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BUITEN DE STADSMUREN
LUSTOORDEN IN HET GROEN
Een stad omringd door platteland

Kaart van Jacob van Deventer, na 1550.
Men ziet het Hof van Brussel, het oude
paleis van de hertogen van Brabant,
en zijn uitgestrekte tuinen langs de muren
ten oosten van de stad. Daarachter begint
het platteland met de grote vijver,
ten zuiden van SinHoost·ten·Noode.

Evenveel huizen als gezinnen.
Zowel als huurder dan als eigenaars
wou de burger een huis voor zich alleen.

2

Reizigers die in de 1sde eeuw Brussel verlieten langs
de Leuvensepoort en de weg naar Leuven opgingen,
kwamen weldra in het gehucht Sint-Joost-ten-Noode.
Als ze van daaruit naar het zuiden afbogen, in de rich
ting van Etterbeek en Elsene, zaten ze onmiddellijk in de volle
natuur, bijna aan de voet van de stadsmuren.
Dit landelijke gebied werd gevormd door het uitgestrekte ter
rein, afhel/end naar de Maalbeek toe, die op een paar hon
derd meter van de stad liep en op zijn kronkelende loop een
snoer van een zestigtal vijvers vormde. De grootste daarvan, de
Hoeivijver, had een oppervlakte van zeven hectare en bevond
zich even ten zuiden van Sint-Joost.
In het oosten werd de Maalbeekvallei gedomineerd door het
Linthoutbos, dat een breed plateau bedekte dat zowat vier kilo
meter verder werd ingesneden door de Woluwevallei.

Heren van stand

Dit heuvelachtige terrein van bossen en vijvers tussen de gehuch
ten Sint-Joost en Etterbeek, die met elkaar verbonden waren
door een aardeweg in de Maalbeekvallei, lag dus in de directe
omgeving van het Brusselse Hof. De adellijke heren hoefden
slechts de stad uit te rijden om even verder uitgestrekte jacht
domeinen en buitens aan te treffen, die lange tijd als de gezond
ste en aangenaamste in de wijde omgeving van Brussel werden
beschouwd. Sinds Maria van Hongarije, de zuster van Keizer
Karel en landvoogdes der Nederlanden, Brussel in 1531 als
hoofdstad had gekozen, bracht de aanwezigheid van Hof en
administratie heel wat adellijke families ertoe zich daar te ves
tigen. Sommigen lieten behalve een woning in de stad ook een
buitenverblijf bouwen in de landelijke rust van het bucolische
Brabant.
Al in de 15de eeuw bezaten de Boergondische hertogen, naar het
voorbeeld van de hertogen van Brabant, even buiten Brussel

3

in Sint-Joost om er zich op uitnodiging van een of andere edel
man te verfrissen en enig voedsel tot zich te nemen.
De buitens rond Brussel beleefden een laatste bloei onder de
regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Charles de
Croy, hertog van Aarschot, kocht er een weelderige woning,
wellicht het bekende kasteel de Twee Torens. Volgens sommige
historici gaat het hier om het herbouwde landgoed van de
Boergondische hertogen, het gewone volk heeft het altijd geï
dentificeerd met het verblijf van kardinaal de Granvelle.
ARM VLAANDEREN
Dalende welvaart

Op de voorgrond de vijver van Sint-Joost,
vandaag verschrompeld tot de vijver
van de Maria-louizasquare.
Op de achtergrond het kasteel
de Twee Torens· niet te verwarren
met het buiten van kardinaal
de Granvelle · dat een referentiepunt
bleef in de wijk tot het einde van de jaren
1920. Tekening van Emile Put1aert,
tweede helft 19de eeuw.

een landgoed waarvan de tuinen en terrassen op de grote vijver
uitzagen. Dit gebouw, dat nadien eigendom werd van de fami
lie van Nassau, nog later van de Kanselier van Brabant, werd
waarschijnlijk verwoest op het einde van de 16de eeuw.
Ook Marnix van Sint-Aldegonde bezat een buitenverblijf in de
onmiddellijke omgeving van dit hertogelijke landgoed. Omstreeks
het midden van de 16de eeuw kocht kardinaal de Granvelle
een prachtig landgoed aan de vijver, "La Fontaine" geheten, dat
eerder toebehoord had aan de kanselier van de Boergondische
hertog, en liet het voor veel geld verbouwen. Dit kleine kasteel
heeft bestaan tot in het begin van de 1 gde eeuw.
Alvorens Brussel langs de Leuvense poort - die het dichtst bij
het Hof lag - binnen te rijden, hielden de vor
sten en andere heren van stand gewoonlijk halt

De 16de en 17de eeuw waren een donkere tijd voor onze gewes
ten. Godsdiensttwisten en voortdurende oorlogen tussen Spanje,
Frankrijk en andere Europese grootmachten dompelden de bevol
king in angst en onzekerheid. Brussel werd herhaaldelijk belegerd.
Het was gedaan met de befaamde rust van Sint-Joost en omgeving.
Naarmate het politieke belang van Brussel afnam, verloor ook het
omliggende platteland veel van zijn aantrekkingskracht voor de
adellijke grondbezitters en de meeste buitenverblijven werden
verkocht of verlaten.
Het feit dat dit stukje natuur eeuwenlang bijna onaangeroerd
bleef, had veel te maken met de zanderige bodem die zich
slecht leende voor de teelt van gewassen. De schaarse bevol
king leefde er verspreid tussen boomgaarden en landerijen. Behalve de land- en tuinbouw was er
alleen nog enige activiteit langs de
Maalbeek, die drijfkracht leverde
voor de vele watermolens
waar granen en zaden
gemaald werden.

Op deze van omstreeks 1920
is het gehavende metselwerk
op de voorgrond al wat er overblijft
van het kasteel de Twee Torens.
Dit gebouw werd eerst verbouwd
tot dansgelegenheid, later tot herberg,
om uiteindelijk volledig te worden
gesloopt bij de verbreding
van de Kardinaalstraat in 1927.
Op de achtergrond enkele
huizen van de nieuwe wijk, opgericht
in de laatste jaren van de 19 de eeuw.
Het gaat om de huidige
nrs 45 en volgende
van de Kardinaalstraat in de richting
van de Maria-louizasquare.

Het kasteel van kardinaal de Granvelle langs de vijver.
Het was vermaard om zijn tuinen met exotische planten,

Algemeen zicht op de grote vijver.

zeldzame dieren, antieke beelden en hydraulische mechanismen.

Tekening van E. Puttaert
naar een 1sde.eeuwse gravure.

Tekening van .Emile Puttaert naar een origineel van Vitzthumb,
gemaakt op het einde van de 1 sde eeuw. Het gebouw werd
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in het begin van de 19de eeuw afgebroken.

Slechts een paar woningen
staan langs de oever.
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De gemeenteschool in de Eburonenstraat
werd gebouwd in 1864 op gronden
die het bestuur der godshuizen
aan de stad Brussel had afgestaan.
Deze foto uit 1888 toont het gebouw
door de nieuwe straten van de
toekomstige noordoostelijke wijk
omringd. De schoolgebouwen werden
volledig herbouwd in 1963. Men ziet ook
het kasteel de Twee Torens en achteraan
de Leuvensesteenweg.
Het klooster van de reguliere zusters
van Sint-Augustinus werd gesticht in 1624
door gravin Margareta de Berlaymont
om de opvoeding van jonge adellijke

De hydraulische

dames ter harte te nemen. Het klooster

toren was goed

lag in de buurt van de Sint

gekend door alle

Michielscollegiale. De zusters werden

Brusselaars.

tijdens de Franse revolutie onteigend

Jammer genoeg

en moesten in 1864 opnieuw verhuizen

is er geen

voor de bouw van het Justitiepaleis.

afbeelding bewaard
gebleven

Ze vestigden zich toen op het einde

van de machine
binnenin die
het water
oppompte.

Het water van Brussel

Infrastructuur

Van de vele watermolens langs de Maalbeek moeten we er een
speciaal vermelden. Deze molen, die in het begin van de 17de
eeuw op vraag van de aartshertogen Albrecht en Isabella tot
een hydraulische machine werd omgevormd, bevond zich aan
het noordwestelijke uiteinde van de Hoeivijver. Aangedreven
door een schoepenrad, leidde de molen het water dat aan de
bron van een zijbeek van de Maalbeek, de Broebelaar, werd
opgevangen naar een watertoren, die aanvankelijk de fonteinen
moest voeden van het hertogelijk paleis binnen de stadsmu
ren, nabij het huidige kruispunt van de Leuvenseweg en de
Hertogstraat.
De hydraulische machine werd in de loop der jaren diverse
malen verbeterd om een voldoende debiet te kunnen leve
ren voor het toenemende aantal adellijke woningen in de
bovenstad dat op deze waterleiding werd aangesloten.
Met de aanleg van een modern waterleiding- en distributienet werd begonnen in de jaren 1850.
Hoewel dit net pas omstreeks 1870 klaarkwam,
werd de hydraulische machine al op 1 novem
ber 1855 buiten gebruik gesteld en kort

In 1784 werd als gevolg van het verbod van keizer Jozef Il om
de overledenen nog langer rond de kerken te begraven, een
nieuw kerkhof voor de parochies Sint-Goedele, Sint-Niklaas en
Onze- Lieve-Vrouw van Finisterrae aangelegd langs de
Notelaarstraat, ten noorden van de huidige squareswijk.
In de 19de eeuw was de noordelijke valleihelling van de
Maalbeek nog altijd een zanderig, met heide begroeid gebied.
De enige gebouwen waren het Berlaymontklooster, een gemeen
teschool met kinderkribbe, het weeshuis van Brussel en enkele
privé-woningen.
Dwars over dit plateau werd tn
1855 de spoorlijn aangelegd - 1n
het kader van de concessie van de
lijn Brussel-Luxemburg aan de
Belgische spoorwegmaatschappij die het Leopoldswijkstation ver
bond met het Noordstation. Deze
lijn zou enkele j aren later een
geweldige hinderpaal vormen voor
de geplande urbanisatie van dit
gebied.

van de Wetstraat. De Belgische staat
kocht het klooster in 1962 en liet
het in 1966 slopen om er een nieuw
gebouw voor de Europese Gemeenschap
op te trekken dat de oude kloosternaam
heeft overgenomen.

