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Voorwoord
De herenhuizen van het interbellum bestaan in verschillende varia-
ties, zowel wat betreft het volume als de bewoonbare oppervlakte, 
afhankelijk van de sociale status van de eigenaar en van de archi-
tecturale stijl. De meeste individuele huizen zijn groot (drie achter 
elkaar liggende vertrekken, een bel-etage, twee verdiepingen met 
slaapkamers en een zolderverdieping). Sommige meer bescheiden 
en kleinere huizen bestaan uit een benedenverdieping die met en-
kele treden verhoogd is ten opzichte van de stoep, een verdieping 
met slaapkamers en een zolder. Andere huizen hebben slechts twee 
achter elkaar liggende vertrekken. De meer bescheiden huizen 
staan meestal op een smaller perceel.

Volgens de analyse van het woningbestand op basis van de 
kadastrale legger nr. 212AM (situatie op 01.01.2012) en van 
de veronderstellingen van de analyse die wordt voorgesteld 
in de methodologische fiche Analyse van het woningbes-
tand, vertegenwoordigen de herenhuizen van het interbel-
lum ongeveer 35% van het Brusselse gebouwenbestand van 
vóór 1945. Veertig percent van die huizen is ondertussen 
verbouwd tot een meergezinswoning. 
We kunnen de herenhuizen van het interbellum in vier groot-
tecategorieën indelen. Volgens de analyse van het Brusselse 
gebouwenbestand op basis van de kadastrale legger van 
2011 (zie fiche XX) vertegenwoordigen de huizen:
-  tussen 120 en 170 m² 11% van het gebouwenbestand (type 

5a);
-  tussen 171 en 240 m² 12 % van het gebouwenbestand 

(type 5b);
-  tussen 241 en 350 m² 9% van het gebouwenbestand (type 

5c);
-  groter dan 351 m² 3,5% van het gebouwenbestand (type 

5d).  Die laatste categorie is vergelijkbaar met de voorname 
herenhuizen (type 3a).

Algemene omschrijving
De herenhuizen evolueren tijdens het interbellum maar 
behouden in de meeste gevallen
-  een gelijkaardig perceel als op het einde van de negentien-

de eeuw;
- een indeling in een hermetische en afgesloten huizenblok; 
- een individueel karakter;
-  een bijna identiek bouwprofiel (beperkte hoogte, gevel-

breedte, bouw tussen aanpalende gebouwen);
-  enkele grote principes rond ruimtelijke indeling die eigen 

zijn aan de huizen van het einde van de negentiende eeuw, 
zoals achter elkaar liggende woonruimtes, lengte- en dwar-
sindelingen ...

De bouw van herenhuizen wordt echter beïnvloed door de 
verschillende architecturale stromingen (Art Nouveau, Art 
Deco, Modernisme), door het verdwijnen van het huisper-
soneel, de komst van nieuwe technologieën, nieuwe mate-
rialen (beton, staal) en bouwprocessen, maar ook door de 
komst van de auto. Een garage, op de benedenverdieping of 
half ondergronds, wordt een algemeen gegeven.
De keuken verhuist van de kelderverdieping (einde van de 

Figuur 1a:  Voorstelling van interbellum herenhuizen in de woningvoorraad 
gebouwd voor 1945

Figuur 2: Stedelijke distributie van interbellum herenhuizen

Figuur 3: 
Achteruitbouwstrook : blauwe hardsteen basis en smeedijzeren hek
Generaal Eisenhowerlaan 41 te Schaarbeek
© www.irismonument.be

Figuur 1b:  Voorstelling van interbellum herenhuizen, per type
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negentiende eeuw) naar de bel-etage of naar de beneden-
verdieping, als bijgebouw aan de eetkamer.

Voornaamste kenmerken
De herenhuizen van het interbellum en de ruimtelijke inde-
ling ervan, die gebaseerd zijn op identieke of gelijkaardige 
percelen en bouwprofielen als bij de negentiende-eeuwse 
herenhuizen, worden door diverse factoren beïnvloed: de 
geleidelijke verdwijning van het huispersoneel, de komst van 
de auto, de komst van nieuwe bouwtechnieken (gewapend 
beton, staal ...) en nieuwe technologieën (uitgeruste keuken, 
centrale verwarming, sanitair en badkamer ...).
Vanaf 1890, met de komst van de Art Nouveau, worden ze 
ook beïnvloed door meerdere denkgroepen met elk een ei-
gen visie over de stad en de architectuur.
De ruimtelijke doelstelling van de herenhuizen van het in-
terbellum is om een praktische, comfortabele en hygiënische 
woning met veel licht te creëren. 

