
 Anderlecht à la carte

Anderlecht vatten in een wandelkaart is geen eenvoudige zaak. 
Deze gemeente wordt  immers vaak   herleid tot haar industrieel 
verleden   of gereduceerd tot  haar beroemde voetbalploeg 
terwijl er nochtans zoveel meer te vertellen valt.

Het eerste deel van Anderlecht à la carte zet haar 
verschillende facetten in de kijker: de charmante 
historische kern,  de evolutie van het gehucht Kuregem tot 
belangrijk industrieel centrum, de tuinwijken, de mooie 
art-decowijk Meir en niet te vergeten haar groene en zelfs 
landelijke karakter.

Het tweede deel bestaat uit twee ontdekkingsparcours.
Het eerste is een fi etstocht die start aan het gemeentehuis 
en heel het grondgebied doorkruist  langsheen het kanaal 
via het eiland Aa, de tuinwijk het Rad, de groene rand van 
de gemeente, tot aan de school voor hoefsmederij en de 
slachthuizen, het tweede is een wandeling in het hart van 
de gemeente, met een bezoek aan Sint-Guido, Erasmus en de 
begijntjes. Er wachten u vele verassingen!

En natuurlijk mocht een spel niet ontbreken. 
Hierin wordt “het aangename aan het nuttige” gekoppeld…

 À la carte: uw gemeente in de kijker 

Bekijk uw gemeente met nieuwe ogen, ontdek al 
de pareltjes van het erfgoed dat u dagelijks 
omringt, leer ongekende hoekjes kennen, 
volg het parcours en speel het spel mee.
In deze collectie worden de Brusselse gemeentes 
in de kijker gezet in een rijk geïllustreerde en 
praktische wandelbrochure, waarmee u op stap 
kan gaan of die u gezellig thuis kan doorbladeren.
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Wandelingen
1. De voeten op de trappers! 

Vertrek: Gemeentehuis van Anderlecht
Aankomst: Luchtvaartsquare
Duur: deze fi etstocht van ongeveer 20 km duurt minstens drie uur
Parcours : zie plan op de keerzijde

2. Terug naar Anderlecht!

Vertrek: Porseleinstraat (metrostation Sint-Guido)
Aankomst: metrostation Sint-Guido
Duur: ongeveer 2 uur
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De oplossingen van het spel (zie middenpagina’s).
Foto’s bovenaan: 4 E, 3F, 2G, 8A, 17C
Foto’s onderaan: 17I, 18H, 8B, 1D

Meer weten?
• Thomas, B., Vanden Branden, J.-P., De Waha, M., Anderlecht : De Collegiale, het Begijnhof, 

het Erasmushuis, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Directie Monumenten 
en Landschappen, 1999, Brussel (Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis, nr 8)

• Cabuy, Y., Demeter, S., De Waha, M., Anderlecht, Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Directie Monumenten en Landschappen, Brussel, 1994 (Atlas van 
de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel, nr 8).

• Schoonbroodt, B., Anderlecht, CFC-Éditions, Bruxelles, 1998 (Guides des communes 
de la Région bruxelloise)

• Anderlechtensia, driemaandelijks tijdschrift, Geschied- en heemkundige Kring van Anderlecht
• www.anderlecht.be 
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Anderlecht 
à la carte

Terug naar Anderlecht!

In deze wijk die er eerder als een dorp uitziet vinden 
we meesterwerken uit een ver verleden broederlijk 
verenigd met “klein” erfgoed uit de vorige eeuw. 
Duur: ongeveer 2 uur

De voeten op de trappers!

Om de vele gezichten van Anderlecht en de ver-
scheidenheid van zijn erfgoed te leren kennen, 
is de fi ets ideaal. Klaar voor een reis door de 
ruimte en de tijd?
Duur: min. 3 uur - 20 km

Wijk in de kijker

 De Rinck
 Over het land, op het water 

 en via het spoor
 Kuregem
 Tuinwijken aan de stadsrand
 De Meir, schatkamer 

 van de art deco 
 Scheut bloederige en vrome 

 herinneringen
 De semi-rurale zone 
 Zon, Groen & Ruimte: 

 het Park System
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Anderlecht à la carte
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Wettelijk depot: D/ 2009/6860/001 – deze wandelbrochure wordt gratis verspreid. 
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Uitgestrekt en verscheiden, Ander-
lecht is een van de Brusselse 
gemeenten die het moeilijkst te 
vatten is. Met zijn 1784 hectare, 
ten westen van de hoofdstad, 
beslaat Anderlecht een tiende 
van het grondgebied van het 
Brussels Gewest. De gemeente is 
in de loop der tijden gegroeid uit 
de samenvoeging van verschillende 
gehuchten waarvan de namen nog in die 
van de huidige wijken doorklinken: 
Aa, Kuregem, Biestebroek, Veeweide, Broek, Neerpede. 

De gemeente staat bol van de contrasten: vlak bij Brussel likt 
Kuregem de wonden van zijn industriële verleden en ontwik-
kelt het een nieuw gezicht, terwijl je in Neerpede, aan de an-
dere kant van de Ring – Anderlecht is de enige gemeente van de 
agglomeratie die tot over de Ring reikt – met volle teugen kan 
genieten van de groene heuvels van het Pajottenland. 

Tussen deze twee uitersten is er de oude kern met zijn lande-
lijk allures. De herinneringen aan de vrome Guido, bescherm-
heilige van de landbouwers, en aan de beroemde Erasmus, 
prins der humanisten zijn hier tastbaar aanwezig. Twee be-
roemde beschermheren, maar zo verschillend - net als deze 
contrastrijke gemeente zelf!

Uitg

 Lof der contrasten!
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 Over het land, op het water en via het spoor
Al in de 14de eeuw werd Anderlecht doorkruist door een netwerk van 
wegen, zoals de Bergense Steenweg, de Itterbeekselaan of de Neerpe-

destraat. In de loop der tijden werd dit netwerk dichter, onder 
meer met de aanleg van de Ninoofsesteenweg (1828). De ring, 

die in 1978 werd geopend, volgt het tracé van de oude J. Bra-
copslaan uit 1958 en scheidt de stad van het platteland. 
Ook de meanders van de Zenne, die in 1955 werd over-
welfd, bepaalden lange tijd de inrichting van het gemeen-
telijk grondgebied. Het kanaal van Charleroi, een belang-
rijke waterloop naar Wallonië, werd in 1832 gegraven. 
En tot slot scheidde de Brusselse spoorwegring, die in 1871 

werd aangelegd, Kuregem van het centrum van de gemeente 
af. In het zuiden wordt Anderlecht sinds 1933 doorkruist door 

een andere spoorlijn, de rechstreekse lijn tussen Brussel en Gent. 

