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Brusselse woning van het interbellum
Voorwoord
Tussen 1914 en 1920 worden in Brussel bijna geen woongebouwen gezet. De Eerste Wereldoorlog, vanaf 1914, zorgt namelijk voor een volledige onderbreking van de bouwactiviteiten, die
duurt tot in de jaren 1920. Vanaf 1920 zien we van alles veranderen, zowel op stedenbouwkundig vlak in Brussel als met betrekking
tot de woningtypes en -stijlen, hoewel eengezinsrijwoningen in de
meerderheid blijven. De stad Brussel wordt aanzienlijk uitgebreid.
De wijken van de stadsrand worden veel dichter bebouwd en er
ontstaat een onderscheid tussen woon- en werkruimte. De komst
en de algemene aanwezigheid van de auto wijzigt aanzienlijk de verhouding tot de openbare ruimte en leidt tot wijzigingen in de individuele woningen (aanwezigheid van een garage of parking). Aan de
rand van de stad worden er tuinwijken voor de arbeiders gebouwd.
Vanaf 1930, na de financiële crisis van 1929, worden er in Brussel
steeds meer appartementsgebouwen opgetrokken, zowel voor de
arbeidersklasse als de burgerij, die naar de stad is teruggekeerd.

Historische context van het interbellum
Nieuwe behoeften
De eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog worden gekenmerkt
door een groot tekort aan eigendommen, woningen en huispersoneel. De economie herstelt langzaam, de industriële productie is
ingestort en de inflatie stijgt razendsnel.
Die periode van schaarste beïnvloedt ook de woningsituatie in
Brussel. De vraag naar woningen stijgt snel ten gevolge van de demografische groei en de toestroom van bevolkingsgroepen die de
verwoeste gebieden zijn ontvlucht. Kwaliteitsvolle bouwmaterialen
worden zeldzaam in die periode. Ook de burgerij is op zoek naar
woningen. De prijzen van de gebouwen zijn torenhoog. Het is dus
onmogelijk om het woningentekort alleen met privé-initiatieven op
te vangen. Dat leidt tot de komst van de appartementsgebouwen
en tuinwijken.
De behoeften met betrekking tot verplaatsingen tussen de nieuwe
grote infrastructuren tekenen ook het Brusselse landschap en leiden tot een aanzienlijke stadsomwenteling waardoor Brussel een
modern karakter krijgt.

1895

1930

Stadsontwikkeling
Tijdens het interbellum tekenen meerdere stedenbouwkundige
projecten de verdere uitbreiding van Brussel.
De traditionele afgesloten huizenblokken en de individuele rijwoningen ondergaan een grondige verandering door de nieuwe economische en maatschappelijke situatie.
Door de aanleg van de Noord-Zuidverbinding worden heel wat
volkswijken afgebroken en ruim 13.000 mensen onteigend. Die
werkzaamheden hebben ook de bouw van grote gebouwen en infrastructuren mogelijk gemaakt: het Centraal Station, het hoofdkantoor van Sabena, het Rijksadministratief Centrum, de Nationale
Bank. Al die gebouwen uiten, aan de hand van een nieuwe architectuur, de behoefte aan mobiliteit en moderniteit.
Het interbellum is ook de periode van meerdere denkgroepen met
elk een eigen visie over de ontwikkeling van de stad. Het belang
van het modernistische gedachtegoed, de Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne (CIAM), waarvan een in 1930 in Brussel
wordt georganiseerd, en de theorieën van Le Corbusier beïnvloeden aanzienlijk het stedelijke landschap van Brussel en de andere
Europese steden net voor de Tweede Wereldoorlog.

Figuur 1: Stadsontwikkeling van Brussel: a) toestand in 1895 b) toestand in 1930
Bron : JP De Visscher, Indivision, thèse de doctorat, LOCI, UCL, 2013
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De komst van nieuwe woningtypes

Figuur 2:
Wijken en openbaarvervoersnet (treinen en trams) rond Brussel - 1894-1930
1. De Moderne Wijk
2. De Hellemans Wijk
3. De wijken Le Logis en Floréal
Bron : JP De Visscher, Indivision, thèse de doctorat, LOCI, UCL, 2013

Figuur 3:
Projectplan door L. Van Der Swaelen voor de wijk Kapelleveld, in 1922
© www.irismonument.be

Figuur 4: Huizen in de wijk Kapelleveld, bij L.Van Der Swaelen in 1922
© googlemaps

