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Vooroorlogs herenhuis
Voorwoord
Van 1700 tot 1914 is de eengezinswoning de meest gangbare
woonvorm in Brussel. Meergezinswoningen of opbrengstgebouwen
zijn eerder zeldzaam vóór de Eerste Wereldoorlog, uitgezonderd
een aantal nutteloze pogingen in de boulevards van het centrum.

Vooroorlogs herenhuis
Voornaam herenhuis
Opbrengsteigendom
Bescheiden vooroorlogs huis
Bescheiden huis - interbellum
Herenhuis - interbellum
Appartementsgebouw - interbellum

Figuur 1a: Voorstelling van vooroorlogs herenhuizen in de Brusselse woningenvoorraad gebouwd voor 1945

Herenhuis van voor 1850
Neoklassiek herenhuis
Bel-etage herenhuis [120 tot
170 m²]
Bel-etage herenhuis [171 tot
240 m²]
Bel-etage herenhuis [241 tot
350 m²]

Figuur 1b: Verdeling van vooroorlogs herenhuizen in subtypen

Herenhuizen waren oorspronkelijk opgevat als eengezinswoningen voor de Brusselse burgerij, maar vormen ook vandaag nog het
woonkader voor vele gezinnen. Ondanks de verbouwingen en ingrepen om ze aan de veranderende leefgewoonten aan te passen
of om ze in meerdere woningen op te delen, behielden vele de essentie van hun oorspronkelijk concept: drie achter elkaar liggende
vertrekken, een zijdelings geplaatst trappenhuis, een hoger gelegen
bel-etage, een half ingegraven kelderverdieping, een lange smalle
tuin. Aanvankelijk beantwoordden ze aan een stereotiep programma (strikte hiërarchie tussen ontvangst-, privé- en dienstruimtes),
maar de ruimtelijke eigenschappen van de vertrekken staan een
eigentijds gebruik en inrichting niet in de weg. Zonder de distributiesystemen en de ruimtelijke organisatie teniet te doen, kunnen
nieuwe functies (sanitair, keukens enz.) vrij eenvoudig in de bestaande volumes worden geïntegreerd.

Volgens de analyse van het Brusselse gebouwenbestand,
die plaatsvond op basis van de kadastrale legger nr. 212AM
(situatie op 01.01.2012), vertegenwoordigen de herenhuizen
van vóór 1918 ongeveer 43% van het Brusselse woningbestand van vóór 1945. Iets meer dan de helft daarvan is
ondertussen verbouwd tot een meergezinswoning.
Uiteraard zijn ook veel herenhuizen verbouwd tot kantoorruimtes. Die werden in de studie niet in aanmerking genomen aangezien de gebruikte kadastrale legger nr. 212AM
(situatie op 01.01.2012) alleen informatie gaf over percelen
met een woonfunctie.
Bij het type ‘vooroorlogs herenhuis’ zijn er talloze variaties
wat het volume en de bewoonbare oppervlakte betreft. Die
zijn meestal afhankelijk van de sociale status van de eigenaar.
Er worden drie types van vooroorlogse herenhuizen onderscheiden op basis van het bouwjaar:
-h
 et herenhuis van vóór 1850 (type 1a), dat minder dan 1%
van het gebouwenbestand vertegenwoordigt;
-h
 et neoklassiek herenhuis (type 1b), gebouwd tussen
1850 en 1874, dat 2 tot 3% van het gebouwenbestand
vertegenwoordigt;
-h
 et bel-etageherenhuis, gebouwd tussen 1870 en 1914,
dat 40% van het gebouwenbestand vertegenwoordigt. De
bel-etageherenhuizen zijn in drie categorieën ondergebracht, op basis van hun grootte:
• klein, van 120 tot 170 m²: 10% van het gebouwenbestand
(type 2a);
•m
 iddelgroot, van 171 tot 240 m²: 15% van het gebouwenbestand (type 2b);;
• groot,

van 241 tot 350 m²: 14% van het gebouwenbestand (type 2c).