Ligging in de stad
Dit woningtype is gelegen in de nog weinig verstedelijkte 
gebieden in de rechtstreekse omgeving van Brussel (Ukkel, 
Elsene, Vorst, Bosvoorde, Oudergem, Koekelberg, Gansho-
ren, Anderlecht ...), waardoor de verstedelijking van de twee-
de gordel van buitenwijken versnelt.
De ligging van de herenhuizen van het interbellum ten op-
zichte van de openbare ruimte wordt beïnvloed door de 
komst van een achteruitbouwstrook tussen het huis en de 
openbare weg. Die achteruitbouwstrook is het gevolg van 
de wet van 28 mei 1914, die als doel had om de stad Brussel 
te organiseren opdat openbare zones en privézones duide-
lijk van elkaar gescheiden zouden zijn.
We zien zo’n achteruitbouwstrook in bepaalde wijken, langs 
grote beboomde lanen of wandelwegen. In de meeste ge-
vallen is die omheind met ijzeren traliewerk op een onder-
muur van blauwe steen.
Er zijn twee opstellingen mogelijk, afhankelijk van het type 
straat of laan waar het huis gelegen is:
-  het herenhuis ligt langs de openbare ruimte (stoep), aan de 

straat, zonder achteruitbouwstrook. In dat geval bevindt de 
garagezone zich op de benedenverdieping, op hetzelfde 
niveau als de ingang van het huis.

-  het herenhuis ligt ingesprongen ten opzichte van de open-
bare ruimte door een achteruitbouwstrook. In dat geval be-
vindt de garagezone zich op de benedenverdieping of half 
ondergronds.

Bouwprofiel
Wat het bouwprofiel betreft, is er een onderscheid tussen de 
huizen voor de kleine burgerij en die voor de hoge burgerij:
• Individueel huis voor de kleine burgerij
Dit woningtype heeft het volgende bouwprofiel:

-  gevelbreedte van 6 meter tussen de aanpalende ge-
bouwen;

- garage in de kelderverdieping, onder de leefruimtes;

Figuur 4: 
Inplanting langs de straat, garage op 
straatniveau - Kroonlaan te Elsene
© www.irismonument.be

Figuur 5: 
Achteruitbouwstrook tussen de straat 
en het herenhuis - Kapucijnbloemen-
laan te Schaarbeek

Figuur 6: 
Gesneden van herenhuis gesitueerd Koning-Soldaatlaan 8 in Anderlecht - Art De-
co-stijl herenhuis uit 1926 - kleinburgerij
© V.Heymans

Figuur 7: 
Gesneden van herenhuis gesitueerd  Albert Elizabethlaan 46 à Sint Lambrecht Wo-
luwe, modernische herenhuis uit 1929 gebouwd door E. Claessens
© www.irismonument.be
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-  aantal verdiepingen: benedenverdieping + eerste ver-
dieping + zolder;

- goothoogte: tussen 6,5 en 7,5 meter; 
-  diepte: tussen 9 en 13 meter, afhankelijk van het aantal 

achter elkaar liggende ruimtes.

• Individueel huis voor de hoge burgerij
Dit woningtype heeft het volgende bouwprofiel:

-  gevelbreedte van 6 tot 10 meter tussen de aanpalende 
gebouwen;

-  de bel-etage is meestal met een volledige verdieping 
verhoogd ten opzichte van de straat;

-  indien er een garage is, bevindt die zich op de beneden-
verdieping, naast de inkomzone;

-  aantal verdiepingen: benedenverdieping + 2 verdiepin-
gen + zolder;

- goothoogte: tussen 9 en 12 meter;
- diepte: tussen 14 en 16 meter.  

