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oude liften, jong erfgoed
De parking ’58 in Brussel

EEn PUBliCaTiE Van BRUssEl sTEDEliJKE onTWiKKElinG

besCHerMDe lIfTen In HeT brussels HOOfDsTeDelIJK gewesT

BesChermDe lifTen in heT
Brussels hoofDsTeDeliJK
GewesT
muriel mURET
kunsthistorica verbonden aan
de directie monumenten en
landschappen
een aantal liften maakt deel uit van
beschermde gebouwen en hierdoor
zijn ze dus eveneens onderworpen
aan de gevolgen van de beschermingsmaatregel. tot op vandaag
is geen enkele lift het voorwerp geweest van een specifieke afzonderlijke vrijwaring. er wordt meestal van
uitgegaan dat deze uitrusting, als
roerend en tegelijkertijd onroerend
erfgoed, integraal deel uitmaakt van
een ‘monument’, dat in het brussels

wetboek voor ruimtelijke ordening
trouwens wordt gedefinieerd als ‘elk
merkwaardig werk, met inbegrip van
de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken’ (art. 206, 1°, a). sommige liften
– een tiental – zijn gevrijwaard omdat
ze expliciet worden vermeld in de besluiten. andere – voor zover ze een
reële waarde en authenticiteit bezitten – kunnen als gevrijwaard gelden, gezien ze deel uitmaken van in
hun totaliteit gevrijwaarde goederen.
doorgaans primeert de historische,
esthetische en zelfs artistieke waarde
boven de eigenlijke technische kwaliteiten.

de meeste beschermde liften bevinden zich in wooncomplexen, zoals
de grote liften met open koker en
uitgevoerd in kostbare materialen
die typisch zijn voor de luxe flatgebouwen in beaux-artsstijl van voor
1914-1918 (gebouw oesterman, van
meenenplein 22 in sint-gillis, 1913,
arch. l. janlet, b 14.07.1994) of de
liften in modernistische of art-decoflatgebouwen van het interbellum,
eveneens in het trappenhuis of, vaak
per twee, geplaatst in gesloten liftkokers (het Palais de la Folle Chanson,
sterreplein 2 in elsene, 1928, arch.
a. Courtens, b. 25.10.200; blok I van
de Pavillons français, notelaarstraat
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Afb. 1
lift van de voormalige Assurances
Gresham Life Assurance Society
(a. de ville de goyet, 2014 © gOb).
Afb. 2
lift van het voormalige gebouw
van Old England (thans het
Muziekinstrumentenmuseum)
(a. de ville de goyet, 2014 © gOb).
Afb. 3
lift van de voormalige magazijnen
Jules Waucquez et Cie, thans archief
van de stad brussel
(a. de ville de goyet, 2014 © gOb).
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2

ook in beschermde commerciële
gebouwen en hotels zijn fraaie liften
te vinden: de oudste in het hotel
Métropole, de brouckèreplein 31
(b. 28.02.2002), in het voormalig
gebouw van Old England (thans het
muziekinstrumentenmuseum) (afb. 2),
hofberg 2 (b. 30.03.1989), in de voor-

malige magazijnen Jules Waucquez et
Cie (thans archief van de stad brussel)
(afb. 3), huidevettersstraat 57-71
(b. 13.12.2001), of de merkwaardige
‘paternoster’ in het voormalige gebouw
van het bestuur der Postcheques (thans
vlaams parlement), leuvenseweg 88
(b 02.04.1998).
tot slot vermelden we de lift van de
voormalige lijkenhuiskapel in het
brugmannhospitaal ontworpen door
victor horta en thans administratieve
zetel van de brusselse keuken, a. van
gehuchtenplein 4 (b 14.04.2005).
Vertaald uit het Frans
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ook in beschermde kantoorgebouwen maken liften deel uit van de
uitrusting van de ontvangsthal, zoals in het voormalige gebouw van de
Assurances Gresham Life Assurance

Society (afb. 1), koningsplein 3 (1903,
arch. l. govaert, b. 21.10.1993), de
sociale voorzorg, luchtvaartsquare
29 in anderlecht (1930, arch. brunfaut,
b. 09.09.1993), of het rectoraatsgebouw van de vrije universiteit
brussel, Pleinlaan 2 in elsene (19711978, arch. r. braem, b. 27.09.2007).

erfgOeD brussel

282 in schaarbeek, 1934, arch. m.
Peeters, b. 19.04.2007; flatgebouw
van architect j. ramaeckers op de
hoek van de molièrelaan in elsene,
1930, b.16.03.1995; Le Tonneau,
generaal de gaullelaan 51 in elsene,
1938-1940, arch. sta jasinski, b.
19.04.2007; en later het flatgebouw
La Basilique, keizer karellaan 122124 in ganshoren, 1938-1953, arch.
j. delhaye, b. 19.04.2007).
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