De arbeidershuizen in de tuinwijken
Een van de voornaamste problemen na de oorlog is de heropbouw
van verwoeste steden en het tekort aan woningen.
De heropbouw van de historische stadscentra gebeurt op exact dezelfde wijze, zonder rekening te houden met de ideeën van de modernistische architecten van toen. Hun aandacht gaat dan naar de
bouw van sociale woningen. Heel wat architecten verblijven tijdens
de oorlog meerdere jaren in het buitenland, wat een belangrijke rol
speelt bij de bouw van die woningen. Er komt namelijk een consensus waarbij het concept van de tuinwijk als de beste oplossing voor
het probleem van de arbeiderswoningen wordt beschouwd.
Onder invloed van de Engelse beweging Garden City Movement
gaat de voorkeur uit naar de bouw van eengezinswoningen in de
tuinwijken, in de gemeenten van de Brusselse rand.
In 1917 organiseert de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten drie wedstrijden voor de bouw van tuinwijken: in Couillet,
in Jemappes en in Willebroek.
In 1919 richt de regering van nationale eenheid de Nationale
Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken op. Die
heeft als taak om de initiatieven van coöperatieve vennootschappen van huurders te stimuleren en te coördineren door hen goedkope langetermijnleningen te verstrekken. Ook de overheid levert
een structurele bijdrage aan de bouw van dit type woningen door
voordelige financiële voorwaarden te bieden aan de gemeentelijke
huisvestingsmaatschappijen, de zogenaamde ‘Haarden’, voor de
bouw van bescheiden maar comfortabele woningen.
De woningbouw zit opnieuw in de lift: op enkele jaren tijd worden
in het hele land een hele reeks sociale woningen gebouwd rond
de steden en in de omgeving van (eind)haltes van het openbaar
vervoer. De hoofdstad wordt omringd door een echte krans van
tuinwijken.
In die periode worden de sociale appartementsgebouwen in de
sterk verstedelijkte gemeenten nog steeds als een noodzakelijk
kwaad beschouwd.
In België blijven de tuinwijken beperkt tot de bouw van eenvoudige woonwijken met een aantal gemeenschapsinfrastructuren
(scholen, consultatiebureaus, winkels, speelpleinen) en sport- en
cultuurinfrastructuren om de solidariteitsbanden te versterken.
Maar de angst voor een ‘rode gordel’ rond de grote steden en de
stopzetting van de betaling van de Duitse oorlogsschadevergoeding – die diende als subsidie voor de bouw – leiden eerst tot een
afschaffing van de oorspronkelijk geplande gemeenschappelijke
voorzieningen en vervolgens tot de definitieve en snelle stopzetting
van de bouwprogramma’s vanaf 1925.
Het derde Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM),
dat in november 1930 in Brussel wordt georganiseerd, verdedigt
het appartementsgebouw als enige model om een oplossing te
bieden voor het probleem van de sociale woningen. De sociale
huisvestingsmaatschappijen stoppen geleidelijk aan met de bouw
van tuinwijken en er worden bijgevolg meer appartementsgebouwen gezet.
De tuinwijken zorgden voor een uitgebreid terrein voor vormelijk en
technisch onderzoek: prefabblokken, bouwsystemen die bestaan
uit een skelet en platen, gestandaardiseerde metalen ramen, panelen van gewapend beton, muren van mager beton dat in herbruikbare bekisting is gegoten ...
Het architectuurbeeld van de tuinwijken is gebaseerd op het Britse
of het Hollandse model, maar is ook heel divers. De tuinwijken bes-
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taan voornamelijk uit rijhuizen of huizen met halfopen bebouwing
als eengezinswoning. Er worden ook enkele appartementsgebouwen gezet, die meestal centraal staan in de tuinwijk.
De grootste wijken (in aantal woningen) rond Brussel zijn:
-D
 e wijk Het Rad in Anderlecht die vanaf 1907 ontworpen en gebouwd is. Na een onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog
wordt er pas echt verder gebouwd in 1920.
-D
 e wijken Le Logis en Floréal in Watermaal-Bosvoorde, ontworpen door de stedenbouwkundige Louis Van der Swaelmen voor
de indeling van de wijken en voor de opstelling van de huizen en
het groen; en door Jean-Jules Eggericx, de hoofdarchitect van
de woningen, voor rekening van twee verschillende coöperatieve
vennootschappen. Beide wijken zijn in meerdere fases gebouwd
tussen 1922 en 1965.
-D
 e Moderne Wijk in Sint-Agatha-Berchem, ontworpen door de architect Victor Bourgeois, gebouwd tussen 1922 en 1925.
-D
 e wijk Kapelleveld in Sint-Lambrechts-Woluwe, ontworpen in
modernistische stijl door de stedenbouwkundige Louis Van der
Swaelmen, die ook Le Logis en Floréal bedacht, en tussen 1922
en 1926 gebouwd door de avant-gardistische architecten Huib
Hoste en Antoine Pompe.