Alvorens het Berlaymontgebouw
het symbool werd van de Europese
Gemeenschap, stond hier,
tussen het verkeersplein van de Wetstraat
en de spoorlijn, een school voor meisjes
uit de betere kringen.
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Geleidelijke bebouwing
In de tweede helft van de 19de eeuw werden verschillende stra
ten getrokken tussen de spoorlijn en de grote vijver. Hier ont
wikkelde zich de zogenaamde Granvelle-wijk. De nieuwe straten
werde bebouwd met lange rijen eendere werkmanshuisjes. Om
de opbrengst van hun eigendommen te verhogen lieten de eige
naars ook binnen in deze huizenblokken nog woningen bou
wen, die vanop straat langs een netwerk van gangen en steegjes
bereikbaar waren. Op die manier ontstond een dichtbevolkte
en armoedige wijk, bevolkt door keuterboeren en arbeiders.
Cholera- en tyfusepidemies, die in de 19 de eeuw niet onge
woon waren in onze steden, bezorgde de Granvelle-wijk een
trieste reputatie op het gebied van volksgezondheid.
Terwijl deze wijk op een haast anarchistische manier uitdeinde,
installeerde zich aan de overkant van de vijver een heel andere
wereld. Tussen 1837 en 1870 zou hier volgens een rechtlijnig
stratenpatroon de chique en statige Leopoldswijk verrijzen.
Plan van Guillaume de Wautier
dat de toestand van de wijk weergeeft
in 1821. Het terrein is zo goed
als onveranderd gebleven sinds
de 16de eeuw.

Stilte voor de storm
In 1830 was België onafhankelijk geworden. Dat had ingrij
pende stedebouwkundige veranderingen tot gevolg voor de
Brusselse binnenstad. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw
begon de expansie naar het
omringende platteland en ont
stonden de eerste voorsteden.
Voor het zover was, bleven de
grote vijver met zijn schilder
achtige oevers een gelief
koosde plek voor de zondagse
uitstapjes van de Brusselse
bevolking. In de talrijke her
bergen met namen als Chez

Cassis, Au Pa/ais de Cranvelle
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en andere kon men het bol
spel beoefenen onder het
genot van een kruik bier. En
's winters werd er geschaatst
op het bevroren vijvervlak.

Detail van een schuin zicht op Brussel.

De Leopoldswijk is in opbouw
aan de overkant van de tolboom

AANHECHTING EN BEBOUWING

met de twee paviljoentjes
die aan elke stadspoort stonden.

NAAR HET OOSTEN
De Leopoldswijk
Op dit punt van ons verhaal moeten
we even kort de omstandigheden
schetsen waarin de Leopoldswijk ont
stond, de eerste voorstad van de
jonge hoofdstad, gelegen tussen de
vijver en de nieuwe lanen die ter
hoogte van het koninklijk park waren
aangelegd op de plaats van de afge
broken vestingmuren.
1 n 183 7 stichtte een groep vooraan
staande zakenlui de Société Civile
pour l'Agrandissement et l'Embel
lissement de la CapitaIe de Belgique,

een vastgoedpromotor die nieuwe
wijken rond Brussel uit de grond wou
stampen. Het initiatief van graaf
Ferdinand de Meeüs, gouverneur van
de Société Générale, markies Van
Assche, de toekomstige baron
Jacques-André Coghen en François
Xavier Bernard, kreeg de steun van
Leopold 1. Om die reden werd de
nieuwe stadswijk, het eerste en ook
laatste project van de vennootschap,
genoemd naar de koning. De
S.C.A.E.C.B. kocht een terrein van
7 5 hectare waarop een dambordpa
troon van straten werd getrokken in
het verlengde van de lanen van het
koninklijk park. De plek was gunstig
10

gelegen, vlak bij de regerings- en

zakenwijk, en langs de nieuwe straten verrezen
dan ook de standingvolle herenhuizen van de adel

PLAN
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en de Brusselse haute bourgeoisie die de Belgische
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staat, industrie en financiën domineerden.
De inzet van een aanhechting
De leden van de S.C.A.E.C.B. stelden van bij de
start van het project alles in het werk om de nieuwe
Leopoldswijk, die buiten de stadsgrenzen lag, bij
Brussel te laten aanhechten. Het moest een nieuwe
aantrekkingspool voor de hoofdstad worden.
Het stadsbestuur had weinig oren naar dit voorstel. Dat had vooral te maken met de stadstol,
een erfenis uit de middeleeuwen. De heffing van een belasting

Plan van de Leopoldswijk uit 1838

op de in- en uitvoer van handelswaar aan de verschillende

getekend door Tilman François Suys

stadspoorten was de voornaamste bron van inkomsten voor de

van de S.C.A.E.C.B. Het gebied

op verzoek van de leden

stad. De aanhechting van de Leopoldswijk betekende dat men

van deze uitbreiding werd in het oosten

de wijk moest omheinen (om de vrije doorgang van goederen

die langs de grote vijver

te beletten), wat uiteraard een enorme uitgave met zich mee

begrensd door de Etterbeekse Steenweg
van Sint-Joost liep.

zou brengen.
Naast deze financiële hinderpaal was er ook een verborgen
motief. De stad hoopte nog altijd om in één klap al Ie voorsteden
te kunnen inlijven en wou deze droom niet laten doorkruisen
door een haar min of meer beperkte uitbreiding.
Toch werd de aanhechting van de Leopoldswijk op 22 juli 1852

De Wetenschapstraat ter hoogte
van de Frère-Orbansquare:
een rechtlijnige verkeersader
in de Leopoldswijk met aan weerszijden
huizen van rijke burgers.

door de provincieraad goedgekeurd. Op 27 januari 1853 werd
de wet in die zin gewijzigd, zodat Brussel er op 8 april 1853
een nieuw stuk grondgebied bijkreeg, ondanks de protesten van
Schaarbeek, Etterbeek en Sint-Joost-ten-Noode die een deel van
hun territorium moesten afstaan. De uitbreiding, 194 hectare
groot, strekte zich uit van de Regentlaan tot de Tervurenlaan en
omvatte niet alleen het reeds bebouwde gedeelte maar ook de
gronden van de latere noordoostelijke urbanisatie.
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De Leopoldswijk bleef echter fysiek van het stadscentrum geschei
den en het duurde tot 1860 alvorens de stadstollen op initiatief
van minister van financiën Frère-Orban definitief werden opge
heven. Intussen was de verbinding vergemakkelijkt door het
dempen van de stadsgracht en het openen van twee bijkomende
poorten. In de nieuwe wijk werd het straten net snel uitgebreid
en een waterleiding aangelegd.
Grote manoeuvres

Kaart die de groei van het Brussels

grondgebied laat zien
tussen 1830 en 1 948.
Ten oosten van de vijfhoek

liggen de leopoldswijk
en zijn noordoostelijke uitbreiding.
Dit was de eerste aanhechting van

grondgebied bij Brussel.

De politieke ommezwaai ten gunste van de gedeeltelijke aan
hechting van de voorsteden hield verband met de verplichting
die de stad was aangegaan om in 1851 een nieuw oefenveld
voor het leger ter beschikking te stellen. De uitvoering van dit con
tract bood Brussel de kans om een uitgestrekt terrein te verwer
ven, heel wat groter dan de Leopoldswijk, in ruil voor de
gedeeltelijke financiering van de werken om het oefenveld in
te richten en van de verlenging van de Wetstraat die erheen zou
{/,,,111p.

/
Plan van de verlenging van de Wetstraat

waarop ook het grondgebied is aangeduid

.
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leiden. Het stadsbestuur liet de gele
genheid niet voorbijgaan om op deze
wijze een stuk grondgebied te kun nen
inlijven. Het kwam er volgens burge
meester De Brouckère op aan te pro
fiteren van "een gunstige omstandigheid,

namelijk een project van werken in het
algemeen belang, om de omknelling van

onze stadsmuren te doorbreken."

In het raam van dit project waren grote wegenwerken gepland,
niet alleen de verlenging van de Wetstraat naar het oefenveld,
maar ook de aanleg van twee wegen die, vertrekkend van een
rond verkeersplein (het huidige Schumanrondpunt), zouden aan
s i uiten op respectievelijk de Waverse Stee n weg en de
Leuvensesteenweg. Deze verbindingswegen werden tussen 1 855
en 1857 uitgevoerd en gaven een nieuw elan aan de verdere
uitbouw van de Leopoldswijk. Bovendien had de nieuwe
Oudergemlaan een positieve impuls op de ontwikkeling van
Etterbeek, terwijl de Kortenberglaan de toekomstige noordoos
telijke uitbreiding zou beïnvloeden. Die uitbreiding verliep langs
verschillende assen waarvan sommige al uit de middeleeuwen
dateerden, andere tijdens de opeenvolgende bebouwingsfases van
de Leopoldswijk werden aangelegd. De voornaamste waren de
Leuvensesteenweg, de Notelaarstraat, de Etterbeekse Steenweg,
de Stevi n straat (even wijdig met de Wetstraat) en de
Kortenberglaan. Deze wegen bakenden een grote ruit af, in het
westen afgeknot door de vijver en de noordelijke hoek van de
Leopoldswijk.

dat toen bij Brussel werd gevoegd.
Het plan werd door de gemeenteraad van

8 mei 1852 goedgekeurd, maar nog licht
gewijzigd voor de aanleg van het militair
oefenveld. In de Leopoldswijk waren
nog maar enkele straten bebouwd.
Het luxemburgstation bestond alleen
op papier en ook het spoorwegtracé
naar het noorden was nog niet precies

bepaald. Het gebied van de toekomstige
noordoostelijke wijk had reeds
zijn karakteristieke ruitvorm
met van west naar oost de Etterbeekse
Steenweg, de grote vijver,
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de Granvelle-wijk en het kerkhof.

BRUSSEL GROEIT
He t lange wachten

De eerste uitbreiding van Brussel-stad dateert dus van 1853.
Daarna duurde het tot 1875 alvorens het definitieve urbanisa
tieplan voor de noordoostelijke uitbreiding werd goedgekeurd.
Met de stratenaanleg werd pas in 1880 begonnen en de meeste
huizen werden pas in de jaren 1890 opgericht.
Meer dan twintig jaar lang veranderde er weinig op het terrein.
Toch wou de stad deze braakliggende gronden zo snel mogelijk

De viaduct van de Wetstraat overspant

de Maalbeek die echter al gekanaliseerd
en overwelfd is. Alleen de Etterbeekse
Steenweg gaat als een geplaveide rivier

onder de brug door.

Tussen 1885 en 1877 maakte
het Brusselse stadsbestuur gebruik
van een hoogconjunctuur

op de vastgoedmarkt om grote
stadsrenovatiewerken te laten uitvoeren.