Anderlecht à la carte

meer m
die i

co
O
w
te
ri
E

we
af. I

een an

 De Rinck
Deze wijk in het hartje van de gemeente verbergt enkele 
architectonische schatten die ons naar haar glorierijke 
verleden terugvoeren. De Collegiale Sint-Pieter-en-Guido, 
die vroeger door een begraafplaats werd omringd - van-

daar de bijnaam “ring” (Rinck) - trok 
talloze pelgrims aan die van Ander-

lecht een levendig dorp maakten. 
Deze oude fysionomie bleef be-

houden tot in het laatste kwart van 
de 19de eeuw, toen de gemeente besliste 
de wijk een residentiëler karakter te geven, 
met name door de aanleg van de Aumalestraat 
(1877) en de Wayezstraat (1878), de Paul E. 
Jansonlaan (1908) en het Dapperheidsplein 

(1876-1922). 
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 Guido, een Anderlechtenaar in Jeruzalem

Onder de talrijke bedevaarten die de christenen tijdens de mid-
deleeuwen ondernamen, speelde die gewijd aan de heilige 
Guido een grote rol. De toekomstige beschermheilige van de 
gemeente werd rond 950 in Anderlecht in een arme boerenfa-
milie geboren. Hij werd beroemd dankzij zijn mirakels en de 
bedevaart die hij naar het Heilig Land ondernam. Toen hij op 12 
september 1012 overleed, was de kerk van Anderlecht slechts 
een klein oratorium. Mettertijd raakten de mirakels toegeschre-
ven aan deze heilige echter overal bekend, en steeds talrijker 
kwamen bedevaarders zijn gunsten afsmeken tegen dysenterie 
(waaraan hij na zijn terugkeer uit Jeruzalem overleed), besmet-
telijke ziekten en ziekten die het vee en de paarden teisterden. 
De grote toestroom van bedevaarders verzekerde de welvaart 
van de gemeente, wat ze in staat stelde een collegiale kerk te 
bouwen die zelfs de grootste bisdommen waardig was.
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 Kuregem
De eerste sporen van het ge-
hucht Kuregem gaan tot de 12de 
eeuw terug. In de 19de eeuw 

werd Kuregem, gelegen tussen de 
spoorwegring, het kanaal en Brus-

sel en waarvan het stedelijke weefsel 
met manufacturen bezaaid was, een van 

de belangrijkste zones van de Brusselse industrialisatie. 
Tussen 1870 en 1910 kwam deze ont-
plooiing concreet tot uiting in ver-
scheidene stedenbouwkundige 
plannen en werden enkele 
gebouwen opgetrokken 

die echte referentiepunten zijn 
geworden: het gemeentehuis (1879), het 

slachthuis (1890), de veeartsenijschool (1910). 
Schoolcomplexen en kerken (Onze-Lieve-Vrouw 

van de Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Franciscus-
Xaverius) vulden deze infrastructuur aan. Met zijn 

“moderne” stedenbouw en zijn economische gewicht 
probeerde Kuregem, zonder succes overigens, in 1868 en 
in 1886 zijn autonomie op te eisen tegenover de rest van de 
gemeente, die overwegend landelijk was gebleven.
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De legende van de heilige 
Guido wordt uitgebeeld in de 
collegiale kerk, met name in 
een opmerkelijk geheel van 
muurschilderingen die tijdens 
de 15de en 16de eeuw in de 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Gena-
dekapel werden uitgevoerd. 
Het geheel werd herontdekt 

tijdens restauratiewerken aan het einde van de 19de eeuw en is 
het belangrijkste van het Brussels Gewest. Je herkent de heilige 
aan de engelen die hem meestal vergezellen, verwijzend naar een 
mirakel waarin ze hem aan de ploeg kwamen vervangen, of aan 
de borstel, die zinspeelt op de nederige diensten die hij als kerk-
bewaarder verrichtte, of nog aan een os of een liggend paard. 
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Anderlecht à la carte

 Tuinwijken aan de stadsrand
Tijdens het interbellum kende de arbeiderswoning een nieuwe bloei dankzij de 
ontwikkeling van tuinwijken aan de rand van de agglomeratie. Anderlecht heeft er drie. 
De wijk Het Rad werd in 1920 voor de Anderlechtse Haard ontworpen onder leiding 

van architect J.J. Eggericx, bijgestaan door zijn confraters Pompe, 
Meckmans, Jonghers en Voets. Het werd een echt achtitectuurlabo, 

met name op het gebied van de bouwsystemen. Dezelfde 
maatschappij bouwde nadien de wijk Goede Lucht, met een 
oppervlakte van 28 ha; de bouw begon in 1923 en nam een 
dertigtal jaren in beslag. En tot slot is er de tuinwijk 
Moortebeek van de Collectieve Haarden, 
die een van de best bewaarde 
is. Hij beslaat een twintigtal 

hectaren en werd ontworpen door 
de stedenbouwkundige L. Van der 

Swaelmen, bijgestaan door een hele 
rist architecten (Bragard, Brunfaut, 

De Paepe, Diongre, Hoeben en Mouton). 

 De Meir, schatkamer van de art deco 
Aan de rand van het oude hart van Anderlecht werd 
vanaf 1905 een nieuwe wijk aangelegd met de stervormige 

pleinen die typisch waren voor de toenmalige 
stedenbouwkundige opvattingen. Het was 

een residentiële wijk met vrijstaande 
woningen of rijhuizen met voortuintjes 

gelegen aan brede lanen. Wegens de Eerste 
Wereldoorlog werd de Meir pas echt tijdens 
het interbellum bebouwd, wat de talrijke 
aanwezigheid verklaart van huizen in 
art deco en Beaux-Arts-stijl. Zoals 
zo vaak in de Brusselse gemeenten 
ging de aanleg van een nieuwe wijk 

gepaard met die van een park, in dit 
geval het Meirpark, dat in 1935 werd 

herdoopt tot Astridpark als eerbetoon aan 
de overleden koningin.
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 Eén park, twee werelden

Groen boven!
Op het terrein van een oud landgoed, aange-
kocht door de gemeente in 1905, kwam het As-
tridpark, dat eerst Meirpark heette, geleidelijk 
tot stand via aankopen en onteigeningen, tot 

het in 1928 zijn huidige oppervlakte van 15 hec-
tare bereikte. In 1927 vroeg het college aan Jules 
Buyssens om het geheel in te richten, hoewel 
een deel al was afgestaan aan de installaties 
van Sporting Club Anderlecht. Buyssens (1872-
1958) was een befaamd landschapsarchitect die 
onder meer het Solvaypark in Terhulpen en het 
park Tournay-Solvay in Watermaal-Bosvoorde 
had ontworpen. Hij was erfgenaam van zowel 
de Engelse landschapsarchitectuur als van een 
pittoresk modernisme. Twintig jaar lang werkte 
hij aan het park, waarvoor hij buitengewone 
gezichten en originele plantencombinaties cre-
eerde. In 1958 werd het park aan de tijdsgeest 
aangepast door de bouw van de Watervalletjes, 
een reeks van acht waterbekkens die aan de 
ingang van Expo 58 herinneren en onlangs zijn 
gerestaureerd.
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 Scheut
bloederige en vrome herinneringen

Het Scheutveld, dat zich uitstrekt tussen 
Sint-Jans-Molenbeek en de Broekbeek, een 

kleine zijrivier van de Zenne die nu onder de Syl-
vain Dupuislaan loopt, kende tussen 1900 en 1960 

een geleidelijke verstedelijking en palmde grond in 
aan beide zijden van de as van de Ninoofsesteenweg, die 

in 1828 werd getrokken.
Op dit plateau vonden twee belangrijke wapenfeiten plaats: 
in 1356 stonden de Vlaamse en de Brabantse legers er te-
genover elkaar, en in 1695 legerde maarschalk de Villeroy er 
de soldaten van Lodewijk XIV om Brussel te bombarderen. 