Figuur 5: Huizen in de wijk Het Rad, Anderlecht
© googlemaps

Figuur 6: Huizen in de wijk Le Logis, Watermaal-Bosvoorde
© googlemaps

Figuur 7:
Logements multiples rue Fineau, Fransman et V. Mabille, construits en 1920 par
la Société de Logement du Foyer laekenois. Architecten zijn Bonduelle, Dewin,
Diongre, Puissant, Robberechts Selly en Van Neck.
Bron : Google Street view

De appartementsgebouwen
Tijdens het interbellum stellen de Brusselaars, die grote voorstanders van individuele woningen zijn, zich nog terughoudend
op tegenover dit nieuwe woningtype met meerdere huurders onder hetzelfde dak. Verschillende technische en socio-economische
factoren begunstigen en stimuleren de bouw en de aanvaarding
van deze woonvorm door alle lagen van de bevolking, inclusief de
burgerij:
- de wet van 8 juli 1924 die de aankoop en de huur in mede-eigendom vergemakkelijkt;
- het verdwijnen van het huispersoneel;
- de promotie door de in 1922 opgerichte Société Belge Immobilière, met intense reclame en de verspreiding in gespecialiseerde
tijdschriften;
- de economische, technische en sociale vooruitgang;
- de beurscrash van 1929 waardoor de welgestelde bevolkingsgroepen en de burgerij genoodzaakt zijn om naar het stadscentrum
van Brussel terug te keren om in de omgeving van hun werkplaats
te gaan wonen.
Die woningverandering heeft een invloed op het uitzicht van de
stad. Terwijl men vóór de Eerste Wereldoorlog vooral herenhuizen
en voorname herenhuizen bouwde, wordt de periode na 1918
gekenmerkt door de bouw van diverse types appartementsgebouwen.
Het bouwprofiel van dit woningtype varieert sterk en gaat van kleine
opbrengstgebouwen van drie tot vier niveaus tot wolkenkrabbers
van achttien verdiepingen.
Wat de afwerking betreft, zien we enerzijds ontzettend luxueuze
en comfortabele gebouwen (Résidence Palace) en anderzijds zeer
eenvoudig ingerichte gebouwen met sociale appartementen. Bovendien komen er bepaalde gebouwen waarin verschillende functies samen voorkomen: woningen, kantoren, winkels, theaters en
cinema’s.
Ook op esthetisch vlak is de verscheidenheid merkbaar: beauxarts, art deco of modernisme.

Figuur 8:
Logements multiples sur l’ilot formé par les rues Ter Plast, rue du Siphon et Fransman, construits en 1922 par la Société de Logement du Foyer laekenois. Architecten zijn Dewin, Diongre et Puissant.
Bron : Google Street view
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Stijlen en verscheidenheid van het interbellum
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vertrekken sommige architecten
naar het buitenland, waar ze kennismaken met verschillende architecturale en stedenbouwkundige bewegingen.
Dat zijn onder meer:
- Jean-Jules Eggericx, Théo Clément, Georges Hobé en Raphael
Verwilghen, die naar Engeland vluchten en de Garden City Movement ontdekken;
- Huib Hoste, Louis Van der Swaelmen en Louis Herman de Koninck, die naar Nederland vluchten en bepaalde bewegingen
ontdekken zoals de Amsterdamse School of De Stijl, en architecten ontmoeten zoals J. Duiker, J.A. Brinkman en L.C. Van der
Vlugt (Het Nieuwe Bouwen). Zij werken met nieuwe materialen
en nieuwe bouwtechnieken zoals staalconstructies, gewapend
beton, verfijnde metalen ramen en deuren ...
Wanneer die architecten na de Eerste Wereldoorlog naar België
terugkeren, beïnvloeden ze het stedelijke landschap van Brussel,
de naoorlogse heropbouw en de gebouwstijlen, vooral van de appartementsgebouwen en de tuinwijken van het interbellum.
Na de Eerste Wereldoorlog verdwijnt de Art Nouveau en maakt die
plaats voor architecturale stijlen die de heropbouw van België en
het interbellum kenmerken: de Beaux-Artsstijl, de Art Deco en het
Modernisme, de Internationale Stijl ...
De Art Deco en het Modernisme hebben enkele gemeenschappelijke doelstellingen. Enerzijds een zoektocht naar eenvoud, als
reactie op de overvloedige versieringen van het eclecticisme en de
art nouveau; anderzijds de wil om de binnenruimtes functioneler en
rationeler te maken. Die tweede eigenschap hangt samen met de
komst van nieuwe levenswijzen tijdens het interbellum die gericht
zijn op een beter comfort (de komst van de telefoon en de lift, de
popularisatie van de gestandaardiseerde keuken ...).