Op het einde van de jaren 1870 zakte
de vastgoedsector ineen, waardoor
de stad, die geen kopers meer vond
voor haar gronden, in een lastig

financieel parket belandde.
De euforie die met de werken gepaard
ging, sloeg om in kritiek op de al te grote

uitgaven. Pas tussen 1885 en 1896
werden opnieuw flink

wat gronden verkocht.
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een bestemm i ng geven om enig rendement te krij
gen van de grote bed ragen d i e ze had u itgegeven
om het n ieuwe grondgebied bouwrijp te maken.
Een groot u rbanisatieproject leek het meest aange
wezen wegens de twee bronnen van i n komsten d i e
eru it zouden voortvloeien. De stad z o u voor een
deel profijt kunnen trekken van de meerwaarde d ie
de gronden z o u d e n k r i j ge n d o o r bebo u w i n g .
Bovendien zou z e d e bou rgeo isie, d e meest renda
bele klasse voor de stadskas, op haar grondgebied
een prestigieuze verblijfplaats kunnen b ieden .
Projecten

Zicht op de vijver, tekening
van Emile Puttaert, februari 1872.
De oevers waren zeer geliefd
door wandelaars en kunstenaars,
maar stonden in een kwade geur
bij ijveraars voor meer hygiëne
die de vijver weg wilden.

Plan van de vijver in 1866, gepubliceerd
in een atlas van de stadseigendommen
van Brussel. Een paar jaar later
zal de vijver bijna helemaal
worden gedempt.

1
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Tussen 1 840 en 1 8 74 zagen versc h i l lende voorstel
len het licht. De enkele utopische landschapspro
j ecten maakten natu u r l i j k geen enkele kans. Ze
drukten het verlangen uit naar de ongerepte natuur
zonder sti l te staan bij de noodzakel ijke rentabil ise
ring van het terrein.
De u rban isatieprojecten vielen u iteen i n twee soor
ten. Aan de ene kant grote stadsontwikkelingsplannen die Brussel
op planmatige wijze w i lden veren igen met a l le omri ngende
voorsteden . Aan de andere kant oplossi ngen die zich beperk
ten tot de noordoostelijke u itbreiding van de stad .
Al die tijd gebeurde er n iets op het terrein, maar i ntussen teken
den zich geleidelijk bepaalde ideeën af die mee invu l l ing zouden
geven aan het project dat u itei ndel ijk zou worden aangenomen.

Een Paleis voor Schone Kunsten ?

I n d eze l fd e periode c i rc u l eerden er ook p l a n nen om i n d it
nieuwe stadsdeel een Paleis voor Schone Kunsten op te richten .
H ier verschijnt architect e n u rban ist Gédéon Bordiau ten tonele.
We besparen u de deta i l s van een i ngewi kkelde vastgoedope
ratie, het volstaat te onthouden dat h ij in 1 8 70 een u rban i sa
tieplan tekende voor de noordooste l ij ke u itbre id i ng van de
Leopoldswij k, als alternatief voor het project van de Compagnie
lmmobil ière de Belgique - een fi l iaal van de Soc iété Générale
- d ie d it museaal complex wou bouwen op het oefenterrein dat
in 1 8 7 6 door het l eger zou verlaten worden . Beide partijen
beseften maar al te goed wat er op het spel stond. De i nplanting
van een groot openbaar monu ment op een plaats die men wou
u rban iseren, kon van cruciaal belang zijn voor de toekomstige
ontwikkeling van d it gebied .
Bord i a u ste lde een i n p lanting voor halverwege de hel l i ng van
de nog aan te l eggen w i j k . H et n i euwe Paleis voor Schone
Kunsten zou worden gebouwd boven een ondergronds station
d at rec htstreeks in verb i n d i ng zou staan met een eveneens
ondergrondse spoorlijn. Het project trok de aandacht en Bordiau
haa lde zijn slag thuis. De Belgische staat bel astte hem met de
bouw van het paleis, maar op de oorspron ke l i j k voorz iene
plaats (het oefenplein), en van de stad Brussel mocht h ij zijn u it
bre i d i ngsp lan voor de Leopoldswij k u itvoeren .

Het oorspronkelijk plan voor de bouw
van een Paleis voor Schone Kunsten werd
gewijzigd ten voordele van een groot
complex voor tentoonstellingen van kunst
en industrie met een nationaal
of internationaal karakter. Bordiau
droomde ervan van dit complex
een permanent museum te maken
dat het hele menselijke weten
zou bevatten. Het zou worden
gesymboliseerd door een beeldhouwwerk
van een vierspan gemend door Apollo
(de Kunsten) en Mercurius (de Industrie),
boven- op een triomfboog die de hele site
zou domineren. Het project
voor een Paleis voor Schone Kunsten
bleef echter voortsluimeren en het was
ten slotte Horta die in 1928 de opdracht
kreeg om het uit te voeren.

Vlak bij een oplossing

I n 1 870 presenteerde stad s i n ge n i e u r baron de Jam b l i n ne de
Meux het eerste geloofwaard ige plan voor de toekomstige aan
leg van de noordoostelijke wijk. Het project, u itgewerkt op vraag
van schepen van openbare werken Lemaïeur, wou vooral de
haalbaarheid van een dergelij ke onderneming aantonen en er de
kostprijs van berekenen. H et esthetische aspect i nteresseerde
de i ngen ieur maar matig, en zo zei h ij, zijn voorstel len waren
" voor wijziging vatbaar'. Zo zou ook gebeuren, en zelfs op een
vrij verrassende man ier.

Uitbreidingsplan voor de Leopoldswijk
door stadsingenieur
baron de Jamblinne de Meux.
De grote lijnen van dit plan zouden
door Bordiau worden overgenomen,
maar het geheel miste samenhang
wat het stratenpatroon en de verdeling
van openbare ruimtes betrof.
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DE GEBOORTE VAN EEN STADSWIJ K

Luchtopname van het zuidwestelijk deel
van de wijk, gemaakt in het begin
van de 2oste eeuw vanuit een luchtschip.
Men herkent duidelijk de hoek gevormd
door de Hamer- en de Orteliusstraat,
de vijver van de Maria-louizasquare
en de onregelmatige loop van de oude
Etterbeekse Steenweg, die gedeeltelijk
16

samenvalt met de Livingstonelaan
en de westrand van de Maria-Louizasquare.

DE STRATEN
Het plan-Bordiau
Op 30 november 1874 werd Bordiau aangesteld als architect
van de speciale dienst die door burgemeester Anspach in het
leven was geroepen om de urbanisatie van de wijk gestalte te
geven. Het plan dat hij voorstelde, werd op 5 april 1875 op
twee stemmen na unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.
Het plan hield een grondige gedaanteverandering in van het ter
rein : de helling werd geëgaliseerd, er kwam een ondergrondse
spoorlijn, de meeste bestaande gebouwen werden afgebroken en
de Hoeivijver werd voor 80% gedempt. Deze grote vijver, die
sinds jaar en dag de voornaamste attractie was van het platteland
ten oosten van Brussel, werd het slachtoffer van de hygiëne
theorieën van die tijd die al Ie sti!staande wateroppervlakken als
haarden van ziekten en ongezonde vochtigheid brandmerkten.
Het hellende terrein, nu vrij van elk obstakel, werd met lineaal
en winkelhaak ingedeeld. Een oost-west lopende hoofdas en
een secundaire noord-zuidas verdeelden het oppervlak in vier
rechthoekige driehoeken, volgens de diagonalen van de oor
spronkelijke ruitvorm. De secundaire
straten werden loodrec ht op de
schuine zijden van deze driehoeken
getrokken en waar nodig nogmaals
gehalveerd door eveneens haakse
kleinere zijstraten. De enige anoma
lie in dit spel van rechte lijnen was de
boogvorm van de Clovislaan en de
Karel de Grotelaan die het tracé volg
den van de ondergrondse spoorlijn.

Gédéon Bordiau (1832-1904) studeerde
architectuur aan de Academie
voor Schone Kunsten van Brussel.
Hij werd door de stad in dienst genomen
als tekenaar en werkte mee met Poelaert
bij al diens grote projecten. Als bekwaam
technicus en evenzeer zakenman
als architect realiseerde hij enkele
grootschalige bouwwerken
die hem beroemd maakten,
met name het complex van het Jubelpark.

Treinen in het leopoldswijkstation.
De spoorlijn naar het Noordstation loopt
in een ondergrondse bedding
onder de wijk van de squares.
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De Orteliusstraat had Mercatorstraat
moeten heten en de rechtlijnige
en monumentale ingang moeten vormen
van de nieuwe wijk vanuit de stad.
Het project werd nooit uitgevoerd.
De Hamerstraat maakt een vreemd einde
aan de geplande doorsteek.

Uitbreidingsplan voor de leopoldswijk

door Bordiau uit 1 875. Het volgt
op de laatste plaatsbeschrijving
voor de transformatie en het toekomstige
stratentracé. Dit ontwerp werd
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met enkele lichte wijzigingen uitgevoerd.
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Perspectief en hiërarchie van straten

Wijzigingen

Eigen l ijk had Bord iau de hoofdas van de verkavel i ng wil len laten
doorlopen tot aan de lanen van de kleine ri ng, dus dwars door de
recent aangel egde straten van de noorde1 ijke u itbreiding van de Leopoldswijk. Dat
kon uiteraard niet. Met een dergelijk voorstel
stond Bord iau nog in de u rban istische tra
ditie van het midden van de 1 g de eeuw, die
niet aarzelde het bestaande stadsweefsel op
te offeren aan theoretische principes. I n d ie
zin was h ij zowel modern als trad itioneel.
H et centrale deel van de hoofd as werd
ruimte l i j k benad rukt door een opeenvo l 
ging v a n groene sq uares en e e n keten van
voortuintjes langs de huizen. Ook de dwars
straten op deze hoofdas waren nog i ndru kwekkend breed . Alleen de klei nere zijstraten
_,,; hadden meer bescheiden afmetinge n . De
h iërach ie tussen de straten en het daaraan
verbo nden soc i a l e p restige was h i ermee
d u i del i j k aangegeven .