Ruimtelijke indeling
Er zijn weinig wijzigingen in het bouwprofiel en het perceel 
van het huis ten opzichte van de herenhuizen van vóór 1914. 
Toch zijn er enkele belangrijke veranderingen:  
-  plaatsing van een garage op de benedenverdieping of half 

ondergronds;
-  plaatsing van een lichtkoepel in het dak boven het trappen-

huis om het midden van het huis te verlichten;
-  geleidelijke overgang naar platte daken (pseudomansarde-

daken) in plaats van daken met hellende vlakken, met het 
behoud van de daklijst en een of meerdere koekoeksra-
men;

-  plaatsing van de keuken op het niveau van de bel-etage, 
rechtstreeks in verbinding met de eetkamer, of op de bene-
denverdieping, rechtstreeks in verbinding met de bijkeuken 
(dankzij de installatie van een bordenlift);

-  plaatsing van verschillende sanitaire ruimtes, zowel aan 
de ingang als op de verdiepingen, waar ze meestal rechts-
reeks in verbinding staan met de slaapkamers of erin ge-
plaatst zijn;

-  geleidelijke verdwijning van de ruimtes die alleen voor de 
ontvangst bestemd zijn; 

-  geleidelijke verdwijning van de ruimtes voor het huisper-
soneel.

Er zijn twee ruimtelijke indelingen mogelijk, afhankelijk van 
de sociale status van de bewoner: kleine of hoge burgerij.

• Individueel huis voor de kleine burgerij
Er zijn weinig verschillen in de ruimtelijke indeling van dit 
woningtype ten opzichte van de herenhuizen van vóór 1914. 
We zien namelijk nog steeds een gevelbreedte van 6 meter 
tussen de aanpalende gebouwen, twee of drie achter elk-
aar liggende ruimtes en een onderverdeling in traveeën, met 
een doorgangstravee langs een van beide tussenliggende 
muren.
De licht verhoogde benedenverdieping bestaat uit de lee-
fruimtes, inclusief de keuken, die in de kleine travee is ge-

Figuur 11:
Plannen van herenhuis gesitueerd  Albert Elizabethlaan 46 à Sint Lambrecht Wo-
luwe, modernische herenhuis uit 1929 gebouwd door E. Claessens
© www.irismonument.be

Figuren 8 en 9: 
Plan en gevel van herenhuis gesitueerd Generaal Eisenhowerlaan 173 in 
Schaarbeek
© www.irismonument.be

Figuur 10: 
Plannen van herenhuis gesitueerd Koning-Soldaatlaan 8 in Anderlecht - Art De-
co-stijl herenhuis uit 1926 - kleinburgerij
© V.Heymans
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plaatst en rechtstreeks in verbinding staat met de eetkamer 
en de tuin of binnenplaats. In de meeste gevallen is er een 
sanitaire ruimte als bijgebouw aan de keuken, aan de kant 
van de tuin.
De plattegrond bestaat uit twee of drie achter elkaar liggende 
ruimtes van telkens 4 tot 4,5 meter diep. De hoofdvertrekken 
hebben een minder hoog plafond dan bij de herenhuizen 
van vóór 1914, namelijk tussen 3 en 3,5 meter, zijn ongeveer 
3,5 meter breed en goed verlicht met grote ramen. 
Elke leefruimte, inclusief de slaapkamers, heeft nog een ei-
gen open haard.
De garage ligt half ondergronds aan de straatkant, naast de 
voorraad- en kolenkelders, de was- of bergruimte. De kel-
ders aan de tuinkant zijn natuurlijk verlicht.