Figuur 9:
Beaux-Arts gebouw, Batavierenstraat
49 te Etterbeek, gebouwd door Alphonse Boelens in 1924
© www.irismonument.be

Figuur 10:
Beaux-Arts
gebouw
Charleroisesteenweg 70 te St Gillis, gebouwd
door Charles Lefèvre in 1923
© www.irismonument.be

Beaux-Artsstijl (ongeveer van 1905 tot 1930)
« Architectuurstroming met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde
gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen.
Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk »
Bron: http://www.irismonument.be

De beaux-artsstijl in de architectuur is een late vorm van neoclassicisme met een toets eclecticisme. De stijl heeft zijn naam te danken
aan de School voor Schone Kunsten (École des Beaux-Arts) en
de Academie voor Schone Kunsten (Académie des Beaux-Arts),
die een essentiële rol spelen in het kunstonderwijs en in de erkenning van de kunst in Parijs. De stijl overheerst van 1860 tot rond de
Eerste Wereldoorlog en blijft voortbestaan tot in 1930.
Art Deco (1920 – 1935)
« Tendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik.»
Bron : http://www.irismonument.be

Figuur 11:
Art-Deco gebouw, A.Bréart straat 69,
te St Gillis, gebouwd door Charles De
Wys in 1929
© www.irismonument.be

Figuur 12:
Art-Deco gebouw, Kapucijnbloemenlaan 31 te Schaarbeek, gebouwd door
Félix Dierick in 1935
© www.irismonument.be

De Art Deco duikt in België net na de Eerste Wereldoorlog op,
wanneer Victor Horta in 1919 start met het ontwerp van het Paleis
voor Schone Kunsten van Brussel.
De art deco is een kunststroming die in de loop van de jaren tien
opkomt en in de jaren twintig (Golden Twenties) een hoogtepunt
kent. Vanaf de jaren dertig verdwijnt de stroming geleidelijk aan. De
stijl is vooral bestemd voor de burgerij en voor de middenklasse die
zich van de rest van de bevolking wil onderscheiden. De art deco
vertoont al een zekere vorm van functionaliteit maar is nog verbonden met het verleden en heeft inheemse kenmerken: gevarieerde
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technieken, rijke kleuren en texturen.

Figuur 13:
Modernistisch gebouw, Boondaelsteenweg 119 te Elsene, gebouwd door
Adrien Blomme in 1933
© www.irismonument.be

Figuur 14:
Modernistisch gebouw, BrandWhitlock
boulevard 142, gebouwd door Jean
Florian Collin in 1935
© www.irismonument.be