In Scheut verbleef ook Karel de Stoute, die er de eerste 
steen legde van een kapel toegewijd aan Maria. In 1908 

werd deze kapel in de kerk van de broeders-missiona-
rissen van Scheut opgenomen, maar in 1974 werd 

ze onherroepelijk gesloopt. 
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Paars-wit boven!
Of je er nu voor of tegen bent, je kan niet naast 
het mythische “paars-wit” kijken… In de beste 
traditie van het Belgische en Engelse voetbal, 
en naar het voorbeeld van de meeste toenma-
lige Brusselse clubs, ontstond deze grote club 

in een industriële en volkse voorstad. Sporting 
Club Anderlecht werd gesticht in 1908, in café 
Concordia aan de Aumalestraat. Alles werd 
er meteen al geregeld, van de naam van de 
club en de statuten tot de bekende kleur van 
de shirts. Anderlecht begon bescheiden, in 
derde klasse, en trainde eerst op een terrein 
in Scheut. In 1917 verhuisde de club, na enkele 
grote overwinningen, naar het Meirpark. Het 
Constant Vanden Stockstadion, genoemd naar 
een van de voorzitters van Sporting, gelijkt 
in niets meer op het oorspronkelijke houten 
stadion en is het resultaat van diverse ver-
bouwingen die vanaf 1983 werden uitgevoerd. 
Het heeft zowat 28.000 zit- en staanplaatsen. 
Je moet toch minstens één keer in je leven deze 
echte arena betreden, het hart van dit levende 
erfgoed!
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 De semi-rurale zone 
De semi-rurale zone van Anderlecht aan de grens met Sint-
Pieters-Leeuw, Dilbeek en de westelijke ring is als een immens 
openluchtmuseum dat laat zien hoe het westen en het 
noorden van het Brussels Gewest er vóór de industrialisatie 

uitzagen. Dit is puur Pajottenland, met zijn 
heuvelachtige landschap doorkruist door 

twee valleien: in het zuiden die van 
de Vogelenzangbeek, en meer in het 

noorden die van de Pede, waarlangs 
het gehucht Neerpede ligt. 

Anderlecht à la carte
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 De erfenis van de industriële revolutie

Vanaf het begin van de 19de eeuw begonnen 
de grote industrieën zich in Anderlecht te 
vestigen, eerst in het zuidoosten van de ge-
meente, later langs de verkeersaders waar-
van ze afhingen: het kanaal van Charleroi, 
de spoorweg, de Ninoofsesteenweg of de 
Bergense Steenweg. De nabijheid van Brus-
sel en zijn markten, en de aanwezigheid van 
de Zenne, waarvan het water voor diverse 

doeleinden werd 
gebruikt, trokken 
tal van investeer-
ders aan. 

Het werk was toen 
georganiseerd in 
heuse productieke-
tens, waarbij elke 
vestiging een an-

dere schakel voor haar rekening nam, van de 
grondstoffenverwerking tot het eindproduct. 
In het geval van de textielnijverheid vestig-
den de spinnerijen en ververijen zich langs 
de Zenne, waarvan ze het water gebruik-
ten om wol en katoen te wassen, maar ook 
voor het verven en spoelen. Aan het andere 
uiteinde van de productieketen vestigden 
de fabrieken die eindproducten afl everden 
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 Zon, Groen & Ruimte: 
het Park System
Tijdens het burgemeesterschap 

van Joseph Bracops, van 1947 tot 
1966, opteerde gemeente-ingenieur 

Georges Messin voor een vernieuwende 
stedenbouw, het Park System genaamd. 

De wijken die er ontstonden (Scherdemaal, 
Vijvers, Vogelzang), vermengden rijwoningen, 

villa’s, kleine appartementsgebouwen en toren-
fl ats, die onderling zijn verbonden door een reeks 

parken die de voetgangers van het autoverkeer afschei-
den. Ook andere wijken werden van groene ruimten voor-
zien, zoals de Busselenberg of het Centraal Park, en in de 

wijk Vogelzang werd een hypermoderne begraafplaats aan-
gelegd. Kuregem werd gesaneerd. Volledige huizenblokken 

werden gesloopt om plaats te maken voor het geheel van de 
Albert I-Square. Sociale woningen zagen ook het daglicht in de 

wijk Peterbos. Ondertussen werd al gedacht aan een sportcentrum 
in Neerpede, een plan dat in de jaren 1980 werd uitgevoerd. Het Park System 

bleef overigens niet beperkt tot wonen en vrije tijd (minigolf, speelpleinen, een 
club voor de derde leeftijd, een stadion). Op de rechteroever van het kanaal werd 
vanaf de jaren 1950 een hele wijk van “groene fabrieken” en kantoren gepland. 
Dit veranderde ook de situatie op de arbeidsmarkt in Anderlecht.

MAURICE HERBETTE LAAN
JULES GRAINDOR LAAN

IX PAULSEN LAAN
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(lakens, kleren, hoeden…) zich aan de rand 
van de stad, in de “Gouden Driehoek”, waar 
nu nog de ene groothandelszaak naast de 
andere ligt.

Rond het slachthuis heerste een al even 
drukke activiteit: tot in 1935 werden koeien, 
paarden en schapen via het spoor aange-
voerd tot aan de poorten van de hallen; via 
een losperron gingen ze naar de veemarkt 
en het slachthuis. Vandaar vertrok een hele 
reeks vertakkingen: het vlees werd aan res-
taurants, charcuterieën en slagerijen gele-
verd, de huiden werden verkocht aan leer-
looiers die er, na ze te laten weken in het 
water van de Zenne, handschoenen, hoeden 
of schoenen van maakten. De dierlijke vet-
ten werden opgevangen voor de fabricage 
van stearine.

Na de Tweede Wereldoorlog drukten de in-
ternationale concurrentie en de omschake-
ling naar de dienstensector deze bloeiende 
bedrijvigheid de kop in: de meeste Ander-
lechtse industrieën moesten verhuizen en 
over de reconversie van hun infrastructuur 
werd niets beslist.
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Wa n d e l i n g  1 

De voeten op de trappers! 
Om de vele gezichten van Anderlecht en de verscheidenheid van 
zijn erfgoed te leren kennen, is de fi ets ideaal. Klaar voor een reis 
door de ruimte en de tijd?