• Individueel huis voor de hoge burgerij
De ruimtelijke indeling van dit woningtype is meer beïnvloed 
door de verschillende architecturale stromingen en de 
nieuwe technologieën. 
De gevelbreedte tussen aanpalende gebouwen is groter: 
tussen 6,5 en 7,5 meter. De bel-etage is met een volledig 
niveau verhoogd, met een hoogte van 3 tot 3,5 meter. De 
indeling van drie achter elkaar liggende ruimtes is behou-
den, maar de centrale ruimte in de rij is in de meeste ge-
vallen volledig of gedeeltelijk als doorgangsruimte bes-
temd. Die bevat dan een – meestal monumentale – trap van 
hout of marmer die via een dakvenster verlicht wordt. Deze 
ruimte biedt toegang tot het salon aan de straatkant en de 
eetkamer aan de tuinkant. Het salon en de eetkamer zijn 
goed verlichte ruimtes die niet met elkaar in verband staan. 
Deze ruimtes worden dagelijks door het gezin gebruikt en 
dienen ook voor de ontvangst. De afwerking en de versie-
ring zijn goed uitgewerkt en beïnvloed door de verschillende 
kunststromingen. Naast de eetkamer ligt de bijkeuken die 
dankzij een bordenlift rechtstreeks in verbinding staat met 
de keuken op de benedenverdieping.
De benedenverdieping is het niveau van de ingang. Ze 
bestaat uit een ingang (in het midden of langs een van 
de tussenliggende muren), een garage en dienstruimtes 
(keuken, sanitair, vestiaire en eventueel een kantoorruimte 
waar de heer des huizes gasten voor zaken kan ontvangen). 
Op de verdiepingen zitten de slaapkamers (de heer en de 
vrouw des huizes beschikken elk over een eigen kamer) en 
de sanitaire ruimtes. 
De sanitaire ruimtes zitten gewoonlijk boven de bijkeuken of 
de keuken, achteraan of aan de tuinkant.
In de verdieping onder het dak zitten de kinderkamers (en 
-sanitair), bepaalde dienstruimtes (wasruimte ...) en soms 
nog ruimtes bestemd voor het huispersoneel.
De leefruimtes en de grootste slaapkamers zijn groot (mini-
mum 4 x 4 meter) en hebben een plafond van 3 tot 3,5 meter 
hoog.
Elke leefruimte, inclusief de grootste slaapkamers, heeft een 
eigen open haard.
De volledig ingegraven en niet-verlichte kelderverdieping 
bestrijkt volledig of gedeeltelijk de oppervlakte van de bene-
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denverdieping. Daar zitten de kolen-, voorraad- en wijnkel-
ders, de tellers (water, gas, elektriciteit), de bergruimte en in 
bepaalde gevallen de verwarmingskelder.

Doorgang en trap
• Individueel huis voor de kleine burgerij 
De doorgang vindt plaats in de smallere secundaire travee. 
Het huis is toegankelijk via een bordes van een of twee tre-
den aan de buitenkant voor de voordeur, of voorbij de ach-
teruitbouwstrook via het bordes/portaal (verhoogd met on-
geveer 1 meter ten opzichte van de straat).
De trap naar de verdiepingen is van hout en bevindt zich 
ook in de smalle travee. Het is meestal een trap met twee 
kwartdraaien.
De trap naar de kelders bevindt zich onder de hoofdtrap. Het 
hout van die trap is over het algemeen minder kwaliteitsvol 
dan dat van de hoofdtrap.

• Individueel huis voor de hoge burgerij
De doorgangsruimte bevindt zich centraal in het huis en is 
natuurlijk verlicht via een lichtkoepel in het dak. Het huis is 
toegankelijk (in het midden of langs een van de tussenlig-
gende muren) via een bordes van een of twee treden aan de 
buitenkant voor de voordeur, of voorbij de achteruitbouws-
trook via het bordes/portaal.
De inkomhal biedt rechtstreeks toegang tot de vestiaire en 
het sanitair maar ook tot de doorgangsruimte die op haar 
beurt toegang biedt tot de andere ruimtes.
De hoofdtrap naar de bel-etage en naar de verdiepingen 
is meestal een monumentale trap van hout of van marmer 
(alleen het stuk van de benedenverdieping naar de bel-
etage), is met een tapijt bekleed en heeft twee kwartdraaien. 
De eerste treden, de trapleuning en het hekwerk zijn meestal 
rijkelijk versierd.
De trap naar de kelders bevindt zich in de doorgangsruimte, 
meestal verborgen achter een wand of ingebouwde kast. 
Het hout van die trap is minder kwaliteitsvol dan dat van de 
hoofdtrap.