Figuur 2: Stedelijke verdeling van herenhuizen (voor 1914)
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Vooroorlogs herenhuis
Algemene omschrijving

Figuur 3: Het huis met houten zijkanten - principes
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle, ongepubliceerde studie

Figuur 4: Evolutie van voortandwiel
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle, ongepubliceerde studie

Dit woningtype vindt zijn oorsprong in de huizen van de vijftiende en zestiende eeuw met een houten structuur en een
puntgevel aan de straatkant. Die huizen kwamen er na de
bouw van de eerste omwalling (tussen de elfde en de dertiende eeuw).
Tijdens de zeventiende eeuw komen er steeds meer voorschriften ten gevolge van meerdere branden, waardoor de
huizenbouwers verplicht worden om:
- de daken met dakpannen te bedekken (en niet meer met
stro);
- geen hout meer te gebruiken voor de bouw en/of de herstelling van gevels.
Het bombardement van de Franse troepen in 1695, waardoor bijna alle Brusselse gebouwen in vlammen opgaan,
betekent het definitieve einde van dit type gebouwen.
Vanaf 1700 worden de meeste houten huizen heropgebouwd
in metselwerk van (bak)stenen. De daken worden bedekt
met pannen van terracotta of leisteen. De nieuwe woningen
worden op de funderingen van de voormalige houten huizen
opgetrokken, waarbij dezelfde afmetingen en dezelfde ruimtelijke indeling worden behouden.
Tijdens de achttiende eeuw verdwijnt de puntgevel (trapgevel, driehoekig of afgerond fronton) geleidelijk aan omdat
de gemeenschappelijke dakgoten tussen twee woningen
voor veel conflicten zorgen. De omschakeling in de daklijsten gebeurt trapsgewijs: schilddak, horizontale daklijst
aan de gevel, gemeenschappelijke en brandwerende puntgevel. De gevolgen van die verandering leiden tot een drastische wijziging van het stedelijke landschap.
Een andere wijziging van het stedelijke landschap is de verplichte bepleistering van de gevels vanaf 1808.
In de loop van de negentiende eeuw ondergaat dit woningtype een ingrijpende stijlevolutie. Er blijven echter een
aantal algemene kenmerken behouden. Op basis van een
zo goed als vast plan evolueren de gevels mee met de
stijlen: van het neoclassicisme tot het eclecticisme.
Rond het midden van de negentiende eeuw verdwijnt het
eenvormige klassieke straatbeeld ten gunste van rijen van
meer geïndividualiseerde huizen. Het neoklassieke basisschema, dat bestaat uit een symmetrisch samengestelde
gevel, met meestal drie bouwlagen en drie traveeën, blijft
behouden, maar de gevels worden verfraaid met – meestal
overvloedige – ornamenten.
Door het groeiende nationalistische gevoel vanaf de jaren
1880 verdwijnen de bepleisterde gevels en maken ze plaats
voor zichtbare natuurlijke materialen (bakstenen en/of lokale
steensoorten) die gecombineerd worden om een veelkleurig
resultaat te verkrijgen. In het begin zijn die materialen eerder
onopvallend aanwezig, waarbij de bakstenen of de gevelbekleding met natuursteen zich als enige van de bepleisterde gevels onderscheiden. Daarna wordt geleidelijk aan
van de stijlnormen afgeweken met decoratieve en architecturale elementen en duiken er nieuwe combinaties op.
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Voornaamste kenmerken van de herenhuizen
De belangrijkste eigenschap van dit woningtype is de beperkte gevelbreedte (ongeveer 6 meter).
Dat komt door de combinatie van twee factoren:
- de afmetingen van de balken die gebruikt werden in de
huizen met een houten structuur, waaruit dit woningtype
voortvloeit;
- de smalle percelen van de bouwterreinen door de aanzienlijke groei en concentratie van de huizenblokken.
Dit woningtype draagt bij tot de vorming van de wooneenheden die kenmerkend zijn voor die tijd en tot de verstedelijking van de Brusselse agglomeratie.
Figuur 5:
Neoklassieke huizen - Amazonestraat
te Elsene (1887)
© www.irismonument.be

Figuur 6:
Bel-etageherenhuis, eclectische stijl Amerikaansestraat te Elsene (1896)
© www.irismonument.be

Figuur 7: Evolutie van de Brusselse percelen - langs de Louizalaan
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle, ongepubliceerde studie