Parcours: zie omslag 
Vertrek: Gemeentehuis van Anderlecht
Aankomst: Luchtvaartsquare
Duur: deze fi etstocht van ongeveer 20 km duurt minstens drie uur - maar 
waarom er geen hele dag van maken, er zijn zo veel prachtige plekjes om 
eens te verpozen? Hier en daar zijn aanwijzingen in het groen. 
Deze helpen u bij het vinden van het juiste parcours. 

A

V

& Gemeentehuis. Raadsplein, 
Arch. J.J. Van Ysendyck, 1875-1879 
Het gemeentehuis van Anderlecht, dat 
tussen 1875 en 1879 werd gebouwd, 
was het belangrijkste gebouw van het 
toen nog industriële Kuregem. De archi-
tect, die eveneens de gemeentehuizen 
van Schaarbeek en Jette ontwierp, koos 
resoluut voor de stilistische taal van 
de neo-Vlaamse-renaissance en de 
noordelijke barok. Typisch zijn de poly-
chrome materialen en het belfort. Het 
interieur, dat versierd is met schilderijen 
van Charles Albert, is al evenzeer een 
bezoekje waard, met name voor zijn 
glas-in-loodramen en de staatsiever-
trekken op de eerste verdieping. 
Ga eens naar binnen!
De architect heeft zijn handtekening op 
het gebouw achtergelaten. Zie je ze? 

é Veeartsenstraat 41-47, 
Oude veeartsenijschool, 
arch. Frans Seroen, 1910
In de as van de Herzieningslaan met 
haar mooie woningen, dient het 
administratief gebouw van de veeart-
senijschool als een soort decor. Het 
eclecticisme domineert deze ietwat 
strenge gevel, die voorzien is van 

interessante details zoals het metalen 
lijstwerk in de laatste bouwlaag. Achter 
dit gebouw bevindt zich een complex 
van vier hectare dat vroeger volledig 
aan de veeartsenijkunde was voorbe-
houden, met stallen, de instituten voor 
fysiologie, bacteriologie en anatomie, 
klinieken, een entstoffendienst, enz. 
De paviljoenen zijn nu tot woningen 
verbouwd. Terwijl de voorgevel uit 
natuursteen is opgetrokken -noblesse 
oblige! - zijn de achtergebouwen 
hoofdzakelijk van baksteen, versierd 
met kleine cementen tegels.
Probeer indien mogelijk langs het zijhek 
even binnen te gaan: je zal nauwelijks 
kunnen geloven hoe uitgestrekt dit 
complex is! 

 Moreaustraat nr. 162 en 164 
(arch. Arthur Nelissen. 1906), 
166 en 170 (schilder Peereboom, 1906)
De Moreaustraat wordt afgeboord door 
fraaie burgerhuizen in eclectische stijl 
die uit de vroege 20ste eeuw dateren.
Op nr. 162, 164, 166 en 170 worden 
drie technieken voor gevelversiering 
fraai geïllustreerd. Herken je ze?

Nr. 162 en 164: geëmailleerde platen, nr. 166: 
keramiektegels, en nr. 170: sgraffi to – overigens een van de 
mooiste van Brussel.

& é
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 Kanaalpad
Sla voor de brug rechtsaf en daal dan 
af naar de dijk van het Kanaal van 
Charleroi, dat in 1832 werd gegraven om 
Henegouwen via Brussel met Vlaande-
ren te verbinden. Volg het met popu-
lieren afgeboorde kanaalpad, langs de 
drijvende huizen, de vlag wapperend in 
de wind.

( Bollinckxstraat
Ja hoor, je kan de Zenne in Brussel nog 
zien! Hier vloeit een van zijn kunstma-
tige armen (kanaalpand). Deze omsluit 
het eiland Aa, een van de middeleeuwse 
kernen van Anderlecht. De oude spinne-
rij d’Aoust, die zich hier omstreeks 1890 
vestigde, zette een industriële traditie 
voort die al sinds de 14de eeuw op het 
eiland aanwezig was…
Waar ligt het eiland, rechts of links ten 
opzichte van de Bollinckxstraat? 

Links als je met je rug naar het kanaal staat.

§ Lustplein. Tuinwijk Het Rad
Na de fabrieken is het de beurt aan de 
arbeiders! De wijk Het Rad, die vanaf 
1920 in opdracht van de Belgische staat 
werd gebouwd, was een van de eerste 
tuinwijken van het Brussels gewest. 
Ze werd ontworpen door verscheidene 
modernistische architecten onder leiding 
van J.J. Eggericx. Het Lustplein lijkt wel op 
een begijnhof, met zijn groot grasplein 
afgeboord met lindebomen en zijn kleine 
bepleisterde huisjes met hun overkra-

gende daken. Dit is het ideale moment 
om eventjes op een bankje te verpozen!

è School Het Rad, 
Van Winghenstraat 1, 
architect H. Wildenblanck, 1935-1939
School Het Rad heeft elegante, bepleis-
terde modernistische gevels spaarzaam 
versierd met mozaïek en keramiektegels. 
Kijk eens naar binnen door het raam 
aan de Van Winghenstraat! De over-
dekte speelplaats van de school is 
voorzien van een immens glasraam dat 
een rondedans van kinderen afbeeldt. 
Het is van de hand van kunstglazenier 
F. Crickx. 

Afspraak aan het COOVI-complex - 
je kan de grote toren niet missen. 

! COOVI, E. Grysonlaan, 1 
Arch. Antoine Courtens, 
in samenwerking met Michel, 
André en Jean Polak
Tegenover de oude hoeve Elishout 
(tijdens de week toegankelijk) ligt het 
COOVI, voluit het Centrum voor Onder-
richt en Opzoeking der Voedings- en 
Chemische Industrieën. De architecten 
die de wedstrijd van 1948 wonnen, ko-
zen voor sobere lijnen voor dit immense 
modernistische gebouw en materialen 
die de eenheid van het complex verster-
ken: gevels uit Ardense zandsteen, gele 
baksteen en keramiektegels, geritmeerd 
door langwerpige vensterregisters. 

è !

( § 
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Dit gebouw symboliseert de hygiënisti-
sche opvattingen van dit instituut… 

Vanaf het COOVI neem je telkens de 
eerste weg rechts. Je volgt de weg 
langs het kanaal tot aan de Bergense 
Steenweg. Steek die over ter hoogte 
van Ikea en neem de Hof ter Vleest-
dreef links voor je. 