Tijdens de u i tvoeri ng van het project werden nog maar wei n ig
wijzigi ngen aangebracht. De Gutenbergsquare, die het rechte
tracé verstoort, werd aangelegd i n 1 89 1 om de stoomtram van
de maatschappij der buu rtspoorwegen een gemakkel ijker toegang
tot de wij k te geven . De vorm van de Maria-Lou izasqu are ter
hoogte van de Palmerston laan werd l ichtjes aangepast om de
percelen beter te kun nen verkavelen. De grootste veranderi ng
betrof de W i l lem de Zwij ger-, Boduognat-, Karel Martel- en
Sai nt-Quentin straat. Daar bevond zich de G ranvel le-wij k d i e
m e n eerst gedeelte! ijk wou behouden omdat het om een recente
bebouwing ging. Maar door de uitgevoerde grondwerken was
deze b u u rt lager dan de rest van het terrein komen te l iggen,
onder het n iveau van de riolering. Dat betekende de doodsteek.
I n 1 87 7 werd de Granvelle-wijk met de grond gel ij k gemaakt.
Geen enkel van de oorspronke l i j k geplande monu menten is er
ooit gekomen. Het Pale i s voor Schone K u n sten werd in een
an dere functie gebouwd op het oude oefenveld en zou u i t
groe i e n tot d e h u i d i g e K o n i n k l i j ke M u sea voor K u n s t e n
Geschieden is. D e kerk d i e d e opeenvolgende squares o p theatrale
m a n i e r moest afs l u iten met een h oge s p its boven aan de

In 1 891 werd o p het einde
van de Filips de Goedestraat, hier rechts

op het beeld, de Gutenbergsquare
aangelegd. Deze square, de kleinste
en laatste van de reeks, heeft
ten onrechte minder aandacht gekregen
dan de andere. Dit plein is nochtans

het best bewaard gebleven.
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Hierboven, van links naar rechts :
Rechts op deze foto uit 1888 zien we
op de plaats van de vroegere Granvelle
wijk, die een tiental jaar eerder
is afgebroken, de eerste nieuwe huizen
van de noordoostelijke stadsuitbreiding.
Het schilderachtige karakter
van de oude vijver van Sint-Joost
werd op kleinere schaal opnieuw
tot leven gewekt langs de oevers
van de nieuwe vijver.

Margaretasquare, werd nooit gebouwd. Een voorlopige kerk werd
opgetrokken in de Notelaarstraat nr 20, op het grondgebied van
Schaarbeek. In 1907 werd in de wijk zelf een nieuwe kerk inge
wijd, in de Correggiostraat. Ze werd verbouwd tot feestzaal in 1958,
het jaar dat de huidige aanpalende kerk in gebruik werd genomen.
Uitzicht
Ondanks de planmatige aanleg en de ingrijpende terreinwijzin
gen is het uitzicht van de wijk zeer geslaagd te noemen. De
strenge geometrie van het stratenplan valt nauwelijks op.
Integendeel, het geheel is sfeervol en niet zonder fantasie. Deze
indruk is het resultaat van de oordeelkundigheid waarmee Bordiau
diverse vroegere voorstellen in één pro
ject heeft weten te verenigen. Zijn grote
verdienste schuilt niet in originaliteit,
maar in de synthese van zijn plan dat
tegelijk homogeen en gevarieerd is.
Succes en beperkingen

Bordiau speelde perfect in op de fun
damentele waarden van de toenmalige
burgerij : hygiëne, een mooie woon-

Ontwerp voor de kerk van de Margaretasquare op het
schuine zicht van de geplande open ruimtes van de wijk. De
kerk had de bekroning moeten vormen van het perspectief
dat aan de ringlaan zou vertrekken, net zoals de Sint
Mariakerk het orgelpunt is van de langgerekte
Koningsstraat.

omgeving in de stad, eerbied voor het privé-leven, voorliefde
voor uiterlijk vertoon, doorgedreven hiërarchisering. Dat alles
verenigde hij in een modelwijk met een grote materiële en sym
bolische waarde. Op die manier heeft hij de burgerlijkheid van
zijn tijd zeer fraai tot uitdrukking gebracht, een fraaiheid die ook
vandaag nog zichtbaar is ook al hebben heel wat moderne gebou
wen het totaalbeeld lelijk geschaad. De tijdgenoten waren ent
hoesiast over de creatie van Bordiau en beschouwden hem als
geestelijke vader van de wijk. Dat blijkt onder meer uit de cor
respondentie tussen de stad Brussel en de architect uit 1890,
waarin de laatste details werden geregeld voor de afwerking van
het project dat vijftien jaar eerder begonnen was.
Als minpunt moet worden gezegd
dat Bordiau totaal geen oog had voor
de urbanistische problemen die zich
op het einde van de 19de eeuw in
al Ie scherpte Iieten voelen en dat de
wijk het slachtoffer werd van zijn
specifieke bestemming. Toen de wel
stellende burgerij een ander woon
kader prefereerde, werd de wijk
massaal verlaten.

Hierboven, van links naar rechts :
Zicht op de Maria-Louizasquare.
Het natuurlijke groen en de kalme
uitstraling van het water maakten
deze square onmiddellijk tot een groot
succes bij de aankopers
van bouwgronden in de nieuwe wijk.
Algemeen zicht op de Ambiorixsquare.
Huizen en urbanistisch concept vormen
een perfect geslaagd huwelijk.
De Maria-Louiza-1 Ambiorixen Margaretasquare en de
Palmerstonlaan zijn als stadsgezicht
beschermd sinds 14-07-1994.

Bordiau had in zijn plan van aanleg
voor de Maria-louizasquare
een overvloed aan pittoreske
elementen opgenomen.
Bij de uitvoering opteerde men
gelukkig voor meer soberheid.

_j ':''

21

Jules Anspach (links) was burgemeester
van 1864 tot 1 879. Na de korte
ambtsperiode van Vanderstraeten

werd hij opgevolgd door Karel Buis
(rechts) van 1 881 tot 1 899. Deze twee
grote liberale politici hadden volledig
tegengestelde visies op de ontwikkeling
van Brussel. Anspach voerde een beleid
van grote afbraakwerken
en modernisering. Buis probeerde
het historische en culturele erfgoed
van Brussel zoveel mogelijk te bewaren.

Perceelplan met de namen
van de grondeigenaars
van de squareswijk na de aanleg
van het stratennet. De stad verplichtte
de kopers hun terreinen te omheinen
en binnen de twee jaar te bouwen.
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FINANCI ERING
De Lepoldswijk kwam tot stand op
privé-initiatief. De tweede urbanisa
tiefase ten oosten van Brussel was
daarentegen het werk van het stads
bestuur.
Burgemeester Anspach had in de
loop der jaren grote ervaring opge
daan met grote stedelijke infrast
ructuurwerken. In 1865 lag hij aan
de basis van de overwelving van de
Zenne en de aanleg van de grote centrale lanen. In 1874 zorgde hij voor de sanering van de wijk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw. In beide
gevallen onderhandelde de burgemeester eerst alleen met de
privé-sector alvorens de gemeenteraad voor een voldongen
feit te plaatsen. Bij dit project was hij beducht voor de eco
nomische haalbaarheid en daarom stelde hij voor dat de stad
contracten zou sluiten met de eigenaars van de te ontgin nen
gronden. Er waren drie soor
ten eigenaars : het bestuur
der godshuizen, privé-eige
naars en de Belgische staat.
Het b estuur der godshuiz en

-- � - �-'
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Het urbanisatieproject van de
stad Brussel kon rekenen op
de volledige medewerking
van het bestuur der godshui
zen, d a t niet alleen a a n
armen zorg deed maar ook
alle bezittingen beheerde van
de religieuze ziekenorden en
de begijnhoven die door de
Franse Revolutie waren opge
heven. Het bestuur bezat iets
mee r d a n twaalf hecta re
grond ten noordoosten van

Brussel en zag die maar al te graag in
waarde stijgen door er bouwgrond
van te maken.
De privé-eig enaars

De contracten die de privé-eige
naars sloten met de stad Brussel,
bepaalden dat het stadsbestuur als
bouwheer zou optreden, de nodige
terreinen voor de infrastructuurwer
ken contant zou betalen, de kosten zou
dragen voor de grondwerken, de
kunstwerken, de rioleringen
en de bestrating van de openbare wegen, en
stukken van zijn eigen eigendommen
zou afstaan voor de aan leg van
nieuwe straten en pleinen. De eige
naars verpl ichtten zich ertoe de
netto uitgaven terug te betalen in
verhouding tot de waarde van het
terrein dat ze behielden.

E . Puttaert heeft d e Maria-louizasquare

heel romantisch afgebeeld kort
na het beëindigen
van de infrastructuurwerken.

Het grote huis op de achtergrond
was van Jean Van Hoorde,
een van de belangrijkste grondeigenaars
van de wijk. Het werd omstreeks 1895
afgebroken om plaats te ruimen
voor de bouw van nieuwe herenhuizen
aan de Palmerstonlaan (pare nummers).

Proces m et de Belgische staat

De betrekki n g e n tussen de
Belgische staat en de stad Brussel
verkoelden snel. De plan nen van
Bordiau hielden in dat het tracé van
de spoorlijn die door de wijk liep,
moest worden verplaatst. Ondanks de belofte van
de regering om deze werken op staatskosten uit te voeren bin nen de termijn die uitd rukkelijk was bepaald in een
contract van 1882, kwam daar niets van in huis. Hierdoor werd
het hele project lamgelegd, want de werken voor het onder
gronds leggen van de spoorlijn, die door de stad zouden wor
den betaald, konden slechts beginnen na de voorafgaande
tracé-ombuiging.
Pas in 1885 zou de Belgische staat, na een gerechtelijke ver
oordeling, de gevraagde werken uitvoeren.
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Verkavelingsplan van de Jubelparkwijk
voorgesteld door Bordiau in 1 878.
De centrale groene ruimte moest
kooplustigen aantrekken.
Er was echter grote concurrentie
van de vele bouwgronden die in de buurt
van de ringlanen te koop waren.

Door Bordiau ontworpen
gebouwen in het Jubelpark
24 voor de Halfeeuwfeesten in 1880.