Ligging in de stad

Het herenhuis is een stadshuis. Het is een rijwoning voor
een gezin, met een hoge smalle gevel.
Dit woningtype staat rechtsreeks in verband met de stedelijke morfologie van Brussel die door de huizenblokken
wordt gekenmerkt.
Het huizenblok vormt een duidelijke en hermetische grens
met de openbare ruimte. Een huizenblok is samengesteld
uit een reeks naast elkaar gebouwde herenhuizen die er
samen de buitengrens van vormen. De tuinen van die huizen
vormen een binnenruimte die visueel wordt gedeeld door
alle bewoners. De grenzen die door het huizenblok gevormd
worden, leiden tot twee woonfuncties: enerzijds de bijdrage
aan de samenstelling van de openbare ruimte (straatgevel,
ontvangstruimtes ...), anderzijds bijzondere en soms tegenstrijdige functies die worden ingericht aan de voor- en
achterzijde van het huis.
• Herenhuis – vóór 1830
Tot in 1800 bevinden de eerste herenhuizen zich voornamelijk binnen de stadsmuren. Vanaf 1819 liggen ze ook in de
promenadeboulevards, op de plaats van de voormalige vestingmuren van de tweede omwalling.
• Herenhuis – neoklassieke stijl (van 1830 tot 1870)
Het herenhuis met een neoklassieke stijl duikt in het begin van de 19e eeuw op onder Franse invloed en door de
bouw van bepaalde indrukwekkende gehelen zoals het Koningsplein of het Sint-Michielsplein (vandaag het Martelaarsplein).
Dit woningtype is gevestigd langs ringboulevards en nieuwe
lanen, in de nieuwe wijken binnen de stadsmuren, in de
eerste stadsuitbreidingen buiten de Vijfhoek (Leopoldswijk)
en in bepaalde gerenoveerde wijken binnen de Vijfhoek (begijnhofwijk).
• Bel-etageherenhuis (van 1870 tot 1914)
Bel-etageherenhuizen liggen langs boulevards en lanen in
welgestelde burgerlijke wijken in het oosten en zuidoosten
van de stad, achter de buitenste boulevards, in de randgemeenten.

Figuur 8: Ruimtelijke organisatie van het herenhuis - principes en afmetingen
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«In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de kenmerken van
het herenhuis duidelijk vastgelegd en wordt het een gelijkt model bij
de ontwikkeling van de residentiële wijken van de stad buiten de middeleeuwse stadswallen. De typologie, de perceelstructuur, de gevelfronten en de kroonlijsthoogte die deze stadsuitbreidingen typeren, zijn
dan ook nog steeds beeldbepalend voor vele wijken in het Brusselse.»
Bron : http://www.irismonument.be

Ruimtelijke indeling/programma

Het Brusselse herenhuis geeft de levenswijze van de burgerlijke gezinnen van de achttiende en negentiende eeuw
goed weer.
Het bevat alle noodzakelijke ruimtes van het dagelijkse leven. De organisatie ervan is driedelig: de ontvangst, de gezinsruimtes en de dienst- of personeelsruimtes.
Figuur 9: Ruimtelijke organisatie van het herenhuis - voor 1830

Globaal gezien is een herenhuis ingedeeld rond twee
soorten woonruimtes:
- de hoofdvertrekken of de leefruimtes;
- de secundaire ruimtes, bestemd voor de nutsvoorzieningen en de doorgang.
Het onderscheid tussen die twee ruimtes gebeurt volgens
een lengte-indeling dat het huis opsplitst in twee ongelijke
traveeën volgens de 1/3-2/3-verhouding.
De hoofdvetrekken hebben een hoog plafond, zijn heel
breed (3 tot 5 meter) en goed verlicht met grote ramen.
De secundaire ruimtes zijn 1,6 tot 2,1 meter breed en hebben soms een minder hoog plafond.
De plattegrond bestaat uit twee of drie achter elkaar liggende
ruimtes van telkens 4 tot 4,5 meter diep. Op de verdiepingen
is die indeling meestal beperkt tot twee ruimtes om in het
achterste vertrek van de benedenverdieping het daglicht via
een dakvenster te kunnen binnenhalen. Afhankelijk van de
bouwperiode vinden er enkele wijzigingen plaats, maar de
grote basisprincipes blijven behouden.

Figuur10: Ruimtelijke organisatie van het neoklassiek herenhuis

• Herenhuis – vóór 1830
Het herenhuis van vóór 1830 wordt gekenmerkt door:
- meestal twee woonniveaus en een zolder;
- een benedenverdieping die met 60 cm verhoogd is ten opzichte van de stoep, en in de kelderverdieping een natuurlijk verlichte kelderkeuken;
- twee en later drie achter elkaar liggende vertrekken op de
benedenverdieping (waarbij het centrale vertrek soms erg
smal is – tot 2 meter);
- twee achter elkaar liggende vetrekken op de eerste verdieping, waarbij het vertrek boven de inkomhal als kantoorruimte of slaapkamerkamer is ingericht;
- in het begin een draaitrap en later een trap met rechte trapdelen in de secundaire travee;
- sanitaire voorzieningen op de binnenplaats.