ç Hof ter Vleestdreef. Informatie-
paneel van het Vogelzangreservaat
Vanaf het kanaal heb je ondertussen 
een stuk van een van de belangrijkste 
groene schakels van het Brussels ge-
west doorkruist, de Vogelzang (25 ha). 
Dit reservaat omvat zowel braakland, 
moestuinen, weiden en moerassen als 
een vochtige vallei waardoor de Vogel-
zangbeek loopt. Het informatiepaneel 
van Leefmilieu Brussel vertelt je alles 
over de schatten van dit beschermde 
natuurreservaat. 

De Hof ter Vleestdreef gaat over van 
asfalt naar een zandweg en dan een 
pad. Voor je liggen voetbalvelden. 
Fiets tussen deze voetbalvelden door. 
Sla dan linksaf en volg de Vogelen-
zangstraat, ook wanneer ze naar 
rechts draait. Links ligt de Vogelzang-
beek, die de grens vormt met Sint-
Pieters-Leeuw. Je fietst nu langs de 
Meylemeerchstraat die na het univer-
sitair Erasmusziekenhuis naar rechts 
buigt, steil omhoog tot aan de Joseph 

Wybranlaan, die je volgt tot aan de 
rotonde H. Simonet. Neem links de 
Lenniksebaan. 
Verderop rechts, ter hoogte van num-
mer 1041, vertrekt een pad. Het loopt 
tussen een akker aan de rechterkant 
en sportterreinen aan de linkerkant. 
Zo bereik je een brug over de spoor-
weg. Na de brug neem je de eerste 
weg rechts, langs het golfterrein, tot 
aan de Ketelstraat links. Je bevindt 
je nu in een nieuwe vallei: het is niet 
langer de Vogelzangbeek maar wel de 
Pede die het landschap hier bepaalt. 

à Ketelstraat, 
ter hoogte van nummer 82 
De landelijke zone van Neerpede strekt 
zich uit over 450 ha. In de verte zie je 
de Luizenmolen, symbool voor de liefde 
van de Anderlechtenaars voor hun 
bucolische verleden. Hij werd gebouwd 
in 1864, buiten gebruik gesteld in 1928 
en gesloopt in 1955. In 1992 werd hij 
heropgebouwd en werd hij een vast 
referentiepunt in het landschap van 
Neerpede. 

Volg de Ketelstraat tot net voor de 
kruising met de Neerpedestraat en sla 
dan rechts af naar een zandweg. 

) Het bekken van de Pede,
Neerpedestraat
Links van je stroomt de Pede, een beek 
die ontspringt in Sint-Martens-Lennik 
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en uitmondt in de Zenne ter hoogte van 
het Klein Eiland. Aan haar bochtige loop 
ontstond het dorpje Neerpede, dat Bru-
egel in de 16de eeuw al kon bekoren… 
In de vroege jaren 1980 werd rechts een 
grote vijver omgevormd tot een over-
stromingsbekken voor de Pede. Op de 
oevers groeit opnieuw een weelderige 
natuurlijke vegetatie waarin tal van vo-
gelsoorten, zowel stand- als trekvogels, 
en ook vleermuizen verblijven. 

Volg de vijver tot aan de Olympische 
Dreef. Links zie je een rotonde. Neem 
de Haasstraat, die doorloopt tot aan 
de Ring. Ga rechts onder de Ring; zo 
arriveer je in de wijk De Vijvers. Rij nog 
ongeveer een kilometer door. Afspraak 
aan een hoog torengebouw in boeme-
rangvorm, aan de Frans Halssquare.

- Frans Halssquare 1-5,
Arch. J. Cuisinier, 1960
Je bevindt je hier in het midden van het 
Vijverpark, een onderdeel van het Park 
System. De Pede loopt hier langs een 
reeks van vijvers onderbroken door 
hoge gebouwen op pijlers, de enige 
mogelijke bouwwijze in deze moeras-
achtige vallei. Om elkaars zonlicht niet 
af te nemen, zijn ze gebouwd zonder 
rekening te houden met de traditionele 
rooilijnen. 

Ga onder de pijlers door en vervolg je 
weg doorheen de uitgestrekte groene 

ruimte, half arboretum, half rozentuin. 
Steek de G. Stassartlaan over. 
Zo arriveer je in een ander park. 
Halte aan het panoramische terras dat 
op het minigolfterrein uitkijkt. 

a Panoramisch terras 
van de minigolf, 1959
De minigolf, die in 1959 werd ingehul-
digd en door de dienst stedenbouw 
van de gemeente werd ontworpen, is 
een typisch kind van zijn tijd. Hij ligt op 
een driehoekig eilandje en telt, zoals 
het hoort, 18 banen aangelegd in een 
pittoreske tuin. Er zijn in Brussel nog 
vier andere minigolfterreinen die uit die 
periode stammen. Weet je welke?

Die van Jette, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-
Lambrechts-Woluwe. 

Neem nu de Koning-Soldaatlaan

z H. Limbourglaan 27 
(arch. Fernand Brunfaut, 1924) 
en 21 (arch. Antoine Courtens, 1928)
Je bent nu in de Meirwijk, die bekend-
staat om zijn mooie huizen uit het inter-
bellum. Een blik op deze twee woningen 
in de Limbourglaan, in dezelfde periode 
gebouwd, volstaat om te beseffen hoe 
verscheiden de art-decostijl wel is.
Nummer 27 verleidt door het plastische 
karakter van zijn materialen (bakstenen, 
fraai geometrisch ijzerwerk), de traps-
gewijze benadering van de muuropenin-
gen en de kracht van de uitspringende 
elementen. Nummer 21, helemaal in het 
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wit bepleisterd, bestaat uitsluitend uit 
geometrische lijnen; de verticale lijnen 
vormen letterlijk een raster op de gevel 
en lopen door tot in de toegangstrap.

Vanaf hier keer je terug naar Kure-
gem langs de oevers van het Kanaal. 
Vermits de F. Gerardstraat doodloopt, 
moet je de weg links volgen om het 
fi etspad van het kanaal te bereiken. 
Rij een straat met garages en 
achterhuizen in en volg dan het 
fi etspad, onder een hoger gelegen 
wegenknooppunt. Ter hoogte van 
metrostation Delacroix beland je via 
een trap met fi etshelling in de 
L. Delacroixstraat.

e Hoefsmederijschool, 
Léon Delacroixstraat 28, 
Arch. A.-J. Storrer, 1931
In 1931 liet het ministerie van Landbouw 
een Staatsschool voor Hoefsmederij 
bouwen. De gevel in art-decostijl, met 
een combinatie van baksteen en hard-
steen, toont een reeks emblemen van 
het beroep van hoefsmid. 
Raad eens waar de leerling-hoef-
smeden aan paardenvoeten konden 
geraken om hun vak te leren?