Eind goed, al goed
De opgelopen vertragi ng werd nog verergerd door het u itbre
ken van een economische crisis. Karel Bu i s, de nieuwe bu rge
meester van B russel, erfde de zware last van een halfvoltooid
project dat somm ige gemeenteraadsleden l iefst van al wi lden
stopzetten. De stad moest echter haar verbi ntenissen tegenover
de grondeigenaars van de n ieuwe wijk nakomen. Herhaalde
malen kwam het in de gemeenteraad tot verh itte d i scussies over
de kostprijs van het project.
Ondanks al deze moeilijkheden konden de i nfrastructuurwerken
op het e i nde van de jaren 1 880 eindelijk worden voltooid.
EEN SPOOKWIJK
Een nooit uitgevoerd plan
Toen het leger bekendmaakte het oefenveld op het einde van
de verlengde Wetstraat te zul len verlaten, sloten de stad B russel
en de Belgische staat een overeen komst om een deel van d it
terre i n tot park om te vormen. H et oefenterrei n werd effectief
bu iten gebru i k gesteld i n 1 876. Twee jaar later werden in het
vooru itz icht van de feestel ij kheden ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van België twaalf hectare aan de staat afge
staan, in ru i l voor de aanleg van een park en de fi nanciering
van de door Bord i a u ontworpen gebouwen. H etze l fde jaar

De koninklijke militaire school werd
in 1 904 gebouwd naar plannen
van architect Henri Maquet.
Ze nam het grootste gedeelte
in van de zone die voor de derde
bouwfase van de wijk gepland was.

d i e n d e d e a r c h i tect een ve rkave l i ngsvoo rstel in voor het
"Quartier du Palais des Arts i n d u striels", een wijk d i e s i n d s
1 874 beschouwd werd a l s de derde fase i n het grote urbani
satieproject van de noordoostel ijke u itbre i d i n g van Brusse l .
Bord iau h a d e e n synthese gemaakt v a n a l l e eerder gemaakte
ontwerpen en pakte u it met een symmetrische plattegrond rond
een groot p lantsoen, tu i ntjes voor de hu izen langs het park en
de hoofd lanen, en zijstraten d ie straal vormig - hetzij loodrecht,
hetzij sch u i n - zouden u itwaa ieren vanaf de centrale groene
zone. In tegenste l l ing tot de twee eerste u rban i satiefases werd
d it plan nooit u itgevoerd . In 1 885 stond de stad B russel aan de
Belgische staat twi ntig hectare grond af rond het park, waarmee
ze haar p lannen om de noordoostel ijke wijk tot h ier u it te brei
den defi n itief o pgaf. Het park - het l atere J u be l park - kreeg
daarmee zijn h u id ige oppervlakte en de nod ige rui mte voor
n ieuwe gebouwen.
De koninklijke militaire school
In 1 889 bood de stad B russel de Belgische staat de nod ige ter
reinen aan voor een m i l itaire school d ie in 1 904 zou worden
gebouwd volgens de plannen van arch itect Henri Maquet. De
paar overblijvende percelen in deze buurt werden in de loop
van de jaren 1 890 met hu izen bebouwd.

Kerk van de paters Dominikanen
in de Renaissancelaan, een monument
te meer in een zone waar weinig plaats
overbleef voor gewone huizen.
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In 1888 waren de squares
nog omringd door het platteland
en alleen het huis Van Hoorde stond

DE INGREDIENTEN VAN DE WIJ K

als een eenzame wachter
in de verlaten straten. Het lijkt
wel alsof deze foto
vanuit een luchtballon genomen is,
maar waarschijnlijk stond
de fotograaf op het balkon
van een van de pasgebouwde huizen
op de hoek van de Orteliusstraat.

DE H U IZEN
Een eigen huis

Het verlangen van de B russelaar naar een eigen huis i s histo
risch bepaald en wijkt af van wat i n dezelfde periode i n de
andere E u ropese hoofdsteden gebru i kel ijk was. Gesteld op zijn
comfort haalde de burger zijn neus op voor het n ieuwe woni ng
type dat hij in het centrum vond. Ook het jachtige stadsleven, de
verouderde b u u rten, de verv u i l i ng door de industriezones en
de h i nder van de grote openbare werken zetten hem ertoe aan
de oude stad te rui len voor de bu itenwij ken d i e nog een stede
l i j k karakter hadden, maar waar meer open rui mte en het leven
rustiger was. De promotoren van de n ieuwe wijken probeerden
prec ies deze doelgroep aan te trekken. Daartoe speelden zij i n
op de aspi raties v a n de b u rgerij o f d i e v a n h u n toekomstige
huurders door hen een aangepast leefkader te bieden. I n de per
ceel i nd e l i n g kwam d it tot u it i n g door langgerekte percelen
bestemd voor eengez i nswo n i ngen van een hoger n iveau. De
minder gegoede klassen werden wel niet verdreven van de plaat
sen waar ze tot dan toe hadden gewoond, maar toch de facto
weggewerkt naar de randgebieden van de wijk.
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Panoramisch zicht o p d e Ambiorixsquare
in 1894. Er staan nog maar zeer weinig
huizen, maar vijf jaar later zijn bijna
alle bouwgronden verkocht.
Deze uitzonderlijke clichés waren
van architect Arthur Verhelle
die meerdere merkwaardige huizen
in de wijk ontwierp, waaronder
zijn eigen luisterrijke woning
aan de Brabançonnelaan nr 6.
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Hiernaast:

De ruime stallen achteraan in de tuin

De Veronesestraat voor de bouw

van de woning van graaf Florent

van de school. Het terrein is omgeven
door schuttingen

d'Oultremont aan de Maria-Louizasquare
nr 41 geven uit op de Eburonenstraat.
Ze werden gebouwd in 1897 volgens

zoals het gemeentereglement
voorschreef.

de plannen van architect Emile Janlet
en werden gesloopt voor een modern

Rechter pagina :
In 1906 bouwde aannemer
Xavier Mouillard huis

appartementsgebouw.

nr 26 aan de Palmerstonlaan volgens

·- .

de plannen van architect Arthur Verhelle.
He't gaat hier om zeldzame opnamen
tijdens de bouw.

Een bescheiden huis
aan de Margaretasquare,
meer een arbeiderswoning
dan een burgershuis. De bouwaanvraag
bepaalde trouwens dat het ging
om een 'werkmanswoning' gebouwd
door de maatschappij voor sociale
woningen uit de Locquenghienstraat
te Brussel.
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De eerste huizen
Op het ogenbl i k dat de i nfrastructuu rwerken werden beëindigd,
sto nd er in de hele w i j k nog geen en kel h u i s . Het was een
vreemde aan b l i k, dit straten net in een nagenoeg verl aten plat
tel and, d ie enkele j aren aanh ield. De eerste h u izen werden op
het einde van de j aren 1 880 gebouwd, maar i n een traag tempo.
Geleide l i j k kwam de bebouwing in een stroomversnel l i ng. Het
ene h u i s trok het andere aan en op m i nder dan tien j aar tijd,
tussen 1 890 en 1 900, werden de meeste bouwgronden verkocht
en bebouwd .
Woningtypes
De burgerl ijke eengezi nswoning was veru it het meest verspreide
woni ngtype in de n ieuwe wij k . Deze hu izen, die de stand i ng
van hun bewoners weerspiegelden, werden meestal gebouwd op
een langwerpig en vrij smal perceel volgens een trad itioneel
grondplan. Boven een halfondergrondse kelderverd ieping met de
keukens en andere d ienstvertrekken werd de benedenverd ie
ping opgetrokken. D i e bestond u it de twee trad itionele o nt
vangstkamers - salon en eetkamer - d i kw ij l s nog aangevu ld met
een veranda. Daarboven kwamen nog een of twee verd iepi ngen
met s laapkamers en onder het dak ten slotte de mansardeka
mers voor het personeel en de zolder. Bergplaatsen en toi l et
rui mtes werden eventueel als een apart blok aangebouwd en
waren berei kbaar via de overlopen tussen twee trappen.
I n de h u izen van de klei nburger was dit model tot zijn eenvou
d igste vorm teruggebracht en op klei nere schaal u itgevoerd.

Aan het andere u itei nde waren er de herenhu izen van de rij ke
l u i, die over het algemeen hetzelfde basisgrondplan hadden,
maar op een groter perceel waren gebouwd waardoor extra
ru i mte was voor al lerlei aanbouwen zoals anticham bre, kan
toor, rookkamer, en vooral een overdekte koetspoort die naar de
stal len achter het woon h u i s leidde.
Een ander won i ngtype dat we i n deze wijk meermaals aantref
fen, maar met m i nder u iterl ijk vertoon, is een klassiek h u i s aan
de straatkant, breder, hoger en mooier versierd dan de aanpalende
h u izen, terwij l de bijgebouwen, zoals de stal len, achteraan op
het perceel aan een zijstraat werden neergezet. Voorbeelden
h iervan vi nden we vandaag nog i n de Boduognatstraat en het
bovengedeelte van de Eburonenstraat. De meeste van deze bij
gebouwen zijn afgebroken, andere zijn omgebouwd
tot garages of won i ngen.

De pare kant van de Palmerstonlaan
in 1901, waar een groot deel
van de herenhuizen van de wijk stonden.
De naar het zuiden gerichte gevels
verzekeren maximaal zonlicht
in de woningen. Deze huizen getuigen
van het genie van Horta en het talent
van Taelemans, De Vigne, Govaerts,
De Rycker, Verhelle, Bosmans
en Vandeveld.
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Linkerpagina :
De handelszaken van de wijk voorzagen
in de dagelijkse behoeften
van de plaatselijke bevolking.
Ze zorgden bovendien voor sociale
contacten tussen de wijkbewoners.
Hiernaast:
De talrijke drankgelegenheden
langs de squares bleven lange tijd
trouw aan de traditie van de landelijke
herbergen van Sint-Joost. Ze werden
niet alleen bezocht door de wijkbewoners
maar ook door zondagse wandelaars
die de rust van de voorsteden opzochten.

Huis nr 33 aan de Gutenbergsquare
is een werk van architect Guillaume Löw
uit 1 897. In dit imposante gebouw
met de allures van een herenhuis
was een fabriekje van acetyleenlampen
voor auto's gevestigd, met assemblage-,
schilder- en verpakkingsateliers, de privé
woning van de patroon
en twee appartementen die verhuurd
werden. De benedenverdieping
werd verbouwd in 1913.

Eenheid van stijl
Tussen al deze burgerhuizen treffen we ook enkele andere soor
ten gebouwen aan, die zich niettemin naadloos in het geheel
integreren.
In vergelijking met het grote aantal eengezinswoningen waren
er slechts weinig appartementsgebouwen . Ze waren meestal
niet meer dan drie verdiepingen hoog, zonder de kelderetage.
De voorgevels werden met dezelfde materialen en in dezelfde
vormentaal uitgevoerd als de gewone burgerhuizen.
Ze werden bij voorkeur op
hoekpercelen gebouwd en dik
wij ls was op de benedenver
diepi n g een w i n kelpa n d
gevestigd. O p die man ier
waren ze goed zichtbaar in het
straatbeeld. Als boegbeelden

Een van de hoeken van de Correggiostraat
en de Margeretasquare werd ingenomen
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door twee beleggingspanden, gebouwd in 1897
volgens de plannen van Leon Govaerts.
Ze werden afgebroken in 1965.

van een volledig huizenblok waren ze vaak versierd met toren
tjes, topgevels, erkers en andere architecturale of decorratieve
elementen, die hun scharnierrol in het stadsweefsel nog onder
streepten.
Ook kleine bedrijfjes, ateliers en kantoren vonden een onder
komen in de wijk, bijna zonder zich door gevel of oppervlakte
te verraden. Als voorbeeld vermelden we een fabriekje van ace
tyleenlampen voor auto's aan de Gutenbergsquare nr 33, kantoren
aan dezelfde square nr 10 en de Palmerstonlaan nr 8 1 en het
atelier van een bouwfirma a c h teraan het perceel aan de
Ambiorixsquare nr 40 (het huis werd afgebroken in 1970).
Een gelijkaardige harmonie kenmerkte de kliniek aan de Maria
Louizasquare, oorspronkelijk minder hoog en uitgestrekt dan
vandaag, die de stijl en de verhoudingen van de wijk respec
teerde, en tegelijk symbool stond voor de hygiëne waaraan de weldenkende burgerij zo'n belang hechtte.