Deze hooggewaardeerde stijl wordt gekenmerkt door de geometrisering van vormen, overvloedige versieringen en het rijkelijke gebruik van luxueus marmer, ornamenten van gehamerd smeedijzer,
bas-reliëfs, goudkleurige friezen en sierlijsten en zelfs door de oudheid geïnspireerde zuilen en pilasters, verschillende materialen,
texturen en kleuren en het gebruik van gepolijste natuursteen, gepolijst hout, spiegels, glas, koper en chroomafwerkingen.
De art deco is de enige stroming die gebruikmaakt van louter decoratieve elementen in de architectuur. We zien talloze vormen zoals
cirkelbogen, veelhoeken, zuivere hoeken, evenwijdige lijnen, in
elkaar grijpende verbindingen.
De art deco is zowel aanwezig in de architectuur als in de decoratieve kunst. Het begrip Arts and Crafts komt in de art deco volledig
tot zijn recht met de alomtegenwoordige aanwezigheid van handwerk in de architectuur: ijzerwerk, glaswerk, opstelling van bakstenen ...
De stijl overheerst in de bouw van appartementsgebouwen tijdens
het volledige interbellum.
Het Modernisme (vanaf 1919)
« Het modernisme is een internationale stijl (vanaf ca. 1920). Hij
wordt gekenmerkt door eenvoudige geometrische vormen, platte
daken, panoramaramen en het gebruik van moderne materialen
zoals gewapend beton » Bron : http://www.irismonument.be
De stijl ontwikkelt zich in de loop van de jaren twintig en dertig, als
tegenpool van de art deco en de beaux-artsstijl. Hij is gebaseerd
op een maatschappijvisie en breekt volledig met het verleden: de
architectuur en de kunst zijn achterhaald door een maatschappij
die in het industriële tijdperk leeft!
Het modernisme stelt de functionaliteit en een zekere rationaliteit
van het stadsleven voorop. Er is geen echt esthetisch debat meer.
De aandacht gaat naar de ethiek van de architectuur en het wonen.
Modernistische architecten gaan er ook vanuit dat herstellen en heropbouwen geen zin heeft. Men moet zich toeleggen op de studie
van nieuwe steden die volgens het beeld van een nieuwe samenleving moeten worden gebouwd. Deze architecten zijn voorstanders
van een stad met afzonderlijke en verschillende functies.
Vanaf 1926 definieert Le Corbusier, de aanvoerder van het modernisme in de architectuur, in Une Architecture Moderne de vijf
punten van een nieuwe architectuur: zuilen, een dakterras, een vrije
indeling, panoramaramen en een vrije gevel.
Het modernisme zet zich af tegen de architecturale tradities van
het verleden, verwerpt alle versieringen en legt de nadruk op de
functie (de functie bepaalt de vorm). Het wordt gekenmerkt door
eenvoudige geometrische vormen, platte daken, panoramaramen
en het gebruik van moderne materialen en bouwtechnieken zoals
staalconstructies en gewapend beton.
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Verdeling van interbellum woongebouwen

Bescheiden huis van het interbellum
Herenhuis van het interbellum
Appartementsgebouw van het interbellum

Figuur 15: Verdeling van interbellum woongebouwen, per type

Onderzochte woningtypes
We onderscheiden drie belangrijke woningtypes tijdens het interbellum:
-d
 e nieuwere versie van de herenhuizen, gelegen in de
nog weinig verstedelijkte gebieden in de rechtstreekse
omgeving van Brussel (Ukkel, Elsene, Vorst, Bosvoorde,
Oudergem, Koekelberg, Ganshoren ...), waardoor de
verstedelijking van de tweede gordel van buitenwijken
versnelt;
-d
 e bescheiden huizen (en de arbeidershuizen in de
tuinwijken), gelegen in de stadsrand en in de omgeving
van het openbaar vervoer;
-d
 e appartementsgebouwen, vooral gelegen in de
wijken van de eerste stadsuitbreidingen van Brussel.

Het herenhuis van het interbellum (types 5a, 5b, 5c en
5d)

Figuur 16:
Herenhuis, Azalealaan 27, gebouwd
door J. Michiels in 1929
© www.irismonument.be

Figuur 17:
Herenhuis, Paul Bossustraat 17 te St
Pieters Woluwe gebouwd door Jean De
Ligne in 1924
© www.irismonument.be

De herenhuizen (eengezinsrijwoningen) evolueren tijdens het interbellum maar behouden in de meeste gevallen een gelijkaardig
perceel als op het einde van de negentiende eeuw en een indeling
in een hermetische en afgesloten huizenblok, een individueel karakter en een bijna identiek bouwprofiel (beperkte hoogte, gevelbreedte, bouw tussen aanpalende gebouwen). Ook 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 dwarsindelingen ... worden behouden.
De bouw van herenhuizen wordt echter beïnvloed door de verschillende architecturale stromingen (Art Nouveau, Art Deco, Modernisme), door het verdwijnen van het huispersoneel, de komst
van nieuwe technologieën, nieuwe materialen (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 negentiende eeuw) naar de bel-etage of naar de benedenverdieping, als
bijgebouw aan de eetkamer.