In het slachthuis. Let’s go!

r Overdekte markt, 
Ropsy-Chaudronstraat 24,
Arch. Emile Tirou, 1890 
De fascinerende maar wat angstwek-

kende slachthuizen vormen een van 
de belangrijkste industriële sites in 
het Brussels gewest die tot voor kort 
nog actief waren. Van op straat zijn 
ze te herkennen aan twee bronzen 
stieren op een voet, en vooral aan 
de reusachtige hal van de overdekte 
veemarkt. Die maakt gebruik van 
ijzer en glas en vormt een vierkant 
met een zijde van 100 meter, bezaaid 
met talloze gietijzeren zuilen waarop 
het metalen gebinte rust. 
Achter in de hal bevinden zich twee 
ruimten waar weegschalen staan die 
nog getuigen van de omvang van de 
dieren die hier passeerden (minimum- 
en maximumgewicht: 50kg-1500 kg!). 

t Voormalige Sociale Voorzorg, 
Luchtvaartsquare 29-33
Dit gebouw werd in 1912 door archi-
tect Richard Pringier getekend voor 
van de toenmalige coöperatieve 
verzekeringsmaatschappij De Sociale 
Voorzorg. De koepel benadrukt de 
hoek van het gebouw. Deze buiten-
kant in eclectische stijl laat nauwelijks 
het fabelachtige modernistische in-
terieur vermoeden dat de gebroeders 
Fernand en Maxime Brunfaut in 1931 
ontwierpen. 
Als je aandachtig kijkt kun je zien wat 
behoort tot het oorspronkelijke ge-
bouw uit 1912 en welke modernistische 
wijzigingen de gebroeders Brunfaut in 
1931 aanbrachten

t
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Wa n d e l i n g  2 

Terug naar Anderlecht!
In deze wijk die er eerder als een dorp uitziet vinden we meesterwerken uit 
een ver verleden broederlijk verenigd met “klein” erfgoed uit de vorige eeuw.

Er zijn een vijftiental haltes op deze route. Speurneuzen kunnen de gevels 
herkennen aan de hand van de foto’s en de vragen beantwoorden. Voor kinderen 
(maar niet alleen voor hen!) is er een architectuurspel op het Verzetsplein. 
Veel plezier! 

Parcours: zie omslag 
Vertrek: Porseleinstraat (metrostation Sint-Guido)
Aankomst: metrostation Sint-Guido
Duur: ongeveer 2 uur

A

V

& Porseleinstraat
Wandelen door de smalle autovrije 
Porseleinstraat lijkt wel een reis in de 
tijd, op zoek naar het middeleeuwse 
Anderlecht. Deze straat werd eeuwen 
geleden aangelegd om de Sint-Guidos-
traat te verbinden met de collegiale 
kerk, en ze werd lange tijd door enkele 
grote domeinen afgezoomd. Aan het 
einde van de 18de eeuw werden die 
verkaveld en bebouwd met kleine 
werkmanswoningen, anderhalve 
verdieping hoog en slechts één kamer 
breed, die het straatje zijn pittoreske 
uitzicht verleenden. Op nummer 3 
staat een vreemd jaartal. 
Kan je het ontcijferen?

1698

é Collegiale Sint-Pieter-en-Guido 
Aan het einde van de 11de eeuw 
bouwden de heren van Aa een kerk 
waarin de relikwieën van de hei-
lige Guido werden ondergebracht. 
Het oorspronkelijke gebouw, in 
romaanse stijl, was waarschijnlijk 
even groot als de collegiale kerk die 
het geleidelijk verving. Tussen de 
tweede helft van de 14de eeuw en 
de eerste helft van de 16de eeuw 
werkten verscheidene generaties 

architecten geduldig aan de gotische 
kerk. Aan het einde van de 19de 
eeuw voerde architect Jules-Jacques 
Van Ysendyck een grootse “restaura-
tiecampagne” uit die in de bouw van 
de neogotische torenspits en van het 
zuidportaal uitmondde. Als je goed 
kijkt, ontdek je verschillende soor-
ten witsteen. Ze getuigen van de ver-
schillende bouw- en restauratiefa-
sen. Ga eens naar binnen! Er zijn nog 
enkele sporen van de romaanse kerk 
te vinden. In het zuidelijke transept 
zie je een blind venster met een 
rondboog, een vorm die typisch voor 
de romaanse stijl is. 
De collegiale kerk is gesloten 
van 12 tot 14 uur. 
Voor meer informatie:  Guido

 Academie voor Beeldende 
Kunsten, Dapperheidsplein 17, 
arch. A.F. Malfait, 1890
Schuin tegenover de collegiale kerk 
is er een elegante koetspoort uit 
de 18de eeuw. Erachter schuilt een 
buitengewoon huis. In 1890 liet de 
katholieke minister Jules Vandepeere-
boom (1884-1899) immers een woning 
in 16de-eeuwse stijl bouwen, waarin 
hij niet alleen kon wonen maar ook 
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zijn antiquiteitencollecties onder kon 
brengen. Een heuse pastiche. 
Ga maar eens naar binnen! (maar 
voorzichtig, het is nu een Academie) 
en waan je in de 16de eeuw! 
Welke architectonische elementen zijn 
typisch voor deze eeuw?

Het jaartal gemaakt van metalen ankers (opgelet, 
het jaartal is niet echt!), het contrast tussen baksteen 
en witsteen, de vensters met roedeverdeling, en de 
dakvensters met trapjes.

 Oud Begijnhof, Kapelaanstraat 8 
Het Oud Begijnhof is al vijf eeuwen 
onveranderd gebleven, zelfs al wonen 
er al lang geen begijntjes meer. 
Begijnhoven zijn typisch voor onze 
contreien en ontstonden in de 13de eeuw. 
Er woonden godvruchtige vrouwen die 
er hun geloof samen beleefden en aan 
liefdadigheid deden, zonder echter de 
geloften af te leggen. Twee bakstenen 
gebouwen, waarin zich de woningen van 
de begijntjes bevinden, liggen aan een 
binnenplaats met een waterput, omwald 
door een muur. In 1930 werd het begijn-
hof het Anderlechts volkskundig museum, 
een van de eerste in België.
Een bezoekje zeker waard… Open alle 
dagen, behalve op maandag, van 10 
tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
Tijdens de “restauratie” van de col-
legiale in 1898 werd het niveau van 
de Kapelaanstraat verlaagd. Voordien 
konden de begijntjes via een zijdeur 
de kerk binnen zonder zich met het ge-
wone volk te mengen. Zie je die deur?

( Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 
begin 16de eeuw 
In wat nu het Erasmushuis heet, 
verbleef de humanist in werkelijkheid 
slechts gedurende enkele maanden 
in 1521. Het elegante gebouw met 
zijn twee tuinen, is typisch voor de 
noordelijke renaissance en stond 
trouwens model voor het huis Van-
depeereboom dat we zopas hebben 
kunnen bewonderen. De eerste tuin, 
die in 1987 door landschapsarchitect 
René Péchère werd heraangelegd, 
vormt een vierhoek met geneeskrach-
tige planten. Hij schetst een medicinaal 
portret van Erasmus, die vaak leed aan 
hoofdpijnen, nierstenen en dysenterie. 
Daarachter ligt de “Filosofi sche Tuin”, 
en wat vrijer opgevatte tuin. Er staan 
werken van hedendaagse kunstenaars 
- Catherine Beaugrand, Marie-Jo Lafon-
taine, Perejaume en Bob Verschueren 
- die een subtiel klankbord vormen 
voor het geestelijke erfgoed van de 
humanist. Carpe diem!
Open alle dagen behalve op maandag 
van 10 tot 17 uur. Cursus Latijn op 
woensdag van 18 tot 19u30! 