Bouwsysteem
De bouwprincipes zijn dezelfde voor de twee soorten heren-
huizen van het interbellum.
De komst van nieuwe bouwtechnieken en -materialen 
beïnvloeden het bouwsysteem. Toch worden sommige 
bouwprincipes van de zestiende-eeuwse houten huizen 
behouden:
-  holle betonelementen voor de vloer van de benedenverdie-

ping en soms van de bel-etage en de hoger gelegen ver-
diepingen. De holle betonelementen steunen op de gevels 
en de binnenmuren, loodrecht ten opzichte van de straat 
(net als de houten vloerbalken in de herenhuizen van vóór 
1914);

-  de vloer van de verdiepingen en de zolder heeft een 
houten structuur (8/23- of 7/18-roostering afhankelijk van 
de spanwijdte);

Figuur 12: 
Bouwdetails van herenhuis gesitueerd Abdijstraat 75 te Elsene - Beaux-Artsstijl he-
renhuis uit 1924, gebouwd door broers Hamesse:
- in groen: betonnen platen en balken
- in rood : metselwerk
© www.irismonument.be
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-  steunbalken van gewapend beton of staal, ook in de ge-
vels;

- zuilen van gewapend beton.
De tussenliggende muren, de draagmuren en de binnenmu-
ren worden echter nog steeds met bakstenen van terracotta 
opgetrokken. 
De dikte van die muren is nog steeds gecodificeerd door het 
bouwreglement van 1857 (artikel 58) dat bepaalt:
-  dat de binnenmuren en de puntgevels minstens 28 cen-

timeter dik moeten zijn (35 centimeter ondergronds), be-
pleistering niet inbegrepen;

-  dat de dikte van de gevels langs de openbare weg wordt 
bepaald door de hoogte ervan. De gevels van minder dan 
15 meter hoog moeten minstens 36 cm dik zijn ter hoo-
gte van de benedenverdieping en 28 cm ter hoogte van 
de hoger gelegen verdiepingen. De gevels van 15 meter 
hoog en hoger moeten minstens 46 cm dik zijn ter hoogte 
van de benedenverdieping, 36 cm ter hoogte van de eerste 
verdieping en 28 cm ter hoogte van de hoger gelegen ver-
diepingen.

Het opvangen van de vloerbelasting en de stabiliteit van de 
draagmuren wordt verzekerd door een combinatie van me-
talen lateien en balken van gewapend beton, verspreid over 
de gevel en de draagmuren.
De vloeren van de benedenverdieping zijn gedeeltelijk met 
harde materialen vervaardigd. Ze zijn betegeld of met mar-
mer bekleed.
De vloeren van de bel-etage en van de verdiepingen van de 
slaapkamers zijn plankenvloeren, meestal op bitumen.

Gevels en materialen
De tussenliggende muren zijn altijd blind, sinds de omke-
ring van de daken in het begin van de achttiende eeuw. 
Er zijn heel wat muuropeningen in beide gevels, aan de 
straatkant en achteraan. Er is altijd een groot verschil tussen 
de samenstelling van de staatgevel en die van de achterge-
vel. Aangezien de achtergevel niet bedoeld¬ is om gezien te 
worden, is er heel weinig aandacht besteed aan de verfijning 
ervan. Het steenverband van bakstenen is sober, vlak en be-
pleisterd. Zichtbare metalen lateien en dorpels ... Enkele ver-
sieringselementen verfraaien de gevelcompositie soms een 
beetje: balkon in ijzerwerk en blauwe steen, natuursteen ...
De voornaamste materialen die voor de straatgevel gebruikt 
worden zijn:
- bakstenen van terracotta;
-  natuursteen voor bepaalde onderdelen van de gevel: vens-

terdorpels, bordes, vensterkader ...
-  lijstwerk van de ramen van eikenhout, later soms van me-

taal;
- afwerkings- en cementpleister;
- onderdelen in ijzerwerk.
De samenstelling van de straatgevel en de materialen evo-
lueren afhankelijk van de verschillende stijlen: van 1920 tot 
1930 voornamelijk de beaux-artsstijl, het eclecticisme en de 
art deco, na 1930 het modernisme.