Figuur 11: Ruimtelijke organisatie van het bel-etageherenhuis

• Herenhuis – neoklassieke stijl (van 1830 tot 1870)
Het herenhuis met een neoklassieke stijl wordt gekenmerkt
door:
- meestal twee woonniveaus (soms drie) plus een zolder en
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een zadeldak;
- geen verhoogde benedenverdieping ten opzichte van het
niveau van de straat;
- geen verlichte kelder, de keuken en de wasplaats zijn verplaatst naar een bijgebouw in het verlengde van de doorgangstravee;
- drie achter elkaar liggende vertrekken op de benedenverdieping met daarachter een veranda die uitgeeft op de tuin;
- twee achter elkaar liggende vetrekken op de eerste verdieping, waarbij het vertrek boven de inkomhal als kantoorruimte of slaapkamerkamer is ingericht;
-
de sanitaire voorzieningen bevinden zich nog steeds
buiten, in het verlengde van de keuken.

Figuur 12: Bel-etageherenhuis - trap en interne circulatie
Bron: DELBROUCK, R. 1981. Vers une typologie analytique de la
maison bourgeoise du XIXème siècle à Bruxelles.

• Bel-etageherenhuis (van 1870 tot 1914)
Het bel-etageherenhuis wordt gekenmerkt door:
- drie woonniveaus plus een zolder en een zadeldak;
- een bel-etage die met 150 tot 180 cm verhoogd is ten opzichte van het niveau van de straat; een half ingegraven natuurlijk verlichte kelderkeuken in de kelderverdieping. Op
de gelijkvloerse verdieping geeft die kelderkeuken ook uit
op een lage binnenplaats achteraan;
- een lage binnenplaats achteraan, verplicht geworden ten
gevolge van het bouwreglement van 1848. Die binnenplaats
is lager gelegen dan de tuin. De grond wordt meestal tegengehouden door de bouw van een regenwatertank;
- drie achter elkaar liggende vertrekken op de bel-etage met
daarachter een veranda of serre (wintertuin);
-
twee achter elkaar liggende vetrekken op de eerste en
tweede verdieping, waarbij het vertrek boven de inkomhal
als kantoorruimte of toiletruimte is ingericht;
- een latrine of toiletruimte op de tussenverdieping (op het
niveau van de centrale overloop van de trap).

Doorgang en trap

Het huis is toegankelijk via een bordes van een of twee
treden aan de buitenkant voor de voordeur. De doorgang
binnen vindt plaats in de smallere secundaire travee.
Figuur 13: Bel-etageherenhuis - vestibule en trappen

• Herenhuis – vóór 1830
Enkele trappen in de inkomhal zorgen ervoor dat de benedenverdieping met ongeveer 60 cm verhoogd is, waardoor
de verdieping van de leefruimtes en de ontvangst een intiem
karakter krijgt ten opzichte van de openbare ruimte.
De trap naar de verdiepingen is een houten trap (meestal eik
of beuk). Die bevindt zich achteraan in de smalle travee. In
het begin is het een draaitrap (als verwijzing naar de houten
huizen). Later wordt het een trap met rechte trapdelen.

Figuur 14: Bel-etageherenhuis - trap naar de verdiepingen
Bron: DELBROUCK, R. 1981. Vers une typologie analytique de la
maison bourgeoise du XIXème siècle à Bruxelles.

