
Plaatsnaamgeving in Gent: Portugalstraat

Voor de plaatsnaamwijziging van een gedeelte van de Kettingstraat, namelijk vanaf
de knip tot aan de Phoenixstraat in Gent werd de naam 'Portugalstraat' definitief
vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 25 september 2017. De
plaatsnaamwijziging gaat in op 4 april 2018.

Auteur en 'beluikenspecialist' Roger Moreau heeft het in zijn publicatie Beluiken, poortjes
en cité's (Gloucestershire Tempus, 2003), in de reeks Archiefbeelden Gent, deel V (p. 98)
over de 'Cité Portugal' in de Kettingstraat. Gebouwd in 1836, zou het een van de oudste
beluiken van de wijk zijn, al bestaande nog voor de bouw van de Sint-Jan-Baptistkerk in
1860. Gezien de dichte ligging tot de Phoenix constructieateliers, werd het vermoedelijk
in hoofdzaak bewoond door de arbeiders aan het werk in deze fabriek. De Phoenix was
één van de omvangrijkste metaalbedrijven van Gent, gespecialiseerd in de bouw van
mechanische spinmachines en weefgetouwen die aan heel wat Gentse katoenfabrieken
werden geleverd. Blijkbaar waren heel wat Portugezen aan de slag in deze fabriek, wat
het beluik in de volksmond algauw de naam 'Cité Portugal' verleende. In de zeventiger
jaren van de 20ste eeuw werd het dan in hoofdzaak bewoond door Turkse inwijkelingen.
Het beluik werd afgebroken in 1976 om plaats te maken voor een parkeerterrein.

Informatie
Benedicte De Paepe, Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen, tel. 09 266 76 93, e-mail:
benedicte.depaepe@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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