Pour rappel, à Bruxelles:
- 1819-1825 : Apparition de l’éclairage urbain au gaz 
- 1840-1850 : Installation des premiers réseaux d’égout 
- 1857 :  Installation d’un réseau d’eau potable dans les maisons 
- 1860 : L’éclairage à la lampe à pétrole
- 1870 :  Installation de canalisations de gaz dans les maisons 
- 1870 : Achèvement du réseau complet d’égouttage 
- 1880 :  Installation d’un réseau électrique dans la ville et dans 

les maisons



B³RetroTool - pre-assessment webtool

Verklarende fiche (types 5a, 5b, 5c en 5d)
Herenhuis van het interbellum

Verklarende fiche Herenhuis van het interbellum - pagina 7

In bijna alle samenstellingen van straatgevels vinden we 
echter de volgende elementen terug: twee of drie traveeën, 
een ondermuur van blauwe steen, een samenstelling van 
bakstenen (van verschillende tinten), natuursteen en pleis-
ter, de aanwezigheid van een bow-window op de bel-etage 
of op de verdieping van de grootste slaapkamers, versiering-
selementen in ijzerwerk en houten daklijsten.
Ook de vormen en materialen van de daken evolueren: de 
zadeldaken maken plaats voor mansardedaken of platte 
daken. Afhankelijk van het dakvlak gebruikt men dakpannen 
van terracotta of leisteen.

Uitrusting en technieken
De meeste Brusselse huizen van na 1920 zijn uitgerust¬ 
met centrale verwarming, een netwerk voor de toevoer van 
water, gas en elektriciteit, een waterafvoernetwerk en een 
regenwatertank. De warmteproductie gebeurt door middel 
van een kolenketel of met kolenkachels in de voornaamste 
vertrekken.
Ook voor de bereiding van de maaltijden maakt men van 
kolen gebruik (kolenfornuis).
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Voorbeeld 1 - een huis van de kleine burgerij

Dit herenhuis in art-decostijl dateert van 1926. Er zijn veel 
oorspronkelijke elementen behouden, zowel structurele als 
decoratieve elementen. 

Adres: Koning-Soldaatlaan 8 (vroeger Bizetlaan) te 1070 An-
derlecht
Bouwjaar: 1926
Architect: A. Brunet
Geklasseerd gebouw: neen
Grondige renovatie na de bouw: neen

Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen (gevelbreedte van 6 m)
- voorbij de tweede omwalling
- residentiële wijk

Bouwprofiel:
- 2 bouwlagen (goothoogte van 7,7 meter)
- plat dak aan de straatkant, dakvlak aan de tuinkant (dak-

pannen)
- achteruitbouwstrook (toegang huis + hellende garage-in-

gang) 
- 2 traveeën (1/3-2/3-verhouding in plan)

Straatgevel:
- noordwestelijk georiënteerd
- art-decostijl
-  bakstenen van terracotta, natuursteen voor bepaalde onder-

delen
- veel ramen: bow-window op de eerste verdieping, grote dak-

kapel in het dak, raam boven de voordeur
- geverfde (eiken)houten roostervensters
- veel beter bewerkt dan de effen en bepleisterde achtergevel

Bouwsysteem:
De bouwprincipes van het vooroorlogse bel-etageherenhuis 
werden behouden, ondanks de komst van nieuwe¬ materialen.
- holle betonelementen voor de vloer van de benedenverdieping
- houten vloer op de verdiepingen en de zolder
- dragende gevels en binnenmuren van volle bakstenen
-  het opvangen van de belastingen wordt verzekerd door een 

combinatie van metalen lateien en balken van gewapend be-
ton, verspreid over de gevel en de draagmuren.

Samenstelling: 
Kelderverdieping: garage (half ondergronds met hellende toe-
gang in de achteruitbouwstrook), kolenkelder, voorraadkel-
ders, was- en bergruimte, natuurlijk verlichte vertrekken aan de 
tuinkant en rechtstreekse toegang tot de tuin/binnenplaats met 
een regenwatertank
Benedenverdieping: keuken, eetkamer, salon
Verdieping: 3 slaapkamers, 1 badkamer grenzend aan een van 
de slaapkamers
Zolder: 1 zolderruimte, 1 mansardekamer