• Herenhuis – neoklassieke stijl (van 1830 tot 1870)
De drempel vormt de enige scheiding tussen het niveau van
de inkomhal, de leefruimtes en de ontvangst enerzijds en
het niveau van de weg anderzijds. De trap naar de verdiepingen is een houten trap (meestal eik of beuk). Hij bestaat
uit twee trapdelen, waardoor een tussenliggende overloop
ontstaat. Het bijgebouw is toegankelijk via een doorgang
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onder die overloop.
• Bel-etageherenhuis (van 1870 tot 1914)
Het plafond van de inkomhal is, door de verhoging van de
bel-etage, meestal meer dan 5 meter hoog. Boven de voordeur zit een raam dat de inkomhal goed verlicht.
De inkomhal leidt naar verschillende doorgangsruimtes:
- een bescheiden houten trap die achter een deur verborgen
zit, biedt toegang tot de kelderkeuken en tot de ruimte voor
de nutsvoorzieningen in de kelderverdieping;
- de hoofdtrap leidt naar de bel-etage. De treden zijn meestal
van marmer, bij voorkeur wit, op bakstenen gewelfstenen.
De trapleuning is van messing, van smeedijzer of van gepolijst of gevernist hout (mahonie, eik of notelaar). Omwille
van de temperatuur staat er een glazen deur tussen de trap
en de bel-etage. Die glazen deur biedt toegang tot de gang
van de bel-etage, een functionele ruimte waar de eetkamer
en de veranda op uitkomen en die naar de functionele
vertrekken leidt.
De trap naar de verdiepingen bevindt zich achteraan in de
smalle travee, aan de kant van de tuin. Het is een houten
trap (meestal uit beuk) die uit twee trapdelen bestaat met
een tussenliggende overloop. De eerste twee trapdelen zijn
niet symmetrisch. Het eerste is langer zodat een doorgang
onder de eerste overloop mogelijk is. Op de overlopen zijn
tussenliggende ruimtes ingericht, de tussenverdiepingen,
bestemd voor de nutsvoorzieningen.

Bouwsysteem

De bouwprincipes zijn dezelfde voor de drie variaties van het herenhuis en
vloeien voort uit de evolutie van de houten huizen. Ze worden vanaf 1846
door verschillende bouwreglementen gecodificeerd.

Figuur 15: Bouwsysteem- vloerstructuur
Bron: DELBROUCK, R. 1981. Vers une typologie analytique de la
maison bourgeoise du XIXème siècle à Bruxelles.

Figuur 16: Bouwsysteem - dak
Bron: DELBROUCK, R. 1981. Vers une typologie analytique de la
maison bourgeoise du XIXème siècle à Bruxelles.

Het bouwsysteem van dit woningtype wordt voorname-lijk
bepaald door regels met betrekking tot de bescherming
tegen stadsbranden. Het is eveneens gebaseerd op het
bouwsysteem van houten huizen, waarin dit woningtype zijn
oorsprong vindt.
De tussenliggende muren zijn van bakstenen uit de streek.
De dikte ervan wordt vanaf 1800 door de diverse bouwreglementen gecodificeerd. Die tussenliggende muren zijn geen
draagmuren. Om de verspreiding van brand te voorkomen,
is het verboden om de structuurbalken van de vloeren in die
muren in te bouwen.
De vloeren steunen op de gevels en de binnenmuren op
loodrechte balken ten opzichte van de straat. De houten
vloerbalken staan op 35 tot 40 cm van elkaar.
Ook de dikte van de draagmuren is gecodificeerd door de
bouwreglementen om de stabiliteit ervan te garanderen. Het
reglement van 1857 (artikel1) bepaalt dat:
- de binnenmuren en de puntgevels minstens 28 centimeter
dik moeten zijn, bepleistering niet inbegrepen;
- 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 hoogte van de benedenverdieping en 28 cm ter hoogte van de
1 B
 ron: DELBROECK, Vers une typologie analytique de la maison bourgeoise du
XIXe siècle à Bruxelles, 1981
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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 verdiepingen.
Het opvangen van de vloerbelasting en de stabiliteit van de
draagmuren wordt verzekerd door een combinatie van ontlastingsbogen en metalen lateien, verspreid over de gevel
en de draagmuren.
De vloeren van de benedenverdieping zijn gedeeltelijk met
harde materialen vervaardigd. Ze zijn betegeld of met marmer bekleed. In dat geval gebruikt men bakstenen troggewelven die steunen op metalen balkjes.
De vloer van de kelder is meestal van gravel vervaardigd.
Twee uitzonderingen op dit bouwsysteem:
- dakstructuur: de pannen steunen op de tussenliggende
muren, waarbij de afstand tussen de die muren zonder onderbreking wordt overbrugd;
- de vloerstructuur van de benedenverdieping. Op dat niveau
is er een insprong in de dikte van de tussenliggende muren
met een overgang van 60/80 cm naar 28 cm. Zo is het mogelijk om de vloerbalken op die insprong te laten steunen
zonder ze in de tussenliggende muren in te bouwen.