De kliniek aan de Maria-Louizasquare in 1892,
diverse malen aangepast en volledig herbouwd
in 1972. Het oorspronkelijke gebouw
was in dezelfde stijl opgetrokken
als de omliggende huizen.

Kunstschilder Georges d e Saint-Cyr

Plan van het voortuintje

wou geen afstand doen van het hekwerk

van huis nr 43

rond zijn voortuintje,
ook niet voor de rechtbank :

aan de Margaretasquare.

"Mijn hekwerk heeft me 800 frank gekost
voor een breedte van 4 meter. Zoveel
had ik ervoor over om mijn eigendom
te verfraaien tot voordeel van iedereen."

Bloeitijd van d e erkerramen

E en waai er aan stijlen

Bordiau had geëist dat alle percelen langs de squares werden
bezwaard met een erfdienstbaarheid non aedificandi. Daarmee
wou hij bereiken dat de bouwheren en architecten schilder
achtige gevels zouden ontwerpen, met uitsprongen, puien, toren
tjes en dergelijke meer.
Die bepaling lag aan de basis van heel wat spanningen tussen het
stadsbestuur, dat een strikte rooilijn wilde doen naleven, en de
grondeigenaars die originele gebouwen wilden neerzetten tot
hun eigen eer en glorie.
De enige afwijkingen die op het stedelijk bouwreglement wer
den toegestaan, waren zogenaamde bow-windows, gemetselde
erkerramen die integraal deel uitmaakten van de voorgevel,
zowel structureel als visueel, zodanig dat ze nu als een ken
merkende eigenschap van de woningarchitectuur op het einde
van de 1gde eeuw worden beschouwd.
Het succes van deze uitspringende gedeeltes hangt samen met
dat van de neo-stijlen en met het functionalisme, dat onder meer
tot doel had de inwendige indeling te veruitwendigen en de bin
nenvolumes naar buiten toe uit te breiden. Op die manier werd een
nieuwe relatie tot stand gebracht tussen huis en stad. Bovendien
leenden deze architecturale elementen zich uitstekend voor een
decoratieve vormgeving. Het eclectisme speelde hier al gretig op
in, maar het hoogtepunt zou worden bereikt met de Art Nouveau,
die functionaliteit en decoratie tot één organisch geheel smeedde.

De meest voorkomende stijl in de wijk is de zogenaamde
Vlaamse neo-renaissance, die geïnspireerd is op de architectuur
in onze gewesten tijdens de 16de eeuw. De voornaamste ken
merken zijn de kleurrijke gevels door de afwisseling van baksteen
en diverse soorten natuursteen, puntgevels, kleine loggia's en
andere bouwelementen die teruggaan op de renaissanceperiode.
Ook van de Franse en Italiaanse neo-renaissance zijn er diverse
voorbeelden. Minder frequent is de neo-gotiek, terwijl de neo
oosterse stijl zelfs beperkt is tot één enkel huis aan de Maria
Louizasquare nr 48. De oorspronkelijke gevel
werd jammer genoeg ingrijpend verbouwd
in 1913.
In het kli maat van eclectisme dat in deze
periode hoogtij vierde, stelden de architecten er
zich niet mee tevreden om huizen geïnspireerd
op verschillende periodes en architecturale stro
mingen met elkaar te contrasteren. De kunst
bestond erin meerdere stijlen in een enkel
gebouw door elkaar te mengen om aldus onuit
gegeven esthetische effecten te verkrijgen.
Paradoxaal genoeg resulteerde precies deze
stijlvermenging die in eindeloze variaties steeds
opnieuw herhaald werd, in een verbazing
wekkende eenheid in verscheidenheid.

Voorbeeld van een architecturale compositie waarin meerdere stijlen, teruggaand
op de middeleeuwse Vlaamse bouwtrant en de Renaissance, met elkaar vermengd
zijn tot een typisch 19de.eeuws ontwerp. Dit samenraapsel van oude stijlen in een modern
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kleedje resulteert in zeer herkenbare en dateerbare stijl. Ontwerp van Fernand Symons
voor de gevel van huis nr43 aan de Margaretasquare, gebouwd in 1894 en gesloopt in 1965.

"Om te ontsnappen aan de huidige banaliteit en geïnspireerd

door de vernieuwende opvattingen van de 'Société de /'Art
appliqué à la Rue', heb ik langs de vijver een soort villa
in moorse stijl ontworpen."
Eigen woonhuis van Stanislas Lefebvre de Sardans.

Deze bow-windows kunnen
tot het oorspronkelijke ontwerp behoren
of later aangebouwd zijn,
zoals, bij voorbeeld,
nr 21 aan de Palmerstonlaan.

De Art Nouveau

De hu izen in de noordooste l ij ke wij k werden hoofdzakel i j k i n
h e t l a atste dece n n i u m v a n d e 1 9 d e e n h et beg i n v a n d e
2oste eeuw gebouwd, een zeer belangrijke periode op het gebied

Bekroning in ijzersmeedwerk van het huis
van schilder Georges de Saint-Cyr,
ontworpen in 1900 door Gustave
Strauven en uitgevoerd door kunstsmid
Charles Van Waeyenberghe. Dit huis
is waarschijnlijk de meest buitenissige
Art Nouveau-creatie in heel Brussel.

van arch itect u rale vern ieuwi ng. N aast het eclectisme en de
diverse neo-stij len ontwikkelde zich een volstrekt n ieuwe stijl die
op korte tijd een sch itterende bloei zou beleven : de Art Nouveau.
Het aantal Art Nouveau-huizen in de wij k is vrij geri ng in ver
houd ing tot het tota le aantal n ieuwe hu izen uit deze periode,
maar het zijn stu k voor stu k opmerkel ijke creaties. Andere wij
ken van Brussel, die e n kele jaren later werden opgetrokken,
bevatten evenveel of zelfs meer hu izen in de n ieuwe stij l, maar
d i kwij ls in een verwaterde vormgeving. De Art Nouveau is slechts
een massaverschijnsel in de woni ngbouw geworden ten koste van
zijn originele totaalconcept. Als gevolg daarvan ging deze stij l,
waaru it bepaalde elementen geïso leerd werden, ten onder in
de bestaande mengelmoes en werd hij uiteindel ij k zelfs opgeslorpt

Beschermd sinds 08-08-1988.

Baksteenpatronen in verschillende kleuren, faiëncetegels,
mozaïek en blauwe hardsteen verlevendigen de gevel van huis
nr 24 aan de Palmerstonlaan. Dit huis uit 1897 werd bewoond
door het echtpaar Houssa, de ouders van Germaine.

Detail van het glasraam
van het trappehuis, Palmerstonlaan nr 20.
Een werk van grote schoonheid
in een technisch knappe uitvoering.

1 n de l a atste op stoot v a n h et e c l e c t i s m e voor de Ee rste
Wereldoorlog.
I n de omgeving van de squares vi nden we vier belangrij ke ont
werpen van Vi ctor Horta, een groot deel van de prod u ktie van
G u stave Stra u v e n en voorts c reaties van A r m a n d Van
Waesberghe, Leon Govaerts, Pau l Sai ntenoy, Victor Taelemans,
Benj a m i n de Lestré, Pau l Hamesse en Georges Hobé. Tot op
vandaag vormen ze de sieraden van de wij k door hun opval
lende aanwezigheid.
Architectuur voor wandelaars

Beleggingspand uit 1899 ontworpen
door Victor Horta op de hoek

Het herenhuis Deprez
in zijn oorspronkelijke staat

van de Maria-Louizasquare
en de Palmerstonlaan. De bouwheer,

volgens de plannen van Victor Horta
uit 1896. Het uitzicht werd sterk

baron van Eetvelde, moest al zijn invloed
aanwenden bij het stadsbestuur

gewijzigd in 1 91 0 toen het huis
verbouwd werd tot bijna de dubbele

om dit ontwerp te doen goedkeuren.
De stedelijke ambtenaren waren

gechoqueerd door de stijl van de gevel.
3 6 Beschermd sinds 21 -06-1 971 .

grootte. Ondanks de restauratie

in 1959 heeft het veel
van zijn originaliteit verloren.

Beschermd sinds 21 -06-1 971 .

B ij n a elke gevel van de w ij k, i n wel ke stij l h ij ook gebouwd is,
ademt een eigen persoonl ij kheid en een bestudeerde elegantie.
Het zorgvuld ige baksteenmetselwerk vormt d i kwijls geometri
sche patronen. Geverniste of geëma i l l eerde bakstenen i n ver
s c h i l l e n d e k l e u re n en d i verse soorte n n at u u rsteen i n
u iteen lopende grootte e n afwerking boden d e architecten een
b i j n a e i n d e l oos p a l et aan c o m b i n a t i e m oge l i j k h e d e n .
Vensterlateien, balkons, topgevels, deur- en vensterl ijsten, dak
vensters en kroo n l ij sten wemelen van decoratieve elementen.
Schrij nwerk, ijzersmeedwerk en gl asramen com pleteren rijke
com pos ities d i e sl echts door de wandelaar ten vo l l e k u n nen
worden gesmaakt.

Gevelopstand van huis nr 45
aan de Ambiorixsquare uit 1899.
De versieringen zijn door architect
Louis Baude zeer gedetailleerd
uitgewerkt, maar waarschijnlijk
is het ontwerp slechts gedeeltelijk
gerealiseerd.
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DE MENSEN

Hoek tussen de Gutenbergsquare
en de Maria-Louizasquare.

Privé-initiatief onder stedelijke controle

Briefhoofd van Louis De Waele.
Deze dynamische aannemer
van openbare werken investeerde diverse
malen in de nieuwe wijk.