Omschrijving:
De ruimtelijke indeling van de herenhuizen van het interbellum 

Figuur 13: Herenhuis, Koning Soldaatlaan 8 in Anderlecht. Ligging in Brussel

Figuur 14: Herenhuis, Koning Soldaatlaan 8 in Anderlecht. Inplanting

Figuur 15: Herenhuis, Koning Soldaatlaan 8 in Anderlecht. Straatgevels
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is door diverse factoren beïnvloed: het verdwijnen van het huis-
personeel, de komst van de auto, de komst van nieuwe bouw-
technieken en nieuwe technologieën (uitgeruste keuken, cen-
trale verwarming, sanitair en badkamer ...). Toch zijn er weinig 
verschillen met de ruimtelijke indeling van de vooroorlogse 
herenhuizen:

- twee achter elkaar liggende vetrekken van 3 tot 3,5 m breed en 
van 4 tot 4,5 m diep

- indeling in 2 traveeën (1/3-2/3-verhouding: 1 enkele travee voor 
de doorgang, 1 dubbele travee voor de leefruimtes)

- trap, doorgang en sanitair in de smalle travee 
- achteruitbouwstrook + bordes/portaal verhoogd met ongeveer 

1 meter ten opzichte van de straat
- garage in de breedste travee
- binneninrichting en afwerking in functie van de sociale status 

van de eigenaar

Hal en gangen:
- in de smalle travee
-  kelders toegankelijk via een doorgang onder de (beuken)houten 

trap die door een lichtkoepel in het dak verlicht is
- betegelde vloer
Badkamer:
- toegankelijk via een van de slaapkamers
Sanitair:
- sanitair bijgebouwd aan de keuken
Keuken:
-  in de smalle travee, rechtstreeks in verbinding met de eetkamer en 

de tuin/binnenplaats
- kolenfornuis
- houten vloer
Slaapkamers: 
-  3 slaapkamers op de eerste verdieping. Oorspronkelijk was alleen 

de grootste slaapkamer met een badkamer uitgerust
- open haard in elke slaapkamer
- houten vloer
Leefruimte:
-  plafond van 3 tot 3,5 meter hoog (minder hoog dan in de vooroor-

logse herenhuizen)
- grote ramen
- kolenkachel 

Opmerking over de renovatie:
Ondanks enkele wijzigingen werd de oorspronkelijke staat van 
het huis grotendeels behouden. Er zijn nog steeds verschillende 
art-deco-elementen aanwezig. 
De ruimtelijke indeling zou een opdeling in appartementen mo-
gelijk maken, maar de bewoonbare oppervlakte is te klein. Men 
zou het huis gemakkelijk met nieuwe verwarmings- en ventilatie-
technieken kunnen uitrusten.

Figuur 16:  Plannen, gesneden en gevels. Documenten ontworpen door de 
architect.
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Voorbeeld 2 - een huis van de hoge burgerij

Adres: Camille Lemonnierstraat 61 te 1050 Elsene
Bouwjaar: 1936-37
Architect: Jean Hendrickx
Geklasseerd gebouw: neen
Grondige renovatie na de bouw: neen

Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen (gevelbreedte van 7,2 m)
- binnen de tweede omwalling 
- sterk residentiële wijk

Bouwprofiel:
- 4 bouwlagen (goothoogte van 10,6 m)
- bel-etage
- drie achter elkaar liggende ruimtes met in de centrale ruimte 

een door een lichtkoepel verlichte monumentale trap 

Straatgevel:
-  bijna symmetrische compositie met een beklemtoonde bel-

etage (kader van schijnpilasters van witsteen, balkon)
- inspringende ingang ten opzichte van de rooilijn
- benedenverdieping bewerkt als een ondermuur
-  niveau van het dak licht ingesprongen ten opzichte van de rooi-

lijn, krabpleister
- plat dak met een grote lichtkoepel 
- veel beter bewerkt dan de effen en bepleisterde achtergevel
-  bakstenen van terracotta, witte kalksteen voor bepaalde on-

derdelen
- geverfde houten ramen, enkele beglazing
- balkon op stenen consoles

Bouwsysteem: 
De bouwprincipes van het vooroorlogse bel-etageherenhuis 
werden behouden, ondanks de komst van nieuwe materialen 
en een imposanter bouwprofiel.