§ Centraal Park
Het Centraal Park, dat in het kader van 
het Park System werd aangelegd om 
de gemeente van zuurstof te voorzien, 
ligt op de plaats van een 19de-eeuwse 
tuinwijk, de Cité Bougie, die aan het 
begin van de jaren 1960 onbewoonbaar 
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werd geacht en gesloopt werd om door 
deze groene ruimte te worden vervan-
gen. Omdat het aanleunt bij de oude 
kern, werden hier enkele elementen 
aangebracht die vaag naar het ver-
leden verwijzen, zoals een pittoresk 
brugje of een half ingegraven toren. 
In het midden van het park bevindt 
zich een ronde waterpartij, die men 
eventueel met een plankenvloer zou 
kunnen overdekken. Waarvoor zou ze 
dan gebruikt worden?

Als openluchttheater

è Griffi estraat
De Griffi estraat werd tussen 1899 en 
1905 aangelegd en bestaat uit kleine 
burgerhuizen, de meeste met twee 
bouwlagen en twee achter elkaar lig-
gende kamers. Zoals toen wel vaker 
het geval was, fl oreerde de kleine vast-
goedspeculatie en bouwde eenzelfde 
eigenaar vaak een geheel van twee tot 
vijf identieke of verwante huizen (gehe-
len) om ze te verkopen of te verhuren. 
Kijk aandachtig rond en vind ten min-
ste drie dergelijke gehelen - sommige 
zijn misschien gewijzigd in de loop der 
jaren. Mis vooral de nummers 26 tot 32 
van architect Fouarge (1899) niet!

! Rechtszaalstraat
Hier zien we opnieuw gehelen van 
huizen van hetzelfde type als in de 
Griffi estraat, daterend uit de periode 
1880-1914. Velen hebben een balkon 

met een borstwering van gietijzer. 
Dit materiaal werd in een bepaalde 
vorm gegoten die men oneindig kon 
herhalen. Die basisvormen waren zo-
wat dertig centimeter breed en werden 
in een smeedijzeren raam gevat. 
De gieterijen bezorgden hun cliënteel 
catalogi waaruit ze een model naar hun 
smaak konden kiezen. Als je goed naar 
de borstweringen kijkt, zal je merken 
dat ze allemaal verschillende patronen 
hebben. En als je nog beter kijkt in de 
hele straat, zal je merken dat sommige 
van die patronen toch identiek zijn. 
Vind er twee met hetzelfde ontwerp! 
Zoek nu de nummers 38 en 40, die 
architect Fouarge in 1900 ontwierp. 
Op één gevel merk je duidelijk dat 
bepaalde elementen van het “klein” 
erfgoed (schrijnwerk, ijzerwerk, kroon-
lijst, kleine versieringen, …) verloren 
zijn gegaan. 

ç Vredegerecht , Verzetsplein 3, 
arch. S’Jonghers, 1893
De bewoners van het centrum waren 
jaloers op de officiële gebouwen die 
aan het einde van de 19de eeuw in Ku-
regem werden opgetrokken en eisten 
dat het Vredegerecht aan deze kant 
van het kanaal zou worden gebouwd. 
De gemeentearchitect, S’Jonghers, 
tekende de plannen van het gebouw 
en ook die voor de huizen ernaast. 
Zo bewaarde hij het architecturale 
evenwicht op het plein. 

!è
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De symmetrische gevel bekroond 
door aedicula met fronton, geeft een 
krachtig stedenbouwkundig signaal. 
Hoewel het gebouw zijn inspiratie in 
de Italiaanse renaissance zoekt, is 
het opgetrokken in materialen die wel 
degelijk van bij ons zijn: baksteen en 
hardsteen. De deur is versierd met 
symbolen van de justitie. 
Zie je ze? Het gebouw is gesloten 
tussen 12u30 en 13u30.

Schild, degen, roedenbundel, laurier

à Verzetsplein 13 en 14
Frieten en bont gaan hier hand in 
hand. Dit zijn twee voorbeelden van 
mooie winkelinterieurs die dateren 
van kort na de Tweede Wereldoorlog 
en perfect bewaard zijn. Kijk eens 
naar binnen! 
Je kan het plein nog verder verkennen 
met het spel op de middenpagina: 
“Het nuttige en het aangename”

) François Janssensstraat 5, 1904
De zwaar beschadigde muurschilde-
ringen op deze gevel, worden bin-
nenkort gerestaureerd en zijn zeker 
een omwegje waard. Jonge vrouwen 
beelden elegant de uren van de dag 
en de seizoenen uit - een vaak weer-
kerend thema op de Brusselse gevels 
dat hier echter op een ongewone 
wijze is uitgewerkt. Zo staan er ook 
dierenriemtekens op. Vind je ze?

- Wayezstraat 179
De Wayezstraat werd in 1877 aangelegd 
om Kuregem, dat toen in volle expansie 
was, te verbinden met het oude centrum 
van Anderlecht, naast de Dorpsstraat 
die te smal was geworden. Al meteen 
werd dit de drukste handelsstraat van 
de wijk, en ze heeft die roeping altijd 
behouden. Op nummer 179 dompelt 
een viswinkel ons onder in de wereld 
van Expo 58: boemerangklink, gekleur-
de tegels en versierde schoorsteen: 
alles erop en eraan. 
Kijk eens naar binnen!

a Formanoirstraat 14, 
arch. Leysen, 1926
Deze straat werd op het oude do-
mein van burgemeester de Formanoir 
aangelegd en pas in de jaren 1920 
met huizen afgezoomd. Ze vormt een 
mooi art-decohoekje in het hartje van 
Anderlecht. De architectuur vertoont 
een grote eenheid door het materiaal-
gebruik en de bouwprofi elen die het 
oude stramien van de wijk volgen. 
Ze kiest resoluut voor de geometrie, 
geritmeerd door in- en uitsprongen 
in alle richtingen. Dat merk je vooral 
op de gevel van nummer 14. Op de 
andere gevels van de straat zie je ook 
hoe origineel de architecten deuren en 
vensters behandelden. Mooie voor-
beelden hiervan zijn nummer 12 met 
zijn vensters met afgeknotte hoeken, 
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nummer 18 met zijn kleine zeshoekige 
dakvenster, en op de begane grond: 
nummer 23 met zijn trapeziumvorige 
bogen en nummer 25 met een niet te 
omschrijven deurlijst…

z Kapittelstraat 3, 
Victor Servranckx, 1925
Tijdens de jaren 1920 vonden de wild-
ste stilistische experimenten plaats. 
Zo ook deze gewaagde hoekconstruc-
tie, ontworpen door de schilder Victor 
Servranckx (1897-1965), die blijkbaar 
ook architect was. In dit opbrengsthuis 
overheerst het horizontale, via lijnen 
die elkaar tot in het oneindige beant-
woorden: de brede luifels boven de 
vitrines van de benedenverdieping, de 
grote sokkels van de terrassen, over-
hangende platte daken, de overkap-
pingen van de afgeronde schoorste-
nen, enz. De overeenkomsten tussen 
dit gebouw en zijn schilderkunst zijn 
opvallend groot…
Elf jaar later ontwierp Servranckx in de 
Formanoirstraat nog een ander huis, 
dat weliswaar minder lyrisch is. 
Zie je het? 