Emile Janlet (1839-1918)
werd door zijn vader Felix in het vak
van architect ingewijd. Hij volgde
de lessen aa'n de Academie voor Schone
Kunsten van Brussel en onderging
de invloed van een stagiair van zijn vader,
Hendrik Beyaert, met wie hij nadien
zou samenwerken. Beyaert zette hem
op weg naar een neo-renaissance
architectuur in Vlaamse stijl. In 1878
vestigde hij zijn faam met het Belgisch
paviljoen op de Wereldtentoonstelling
in Parijs, dat beschouwd werd
als het visitekaartje van de nieuwe
nationale stijl voor de rest van de wereld.
Janlet werkte lang en vruchtbaar samen
met L. De Waele. Naast opdrachten
voor tal van huizen en huurpanden liet
de aannemer hem ook meer originele
en persoonlijke ontwerpen maken,
zoals het meubilair van zijn salon
en zijn familiekelder op het kerkhof
van Brussel in Evere.

De nrs 5 tot 27 aan de Palmerstonlaan
werden tussen 1893 en 1894 gebouwd
door Louis De Waele volgens de plannen
van Emile Janlet. Deze huizen vormen
nog steeds, samen met een aantal huizen
van de Boduognatstraat,
de Ambiorixsquare
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en de Karel Martelstraat,
een merkwaardig homogeen geheel.

Na het beëindigen van de infrastructuurwerken in de nieuwe
wijk werd de bebouwing overgelaten aan het privé-initiatief, in
overeenstemming met de liberale opvattingen van het toenma
lige stadsbestuur. De opvallende stijleenheid die desondanks
bereikt werd, was het resultaat van een bouwreglementering
maar vooral van een bijzonder grote sociale en economische
consensus.
Dit komt hierop neer dat de opdrachtgevers het als een plicht
jegens de gemeenschap zagen om mooie huizen te bouwen
die het waard waren in de nieuwe wijk te staan. In ruil voor
een esthetisch waardevol ontwerp dat een verrijking zou vormen
voor het stedelijk milieu, rekenden ze op een zekere soepelheid
in de toepassing van de stedelijke bouwreglementen, als een
soort erkenning van het stadsbestuur voor hun demonstratie
van burgerzin. Op die manier werden bouwafwijkingen toe
gestaan die we nu nog bij de huizen langs de squares kunnen
vaststellen.
Kleine en grote beleggers

De huiseigenaars woonden meestal in Brussel, niet te ver van de
nieuwe wijk. Ze investeerden voorzichtig, snel en op beperkte
schaal. Daarbij probeerden ze hun eigendommen zoveel moge1 ijk te groeperen maar tegelijk hun beleggingen in de tijd te
spreiden om geen onnodig opzien te verwekken. Zo zien we
frequent vrijwel identieke huizen die met enkele jaren verschil
op een paar tientallen meter van elkaar zijn gebouwd. Een oplet-

Onder deze voor het merendeel
afgebroken huizen kan men duidelijk
reeksen onderscheiden
van drie tot zes huizen.

tend waarnemer zal aan de hand van uitgesproken familieken
merken vaak de band kunnen leggen tussen verschillende, al
dan niet aanpalende huizen. Bijna altijd gaat het om dit soort
bedachtzame vastgoedbeleggingen van individuele burgers.
De Brusselse aannemer Louis De Waele deed een beroep op
Emile Janlet, een van de bekendste Belgische architecten, om een
ensemble van achttien huizen te bouwen in harmonie met de
architectuur van de wijk. Een niet zo evidente voorwaarde voor
een vastgoedinvestering waarbij de aannemer-eigenaar de meeste
huizen nadien zou verhuren. De huizen, die een gelijkaardig
grondplan maar gevarieerde gevels hadden, werden in drie fases
gebouwd in de Boduognatstraat, de Palmerstonlaan, de
Ambiorixsquare en de Karel Martelstraat. Dit ensemble is nage
noeg intact bewaard gebleven en vormt een prachtig voorbeeld
van een zowel in f inancieel als esthetisch opzicht geslaagde
vastgoedoperatie, de grootste trouwens van de hele wijk.
Heel wat investeerders waren aannemers
of architecten, van wie sommigen zich
vooraf reeds in deze veelbelovende nieuwe
wijk hadden gevestigd. Maar ook honderden
gegoede burgers, die hun kapitaal wilden
laten renderen, stortten zich op de bouw
m arkt. Ve l e opdrachten gingen naar
dezelfde architecten en aannemers die al
ter plaatse woonden. Voor sommige inves
teerders waren deze beleggingspanden een
middel om enkele treden op de sociale lad
der te stijgen.

De laatste gevelrij
op de Maria-Louizasquare
wordt beëindigd door zes huizen
die het mooiste nog intacte voorbeeld
van gegroepeerde huizen
in deze wijk vormen.
Ze zijn in hun geheel beschermd
sinds 16-09-1985.
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Bewoners, eigenaars en huurders
De meeste h u izen d i e i n de n ieuwe w i j k gebouwd werden,

Handtekening van Gustave Strauben
op de onderbouw van huis
nr 51 in de Van Campenhoutstraat,
in overeenstemmming met de Art
Nouveau·stijl van de gevel.
Gedeeltelijk beschermd op 19-02-1984
en 02-07-1992.

STRAATNAMEN EN BEELDEN
Een vleugje geschiedenis

waren eengez i nswo n i ngen. Vele daarvan werden door de eige

Wanneer een vol led ig nieuwe wijk wordt aangelegd, zijn er ook

naars verh u urd.

veel nieuwe straatnamen nodig. H ier heeft men op vei lig gespeeld

De bewoners waren voor het merendeel afkomstig u it de betere

en namen ontleend aan diverse periodes u i t onze vaderlandse

kri ngen : bu rgerij, industriëlen, bankiers, beoefenaars van vrije

gesch iedenis. Ambiorix, Boduognat, de Eburonen en de Nerviërs

beroepen.

voeren ons mee naar de G a l l i sche oorlogen. Clavis, Karel Martel

A l leen in de randzones woonden ook mensen u it de l agere

en Karel de Grote heri nneren aan de Fran kische tij d . Kortenberg

bevo l k i ngsgroepen.

en de Blijde Inkomst verwijzen naar de m iddeleeuwse keuren van

Sch i lders en beeld houwers waren n iet zo tal rijk vertegenwoor

het h e rtogdom B ra b a n t . Filips de Goede was een van d e

d i gd in de nieuwe wijk, veel m i nder in e l k geval dan arch itec

Boergondische hertogen, terw i j l Keizer Karel, Pavia, L uther,

ten, van w i e de privé-wo n i ngen een opmerkel i j ke staal kaart

Calvijn, Troonsafsta n d zeer b e k n o pt d e t i j d van d e g rote

vormen van de arch itectu u r rond de eeuwwissel i ng.

Habsbu rgse keizer resu meren. De namen Kardinaal, Inquisitie,
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Handtekening van architect
Henri Van Massenhove op de gevel
van de nrs 43 en 43
van de Maria·louizasquare.
Het streven om een origineel werk
tot stand te brengen tot in de kleinste
details blijkt ook uit het waarmerk
van de architect.
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In 1906 deed Custave Strauven

Woning en kantoren van architect
Cuillaume Löw
in de Van Campenhoutstraat nr 63.
De brede gevel valt op door zijn klassiek
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evenwicht gepaard
met fantasierijke decoratie.

Atelier en woning van Jules Lagae
door Arthur Verhelle

Kantoor van architect Henri Corr
uitgevend op de Boduognatstraat,
achteraan in de tuin van zijn huis
aan de Maria·louizasquare nr 64.

Het tweede huis dat architect
Van Massenhove voor zich liet bouwen
in de wijk, Brabançonnelaan nr 49.

aan de Michelangelolaan nr 10.
Kan een beeldhouwer
zich een mooier adres dromen ?

zijn bravourestukje met het huis van
schilder Saint·Cyr nog eens over door
de bouw van een miniatuurhuis met
slechts vier meter gevelbreedte,
in de strenge Lutherstraat nr 28.
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Topgevel van huis nr 60 in de
Michelangelolaan of hoe een straatnaam
als inspiratie kan dienen voor een
architect. Alleen tijdens het eclectisme
zag men er geen graten in om een
reproduktie van Michelangelo's portret
van lorenzo de Medicis af te beelden
op de derde verdieping van een
burgerhuis. Het origineel is te zien
op het graf van de prins in de oude
sacristie van San lorenzo in Firenze.
De gevel van huis nr 22 aan
de Ambiorixsquare, gesloopt in 1969,
was versierd met een eigenaardig decor :
de hoofden van Ambiorix en Margareta
van York leken elk
uit een oculus te voorschijn
te komen, precies op de hoek
van de square die hun naam

de Zwijger, Eedgenoten, Geuzen, Saint-Quentin heri nneren aan
de tu rbu lente tijd onder F i l i ps I l , d i e met de Pacificatie (van
G ent) t i j d e l i j k weer tot r u st kwa m . Verw i j z i ngen n a a r d e
Oostenrijkse periode vinden we i n de recentere gedeeltes van d e
Leopo ldswij k. D e F ranse en Hol landse peri ode, waarover d e
gemoederen wel l icht nog n iet helemaal waren bedaard, heb
ben geen enkele straatnaam gekregen. De heldhaftige gebeur
ten issen daarentegen van de Belgische onafhan kel ij kheidsstrijd
zijn vereeuwigd i n namen als Patriotten, }enneval, Brabançonne,
Van Campenhout en Palmerston.
Thematische naamgroepen, geconcentreerd in bepaalde gedeel
tes van de squareswijk, zijn er al leen in het zuidwesten, nabij d�
m u sea van het J u bel park, waar bijna a l l e straten namen van
sch i l d ers d rage n . I ta l i ë is het best vertege nwoord i g d met
Michelangelo, Correggio, Veronese, Titiaan, Tintoretto en
L e onardo da Vinci; voor S p a n j e is er Murillo e n voor d e
Noordel ijke Nederlanden Rembrandt, Hobbema e n Van Ostade.
Als en ige landgenoten en e igentijdse kunstenaars zijn er Henri
Leys ( 1 8 1 5-1 869) en Custave Wappers ( 1 803-1 874), in hun tijd
bekende historiesc h i lders die later m i n of meer i n vergetel heid
zijn geraakt.

.. ,, .

In de zomer halen de bomen
de bovenhand op de architectuur.
Zicht op de Maria·louizasquare
vanuit een van de huizen.

G roene zones en beeldhouwwerk
Het meest opva l lende element in het u rban istische concept
van de wijk, zowel wat het grondplan betreft als in de rea l i
te it, is ongetw ijfeld de opeenvolging van vier open, groene
rui mtes in de centrale as. Twee brede - Ambiorix en Maria
Lou iza - en twee smal lere squares - Margareta en Palmerston creëren een echt landschapselement in het stadsweefsel . Doordat
ze bovendien op een hel l i ng l iggen , ontstaat een majestueus
perspectief, dat zich vanaf beneden i n de O rte l i usstraat het best
bewonderen laat.

