nog Heuverpoorte genoemd 

En nu wacht ik op het schilderij 
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Kort. Gent en het St.-Pietersdorp was                  
toen onder Geuzenbewind tot 1584. Onze 
gewesten hadden veel te lijden                    
onder  de godsdienstoorlogen.                                 
De vesten rondom Gent zijn                             
reeds gebouwd. 

Kortrijksepoort  

Heuverpoort  

St Lievenspoort 

Brusselsepoort 
of Keizerpoort 

Antwerpsepoort 
Spitaalpoort  

Brugsepoort 

Sassepoort aan 
de Muide 

St.-Baafsabdij die 
omgevormd was 
tot Spaans kasteel 

Dendermondsepoort  

Het 
onafhankelijke 
St.-Pietersdorp 

Het was ingelijfd bij Gent 
toen de Fransen hier de 

plak kwamen zwaaien 
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Hondius’ Kaart van 1641. Omgeving St.-Pietersabdij.  De parochie-
kerk van het St.-Pietersdorp zal in 1799 worden afgebroken 

           Kazernestraat                   Kortrijksepoort                          

Overpoortstraat  
Stalhof 
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Stadswallen  

De Heuvelpoort gebouwd  rond 
1250 word in 1405 en nogmaals 
tijdens het Calvinistisch bewind  
van Gent in 1578 herbouwd.  
Versterkt in 1676.  

Vele getallen hé. ‘t Is ook                   
een oude poort. 

Buskruit en de citadel.    Hm hm .hm …, in de vroege ochtend van 29 jan. 1849 doet 
zich een geweldige ontploffing voor op de citadel. Gans Gent kon de geweldige ont-
ploffing van buskruit horen. Reden: een onderluitenant moest zich voor een klein 

diefstalletje verantwoorden en was te fier dat hij zich te goed deed met buskruit en 
wat lucifers.  Jawadde  !!!                                                                                            

20-8-1827. Afbraak van de Heuverpoort, die verkeerdelijk Heuvelpoort 
genoemd wordt. Deze afbraak is nodig voor het aanleggen van nieuwe 
verdedigingswerken. De eerste Heuverpoort, Porta Superior, werd gebouwd 
in de XIII eeuw en 2 eeuwen later vervangen door een andere. Deze laatste 
werd na talrijke keren verbouwd te zijn geweest in 1827 vervangen door een 
ijzeren hekken. Deze laatste poort verdween in 1868 samen met de andere 
stadspoorten tengevolge van het afschaffen van de octrooirechten.     
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Kaart van 1825 omgeving Heuvelpoort, Kortrijksepoort, St.-Pietersnieuwstr en de Nederkouter 

Deze stadspoort werd in 1827 afgebroken en in    
                   1829 bouwde men iets zoals de  

                        Kortrijkse poort een ijzeren hekken 
en 2 tolhuizen 

Koetjes die het gras op de wallen 
afgraasden.  

De ravelijnen en bastions werden reeds eerder tijdens 
het Oostenrijks bewind afgebroken. Aan de afbraak 
van de stenen had men nog een winst, maar de aarde 
terug in de uitgegraven grachten dumpen kost veel 
geld en arbeidkrachten. 
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Heuvelpoort. Hoek Hofbouwlaan - Normaalschoolstraat 
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1958 
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Heuvelpoort. Hoek Citadellaan - Normaalschoolstraat 
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Ciné METRO 
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Heuvelpoort.  
Hoek Citadellaan - 
Overpoortstraat 
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Heuvelpoort. Hoek Charles de Kerchovelaan - Overpoortstraat 



Heuvelpoort 



‘s Gravensbollewerk 

De Kortrijksepoort en de Heuvelpoort met hun enorme wallen rond de jaren 1300 

De Heuvelpoort en de Citadellaan.  
 

De bomen van de Citadellaan zijn al 
lang verdwenen en het betalend 

parkeren was nog altijd geen 
prioriteit, nu wel. 

Om de stad te verdedigen 
kon men alles rondom de 
stadsmuren 4 a 5 voet on-
der water zetten. Uitgeno-
men rond de Heuvelpoort 
en de Kortrijksepoort. 