Huis nr. 29

e Dapperheidsplein, 
Arch. Vermeulen, L. De Decker, 
J. Parys en Flamant
Dit plein in het centrum van Anderlecht 
heeft de allures van de Grote Markt van 

Brussel. Maar schijn bedriegt! 
Kijk maar eens naar de jaartallen op 
de huizen (1912, 1913, 1927, 1928)! 
Het plein werd heraangelegd in 1911 en 
hanteert stijlen die naar het verleden 
teruggrijpen om het beter bij de col-
legiale te laten aansluiten. In tijd valt 
het dus deels samen met de bouw van 
de huizen aan de Formanoirstraat die 
we zopas hebben verlaten. Slechts één 
huis, nummer 7, op de hoek met de 
Kapittelstraat, is écht oud! Nu bevindt 
er zich het Vlaams cultureel centrum, 
maar vroeger was het een herberg. 

r Paul Jansonlaan 26, 
Arch. O. Brison, 1911
In de Paul Jansonlaan ontdekken we 
een fraaie reeks eclectische bur-
gerhuizen. Een gevelwedstrijd die 
de gemeente in 1911 organiseerde, 
mondde uit in een opbod van vormen 
en decoraties. Nummer 26, met zijn 
Moorse inslag, brengt mooie variaties 
in de behandeling van de vensters met 
hun hoefi jzerbogen en hun bijzonder 
gedurfde eikenhouten vensters.
Heb je gelet op de jaartallen op deze 
reeks huizen? Vanaf de Griffi estraat 
hebben we het eerste deel van de 
20ste eeuw niet verlaten. Van het 
eclecticisme tot het historicisme, van 
de art nouveau tot de art deco, welk 
een weelde van vormen in een tijd-
spanne van slechts een dertigtal jaren!
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JEU / SPEL

l’utile et l’agréable 
Place de la Résistance
Ce petit jeu vous permet de décoder la fonction de divers éléments architecturaux présents sur de nombreuses façades bruxelloises. 
Retrouvez d’abord les nos des façades auxquelles appartiennent les détails photographiés et inscrivez-les dans la première bulle de chaque image. 
Ensuite, dans la seconde bulle, notez la lettre correspondant à leur défi nition. 

Het nuttige en het aangename 
Verzetsplein 
Op het Verzetsplein kan je met dit spel de functie leren kennen van diverse architectonische elementen die op tal van Brusselse gevels voorkomen. Vind eerst de num-
mers van de gevels die overeenkomen met de gefotografeerde details en noteer ze in het eerste bolletje bij de foto en koppel ze dan aan hun omschrijving door de juiste 
letter in het tweede bolletje te schrijven. 

Solutions du jeu? voir sur le rabat des cartes Oplossingen van het spel? zie omslag

A. Située au-dessus de la porte 
d’entrée, je permets à la lumière 
extérieure de pénétrer dans le ves-
tibule. Je suis une baie d’imposte. 

B. J’affi che l’année de construction 
du bâtiment. Je suis un millésime. 

C. Essaye de me faire tomber et tu verras 
comme je suis costaud! Logique, puisque la 
façade repose sur moi… Petit indice: je suis 
toujours en pierre. Je suis le soubassement. 

D. Je cache un trou sous la corniche, qui permet de loger des 
boulins (grandes pièces de bois soutenant l’échafaudage 
qui permet l’entretien de ma façade), c’est pourquoi on 
m’appelle cache-boulin. 

E. Je couronne la façade et je dis-
simule le conduit métallique qui re-
cueille les eaux de pluie ruisselant 
de la toiture. Je suis la corniche.

F. Je suis rectiligne, d’un seul tenant 
et je couvre une porte ou une fenê-
tre. Je peux être en métal, en pierre 
ou en bois. Je suis un linteau. G. Souvent en pierre, je suis 

partiellement engagée dans le 
mur de la façade et je porte un 
élément en saillie, comme un 
balcon. Je suis une console. 

H. Tu peux t’accouder 
sur moi pour contem-

pler la rue depuis ta mai-
son... Je suis un petit garde-corps 
de faible hauteur, compris dans 
l’embrasure de la fenêtre. 
Je suis une barre d’appui. 

I. Placé dans la partie inférieure 
d’une fenêtre, j’évite les regards 
indiscrets des passants, c’est pour-
quoi on m’appelle le brise-vue.

A. Ik bevind mij boven de toegangs-
deur en laat het licht in de vestibule 
binnen. Ik ben een impostvenster.

B. Ik toon het bouwjaar van het 
gebouw. Ik ben een jaartal. 

C. Probeer me maar omver te duwen - je zal wel 
merken hoe sterk ik ben! Logisch ook, want de 
hele gevel rust op mij … Een tip: ik ben altijd van 

steen gemaakt. Ik ben de onderbouw.

D. Ik verberg een gat onder de kroonlijst waarin de dwarsbal-
ken worden bevestigd van de steigers die het onderhoud van 
mijn gevel mogelijk maken; daarom 
noemt men mij sierdeksel. 

E. Ik bekroon de gevel en verberg 
de metalen buis die het regen-
water verzamelt dat van het dak 
afl oopt. Ik ben de kroonlijst. 

F. Ik ben rechthoekig, uit één stuk 
gemaakt, en ik bevind mij boven 
een deur of venster. Ik ben 
gemaakt van metaal, steen of 
hout. Ik ben een latei G. Ik ben meestal van steen ge-

maakt; ik zit gedeeltelijk in de ge-
velmuur ingewerkt en ondersteun 
een uitspringend element, zoals 
een balkon. Ik ben een console. 

H. Je kan op mij leunen om vanuit 
je huis op straat te kijken... Ik ben 
een kleine, lage reling die gevat zit 
in de vensteropening. Ik ben een 
vensterleuning. 

I. Ik bevind mij onder aan het ven-
ster en hou de indiscrete blikken van 
de voorbijgangers tegen; ik ben een 
vensterscherm. 
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