De kunstmatige grot en de · niet meer
bestaande · brave watervallen
aan de vijver van de Maria·louizasquare
getuigen van de esthetische
tweespalt omstreeks
de eeuwwisseling, waarin beton
en romantisme samengingen.

draagt.
Deze twee sculpturen
bevinden zich
nu aan weerszijden
van de Margaretasquare
voor de moderne
appartementsgebouwen
in 1967 en 1969 opgericht.

/
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De krekel' van Emile Namur staat

Deze beeldengroep van Jacques

1

de lalaing is een allegorie van de drie

symbool voor de zorgeloosheid.

leeftijden van de mensheid,

Een spottende knipoog

van het barbarendom tot de kunstzinnige

naar de spaarzaamheid van de burgerij

maatschappij, waarvan de huizen

waaraan de bouw van deze wijk

van de wijk op hun manier

te danken is ?

de triomfantelijke uitdrukking zijn.
De keuze van het werk werd niet alleen
ingegeven door het hoogstaande thema,
maar ook door de gunstige financiële
voorwaarden die de kunstenaar met
de stad Brussel voor de aankoop
bedongen had.

Op verschillende postkaarten uit de tijd
staat de bewaker van de squares
afgebeeld, hier tegen het operettedecor
van de grot.

De schilderachtige architectuur van de huizen gaat perfect
samen met de uitzonderl ijke aanwezigheid van een stukje
natuur midden in de stad. Sommige versieringen, die anders
overdreven zouden aandoen, worden verzacht door het groene
decor dat met de eclectische gevelrijen een merkwaardige een
heid vormt. Bordiau had zich trouwens al door het eclectisme
laten inspireren bij het ontwerp van de squares. De Maria
Louizasquare kan doorgaan voor een Engelse tuin, hoewel de
romantische grot in gewapend cement vandaag enigszins naïef
overkomt, terwijl de Ambiorixsquare aan een Franse tuin
doet denken met zijn strenge geometrische compositie van rechthoeken en cirkels.
Deze open rui mtes, waar in 1891 nog de
Gutenbergsquare bijkwam, werden aan-

gekleed met een aantal beeldhouwwerken. In totaal werden er
twaalf beelden geplaatst, de meeste uit de beginjaren van de
wijk, een paar - trouwens de minst interessante vanuit esthe
tisch oogpunt - van latere datum.
Het meest ontroerende werk dat ook vandaag nog tot de ver
beelding spreekt, is ' Het paard aan de drenkplaats' van
Constantin Meunier. Het uitgebeelde thema is typisch voor
het oeuvre van deze sociaal bewogen kunstenaar : een
man en een paard, beiden even afgemat door het harde
labeur in de mijn, houden halt voor een korte pauze.
De beeldengroep werd op een voetstuk geplaatst
tegenover het waterbekken beneden aan de
Ambiorixsquare, dat men zich in de ver
beelding als drenkplaats kan voorstellen.

Het monument voor Max Waller

'Het zotte lied' heeft
de uitbundige sensualiteit
die zo kenmerkend
is voor het werk van Jef

door Victor Rousseau verheerlijkt
de golvende lijn die enkele jaren
voordien door Victor Horta was bedacht.

Lambeaux. Het beeld
werd door de stad Brussel
besteld in 1898 en stond eerst

Het paard aan de drenkplaats'

van Constantin Meunier
is een van de meesterwerken

naar de Palmerstonlaan.

van de Belgische
beeldhouwkunst van het einde
van de 19 de eeuw. Het beeld

Het kreeg geestdriftige
kritieken, hoewel sommigen
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op de Ambiorixsquare
om nadien te verhuizen

een dergelijk beeld langs
de openbare weg natuurlijk
ongepasl vonden.
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komt uitstekend tot zijn recht
in deze natuurlijke
en architecturale omgeving.

45

AFTAKELING EN HERWAARDERING
De burgerhuizen van de wijk, oorspronkel ijk bestemd als won i n
gen voor gezin nen en d ienstpersoneel, hebben in de loop der
jaren diverse wijzigingen ondergaan. Die varieerden van beperkte
verbouwing over ingrijpende transformatie naar volledige afbraak.
I n het algemeen verl iepen ze zelfs i n d i e volgorde en weerspie
gelen daarmee sociale en stedebouwkund ige veranderi ngen i n
onze maatschappij .
Zicht op de binnenkant
van het huizenblok
tussen de Filips de Goede
en de Orteliusstraat en de Maria-Louiza
en Gutenbergsquare in 1973.
De achtergevels lijken op reuzenkasten
waarvan sommige lades halfopen
zijn blijven staan.

Meer comfort

De eerste verbouwingen bestonden erin de hu izen aan te passen
aan de evoluerende normen i nzake wooncomfort, door ze te
voorzien van een badkamer, een aan de eetkamer palende keu
ken en b i j komende vertrekken d i e achte raan werden aange
bouwd. Deze eerste verbouwingen werden altijd uitgevoerd door
de soc iale groepen die al van in het begin in de wijk woonden .
Huizen worden appartementen

Bouw van een nieuwe residentie
aan de Maria-louizasquare in 1973.
Een nieuw type architectuur,
die zich weinig gelegen liet
aan stedebouwkundige overwegingen
maar vooral de macht
van het geld vertegenwoordigde,
verscheurde wreed
46

het bestaande stadsweefsel.

De tweede fase van wijzigi ngen aan de hu izen is het gevolg van
een rad icale gedaanteverandering van de squareswijk, die samen
hangt met de verdere u itbreiding van B russel . H ierdoor werd
de vroegere voorstad een relatief centrale zone. Dat leidde tot
d r u k ker verkeer en stijgende vastgoed - en h u u rprijze n . De
gegoede b u rgerij, die over de m iddelen besch i kte om zelf haar
woonomgev ing te kiezen, vertrok naar nieuwe, verder gelegen
wijken d i e spec iaal voor haar werden gebouwd .
De eigenaars verdeelden hun h u izen in appartementen bestemd
voor nieuwe, m i nder gefortuneerde bewoners. Achter de fraaie
gevels gi ngen voortaan kleine wooneenheden sch u i l d i e vaak
onpraktisch waren omdat hun ruimtel ijke indel i ng bepaald werd
door de oorspronkelijke bouwstructuur. Ook de binnenplei nen
achter de hu izen werden nog d ichter bebouwd dan ze al waren
met bijkomende woon i nfrastructuur.

Afbraak

In 1 924 kreeg de Soc iété Beige d'l nvestissment een bouwver
gu n n i ng voor een appartementsgebouw van zes verd iepi ngen
op de plaats van de nu mmers 7 tot 1 0 op de Maria-Louizasquare.
Dit was de eerste aantasting van de oorspronkel ijke parcel le
ring en het kenmerkende hu izentype in de squareswijk. Het pro
ject was ook een van de eerste voorbeelden van een n ieuwe
soort woning voor de burgerij . Het vloeide rechtstreeks voort
uit de wet van 8 j u l i van dat jaar, d i e het principe van gedeeld
eigenaarschap i nvoerde voor appartementsgebouwen.
Het nog steeds bestaande gebouw was gekopieerd op de Parijse
appartementsgebouwen van die tijd. De plan
nen werden trouwens door Franse architec
ten gete ke n d . De afwez i g h e i d van een
B russelse traditie op d it geb i ed leidde tot
deze l fd e reflex a l s veert i g j a a r v roeger
gebeurde met de centrale lanen.
I n de jaren 1 9 50 werd verder aan de arc h i
tecturale een heid van de squares geknaagd,
vooral door de bouw va n kleine beleggi ngs
panden waarvoor meestal n iet meer dan één
won i ng werd gesloopt.
De g rote a a n s l agen op h et harmon i s c h e
straatbeeld van de w i j k door gebouwen van
tien en meer verd iepi ngen, waarvoor telkens
meerdere h u izen tegen de vlakte g i ngen,
dateren u it de ja ren 1 960 en 1 9 70. Deze
modern istische residenties profiteerden i ro
n i sch genoeg van de u rba n i stische princi
pes v a n B o rd i a u . D e m eeste van d eze
woontorens werden immers opgericht aan
de squares omdat a l leen daar voldoende

Aan d e Maria-Louizasquare n r 8 werd
het eerste moderne appartementsgebouw
van de wijk gebouwd.
Het was ook de eerste aanslag
op de architecturale eenheid van de wijk.
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ru i mte was voor h u n vestigi ng. Het mooie u itzicht was natu u r
l i j k mooi meegenomen.
Zowel het westel ijke als het noordoostelijke gedeelte van de
squareswijk veranderden op twintig jaar tijd grondig van aanb l i k,
zij het om andere redenen . Het was de tijd dat op stedebouw
kundig gebied al les kon en al les mocht onder de vlag van een
kortz ichtig modern isme.
Herwaardering

Ontwerp van Jean Delhaye uit 1 957
voor een appartementsgebouw
aan de Palmerstonlaan nr 2.

Gelukkig kwam de architect
tijdig tot bezinning en werd
het door Horta ontworpen huis
gerestaureerd en niet gesloopt.

De E u ropese i n ste l 1 i ngen, die aan de
rand van de squares
wijk l iggen, oefenen
er een onmiskenbare
invloed op u it. Als we
het positief bekij ken,
o �· Ldan heeft deze nabij
h e i d g e l e i d tot h et
kopen en restau reren van hu izen door privé-personen of orga
nisaties d i e met de Europese gemeenschap verbonden zij n . De
verwaarlozing van de wijk is tot staan gebracht en vele h u izen
hebben hun vroegere standing teruggekregen. Maar de medai l le
heeft helaas ook een keerzijde : verhoging van won i ng- en huur
prijzen, gebrek aan parkeergelegenheid, druk verkeer met alle hin
der vand ien en de wildgroei van restau rants en kantoren.
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wordt uitgegeven om het culturele erfgoed van Brussel
ruimere bekendheid te geven.
Boeken vol anekdotes, onuitgegeven dokumenten, oude
afbeeldingen, historische overzichten met aandacht voor
stedebouw, architectuur en kunsten ... een echte goudmijn
voor de lezer en wandelaar die Brussel beter wi l leren
kennen.

De Squareswijk (Margareta, Ambiorix, Maria-Louiza en
Gutenberg) ontstond door de urbanisatie van een stuk
grondgebied dat in 1 853 bij Brussel werd gevoegd. De
h u izen weerspiege l e n h et vakmanschap van de
Belgische architecten op het einde van de 1 gde eeuw.
Enkele van de mooiste realisaties van het eclectisme en
de Art Nouveau pronken er in een opval lend groen
decor.