In mei 1658 is men begonnen met nieuwe stadsvesten aan te leggen vanaf de 
Muinkschelde (waar de Peperbus staat) tot aan de Leie (ook daar stond er een 
Peperbus). De werken hebben 2 jaar geduurd. 
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Foto’s boven -
Huizenrij op de 
Citadellaan tssn 
de Jan Frans 
Willemsstraat en 
de Isabellakaai.  
De spekstenen 
verraden dat het 
om hetzelfde huis 
gaat. 
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1904 

Foto’s onder - Huizenrij op de Citadellaan 
vóór de Jan Frans Willemsstraat richting 
Heuvelpoort. Heden nog goed bewaard. 
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Kaart 1880 

Overpoortstr.   

Citadellaan 

 

 

 

 

Kramersplein   

De oude vitrioolfabriek 
die men zal verkavelen 
om huizen te bouwen 

De Citadellaan is aangelegd. 
Ook hier zal men aan de 
bebouwing van de huizen 

beginnen 

Kinepolis  
De Heuvelpoort 
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Citadellaan 

De vroegere Citadellaan op zichzelf 
is volledig veranderd. Het groen is 
zowat gedecimeerd.  
Vele huizen daarentegen getuigen 
nog van vroeger.  
 
Situatie? De foto is genomen vanaf 
de Heuvelpoort richting Schelde. 

Bank om te rusten op de 
Citadellaan! 
Hoelang zou je het daar 
nu nog uithouden? 
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St Pietersnieuwstr.  

Kortrijksepoortstr.  

Nederkouter   

Bagattenstr.  

Savaanstraat 
Ketelvest 

St.-Pietersdorp rond 
1756 - plan van 
Malfeson 

Abdij, Heuvelpoort, Citadel Monterey (heden citadelpark) 

Brusselsepoortstr. 
 
St.-Lievenspoortstr.  
 
Lange Violettestr.  
 
Kazerne 
 
Muinkschelde 
 
Muinkmeersen 
 
Brabantdam 
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Richting               
St Lievenslaan 

De Citadellaan toen de tram er nog voorbij snorde 

De Citadellaan heeft vrij goed haar eerste bebou-
wing van het eind v/d 19e eeuw behouden. 
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Citadellaan  

Situatie? Tegen de 
Ter Platenbrug 
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Foto van lang lang lang geleden, 
nu is dit  één van de drukste 
wegen van Gent. Waarschijnlijk 
de drukste. Zowel dag en nacht 
vliegen hier de auto’s voorbij. Dit 
is heden een deel van de kleine 
ring. 

Heuvelpoort  

Citadellaan 

Zelfde huis 

Hoogpoortstraatje. Vroeger op St.-Pieters, gedeelte van het Stalhof. De 
naam legt zich uit door de hoge ligging van dit straatje, dat men bereikte 
door van de linker oever van de Schelde langs de Voetwegen op te 
klimmen. De Heuvelpoort heette in de Middeleeuwen Euverpoort. 
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Afbeelding links - Hedendaags ge-
zichtsbedrog! Wat ooit voor een 
staaltje van architecturale symme-
trie stond is met één pennentrek 
gehalveerd. Stedenbouwkundig 
beleid noemt men dit. Hier moet  
je lang voor gestudeerd hebben om  
dit goed  te keuren. Als er veel  
geld mee gemoeid is… 
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HALF HUIS! 

Citadellaan 

59 

Foto rechts -
Resterend pand  

van voorheen ge-
koppelde huizen op 

storende wijze 
verminkt door het 

aanpalende flat-
gebouw. Huis met 
opschrift: "Laat U 

maar soet als honich 
vinden", op de plint 

gesigneerd en 
gedateerd: "J.G. 

Semeij, 
bouwmeester, 

1901".  
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De Citadellaan, van de Heuvelpoort 
richting Muinkschelde met de oude 
Ter Platenbrug, na de heropbouw van 
de opgeblazen brug in mei 1940. 

De brug had toen een rijweg van 12 m 
breed met langs weerszijden een 
voetpad van 3m. Het was de eerste 
brug in België die gebouwd werd in 
onvergankelijk beton. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Zou je het heden nog 
wagen om een uurtje op 

deze bank te zitten?  

St.-Lievenslaan toen er nog 
veel van de oude stadswallen 
beplant waren met bomen. 

Zou je het heden nog wagen om 
een uurtje op dit bankske te 

zitten?  De Opperschelde 
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Einde C22.  
Zie verder C23 
Isabellakaai, Peperbus, 
Kantienberg, Muinkbrug, 
Ottergemse- en 
Zwijnaardesesteenweg,  
Herfststraat en 
Normaalschoolstraat 
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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