- dragende gevels en binnenmuren van volle bakstenen
-  betonnen vloerplaat en balken voor de vloeren van de bene-

denverdieping en de bel-etage
- houten vloer op de verdiepingen en de zolder
- dragende gevels en binnenmuren
- Het opvangen van de belastingen wordt verzekerd door een 

combinatie van lateien en balken van gewapend beton, vers-
preid over de gevel en de draagmuren.

- niet-dragende binnenmuren van volle bakstenen van 9 cm

Composition : 
Kelderverdieping: voorraadkelder, kolenkelder, verwarmingskel-
der (centraal systeem voor verwarming en warmwaterproduc-
tie, op kolen, met gietijzeren staande radiatoren), bergruimte
Benedenverdieping: inkomhal, vestiaire (met 1 wc), garage, 
kantoorruimte, keuken, toegang tot de tuin via de keuken en de 
kantoorruimte
Bel-etage: salon, eetkamer, bijkeuken
Verdiepingen: 2 slaapkamers, 1 badkamer, 1 kantoorruimte
Zolder: 1 slaapkamer + badkamer, 2 kamers voor het huisper-
soneel, 1 berghok

Figuur 19: Herenhuis, Camille Lemonnierstraat, 61 te 1050 Elsene. Straatgevel.

Figuur 18: Herenhuis, Camille Lemonnierstraat, 61 te 1050 Elsene. Inplanting.

Figuur 17: Herenhuis, Camille Lemonnierstraat, 61 te 1050 Elsene. Ligging in 
Brussel.
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Figuur 20: Plannen en gesneden. Documenten ontworpen door de architect.

Omschrijving:
De ruimtelijke indeling van de herenhuizen van het interbellum is 
door diverse factoren beïnvloed: het verdwijnen van het huisper-
soneel, de komst van de auto, de komst van nieuwe bouwtech-
nieken en nieuwe technologieën (uitgeruste keuken, centrale 
verwarming, sanitair en badkamer ...). Toch zijn er weinig verschillen 
met de ruimtelijke indeling van de vooroorlogse herenhuizen:

Hier is het ontwerp van het huis door de Art Nouveau beïnvloed: er 
is geen hoofdtravee en secundaire travee meer maar wel een dui-
delijke opsplitsing tussen de voor- en de achterzijde van het huis 
aan weerzijden van de monumentale trap en de doorgangen. De 
binneninrichting is over het algemeen luxueus.

Inkomhal:
- achter een portaal 
- biedt toegang tot de doorgangsruimte en de (luxueuze en met 

een lichtkoepel verlichte) monumentale¬ trap in het midden van 
het huis

 - betegelde vloer, bepleisterde of met behangpapier beklede mu-
ren

Badkamer:
- op de eerste verdieping: uitgerust met een bad, een douche, een 

wc, een bidet en twee wastafels op een poot
- onder het dak: uitgerust met een bad, een wc en een wastafel
Sanitair:
- in de vestiaire en in de badkamers
Keuken:
- op de benedenverdieping, rechtstreeks in verbinding met de kel-

ders in de kelderverdieping en met de bijkeuken op de eerste 
verdieping via een diensttrap

- betegeld
Slaapkamers: 
- op de eerste verdieping: 1 slaapkamer + kantoorruimte, 1 

slaapkamer + badkamer 
- onder het dak, toegankelijk via de diensttrap: 1 grote slaapkamer 

die uitgeeft op de tuin, uitgerust met een privébadkamer, 2 kamers 
voor het huispersoneel 

- plafonds van 3 m hoog en een diepte van 4,7 m
- voorzien van een open haard
- (eiken)houten vloer
Leefruimte:
- plafonds van 3,35 m hoog en een diepte van 4,7 m
- voorzien van een rijkelijk versierde open haard
- (eiken)houten vloer, bepleisterde en/of met behangpapier bekle-

de muren, plafonds met sierlijsten

Opmerking over de renovatie:
Ondanks enkele wijzigingen werd de oorspronkelijke staat van het 
huis grotendeels behouden. 
De oppervlakte zou een opdeling in appartementen mogelijk 
maken. De ruimtelijke indeling en vooral de ¬centrale trap leent 
zich er minder gemakkelijk toe. Men zou het huis gemakkelijk met 
nieuwe verwarmings- en ventilatietechnieken kunnen uitrusten.