Het bescheiden huis van het interbellum (waaronder het arbeidershuis in de tuinwijken) (type 4b)

Een van de voornaamste problemen na de oorlog is de heropbouw
van verwoeste steden en het tekort aan woningen (naar schatting
ongeveer 200.000 woningen in België).
Onder invloed van de Engelse beweging Garden City Movement
gaat de voorkeur wat betreft sociale woningen steeds vaker uit
naar de bouw van eengezinswoningen in de tuinwijken, in de gemeenten van de Brusselse rand, van 1900 tot 1930.
Die tuinwijken bestaan voornamelijk uit twee types arbeidershuizen:
huizen in de Engelse cottagestijl en huizen in een modernistische,
kubistische en functionele stijl.
Het zijn meestal kleine rijhuizen, met gesloten of halfopen bebouwing (soms open bebouwing), afhankelijk van de ligging. Elk
huis beschikt over een kleine groene ruimte die met de openbare
ruimte in verbinding staat.

Het appartementsgebouw van het interbellum (types
6a en 6b)
Figuur 18:
Arbeidershuis in de wijk Le Logis, Watermaal-Bosvoorde

Figuur 19:
Arbeidershuis in de Moderne Wijk,
Sint-Agatha-Berchem

Na de financiële crisis van 1929 en de terugkeer van de burgerij naar het centrum van Brussel, gaat de aandacht van sommige
projectontwikkelaars naar de bouw van minder luxueuze appartementen bestemd voor de middenklasse en de kleine burgerij. De
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Figuur 20:
Gebouw Etrimo van 1937, W.Churchilllaan 120, te Ukkle

Figuur 23:
Sociale gebouw van Foyer St Gillois,
Bosniëstraat, te St Gillis, gebouwd door
Joseph Diongre in 1926
© www.irismonument.be

Figuur 21:
Gebouw Etrimo van 1930 - Broquevillelaan 101 en 103, 1200 Brussel

Figuur 24:
Sociale gebouw, Waversteenweg 739
- 771 te Etterbeek, gebouwd door A.
Puissant in 1931
© www.irismonument.be

focus ligt op de kwaliteit van het eigenlijke appartement en op de
verworven kennis van de moderne technieken.
De appartementen beschikken over al het nodige comfort. Er komen enkele gemeenschappelijke voorzieningen: posttransportsysteem, vuilniskoker ...
Dankzij een comfortabele – maar niet overdreven – inrichting, trekken de appartementen een breed koperspubliek aan. Het grote
succes zorgt voor concurrentie en tijdens de jaren dertig worden
heel wat appartementsgebouwen opgetrokken, zowel voor de
middenklasse als voor de burgerij. Dit is dé bloeiperiode van de
appartementsgebouwen.
De standaardwoongebouwen van het interbellum bevinden zich
in de oostelijke en zuidoostelijke gemeenten van Brussel, vooral
in Elsene, Ukkel en Bosvoorde, op de beboomde lanen zoals de
Winston Churchillaan, de Louizalaan, de Broquevillelaan, de Franklin Rooseveltlaan, de Tervurenlaan, de Brand Whitlocklaan, maar
ook aan het Sterreplein, in de omgeving van de ULB, aan de Vijvers
van Elsene, het Koningstuinsquare en het Ter Kamerenbos.
Deze gebouwen hebben meestal een aangename ligging in de
stad. Ze staan achter de rooilijn, ofwel meteen aan de straat, ofwel
achter een achteruitbouwstrook die als tuintje is aangelegd. Sommige gebouwen staan op de hoekpercelen van huizenblokken.
Men blijft tot na 1920 sociale appartementsgebouwen zetten om
een antwoord te bieden op het tekort aan goedkope woningen, als
alternatief voor de huizen van de tuinwijken en als oplossing voor
de sterk verstedelijkte Brusselse gemeenten.
De eerste gebouwen die worden opgetrokken, lijken op typologisch vlak op de sociale woningen van vóór 1914: ruimtelijke indeling, bouwprincipes en gevelmaterialen. In de loop van de jaren
worden de gevels verzorgder en beschikken sommige gebouwen
naast een trap ook over een lift en over handelszaken op de benedenverdieping.
Dit type gebouwen bevindt zich in de sterk verstedelijkte Brusselse
gemeenten, in de bestaande gebouwenstructuur en in de meeste
gevallen meteen aan de straat.
Deze bescheiden gebouwen worden ofwel als een complex gezet,
waarbij ze een volledig huizenblok innemen, ofwel op een of twee
percelen van een al gebouwd huizenblok opgetrokken. Sommige
gebouwen staan op de hoekpercelen van huizenblokken.
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