Gevels en materialen

Figuur 17: Evolutie van straatgevel - van 2 tot 3 traveeën
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle, ongepubliceerde studie

De tussenliggende muren zijn blind sinds de omkering van
de daken in het begin van de achttiende eeuw.
Er zijn zowel in de voor- als de achtergevel heel wat vensteropeningen, maar toch is er een groot verschil in de
samenstelling van beide gevels. De gevel aan de tuinkant
wordt tijdens de negentiende eeuw niet als een volwaardige
gevel beschouwd. Omdat die niet bedoeld is om gezien te
worden, is er minder aandacht besteed aan de verfijning en
de verzorging. Het steenverband van bakstenen is sober,
vlak en bepleisterd. Zichtbare metalen lateien en dorpels
... De daklijsten zijn gereduceerd tot eenvoudige vooruitspringende houten bakken.
De voornaamste gebruikte materialen zijn:
- bakstenen van terracotta voor alle gevelmuren;
- natuursteen (voornamelijk petit granit) voor bepaalde onderdelen: vensterdorpels, bordes, vensterkader ...
- eik voor het buitenschrijnwerk;
- kalkbepleistering in het geval van bepleisterde gevels.
De straatgevels en de materialen waaruit ze bestaan, evolueren afhankelijk van de verschillende stijlen: neoclassicisme,
eclecticisme, art nouveau, beaux-artsstijl ... Ze worden veel
meer gepersonaliseerd en versierd, meestal afhankelijk van
de sociale status van de eigenaar.

Figuur 18: Façade à moulures de style
néoclassique
Bron: G.LEDENT, HABITER
BRUXELLES

Figuur 19: Neoklassieke straatgevel Alsace Lorraine straat 15 (1850)
© www.irismonument.be

• Herenhuis – vóór 1830
De straatgevel van dit type herenhuizen is nog sterk
geïnspireerd door de huizen met een houten structuur en de
puntgevel van die huizen. Zo maken de houten puntgevels
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op een bijna natuurlijke manier plaats voor de trapgevels en
de meer versierde puntgevels, onder invloed van de klassieke stijl en de barok2. Elke trap van de gevel is bedekt met
een licht vooruitstekende stenen tegel.
De gevel is in bakstenen opgetrokken en onderverdeeld in
twee of drie traveeën. Op bepaalde straatgevels zijn versieringselementen aangebracht, afhankelijk van de sociale status van de bewoner. Vanaf de zeventiende eeuw verdwijnen
de puntgevels geleidelijk aan en worden ze vervangen door
een klein driehoekig of kromlijnig fronton, soms versierd met
een schelp.

Figuur 20:
Drie verschillende straatgevels voor hetzelfde type plan - bel-etageherenhuis
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle, ongepubliceerde studie

Figuur 21
Decoratieve elementen van de straatgevel
• a) Toegangsdeur met bovenlicht, brievenbus en krabber
• b) Balkon en leuning met balusters
• c) Bow-window en gaatjes «trous de boulins»

• Herenhuis – neoklassieke stijl (van 1830 tot 1870)
De samenstelling van de straatgevel evolueert onder invloed
van de klassieke stijl. Die klassieke samenstelling van de
straatgevel stemt in de eerste plaats overeen met de stedelijke orde. Het individuele ontwerp maakt plaats voor een
homogenisering van het geheel.
De gevel wordt onderverdeeld in drie gelijke traveeën met
even grote ramen.
Bakstenen straatgevels worden bepleisterd (wit of lichtgrijs). De versieringselementen verdwijnen geleidelijk aan
en worden herleid tot de simpelste geometrische uitdrukkingsvormen en eenvoudige volumes. De puntgevel is vervangen door een klassieke daklijst.
In die periode onderscheiden we:
-d
 e vlakke gevel: het soberste type en de meest geslaagde vorm van de neoklassieke principes. De gevel bestaat
uit een eenvoudig effen oppervlak, bepleisterd en zonder
enige vorm van versiering. De vensteropeningen hebben
geen stenen kader en liggen op een regelmatige afstand
van elkaar.
-d
 e gevel met sierlijsten onderscheidt zich van het bovenstaande type door de toevoeging van sierlijsten. Die sierlijsten zijn in eerste instantie stroken tussen de benedenverdieping en de eerste verdieping en dragen later bij tot
de indeling van elke verdieping met behulp van friezen en
kroonlijsten.
• Bel-etageherenhuis (van 1870 tot 1914)
De evolutie in de samenstelling van de straatgevel is tweedelig. Enerzijds wordt de gevel afgestemd op de hiërarchie
van de binnenkant van het huis. De grootte van de ramen
verschilt naargelang van de travee waarin die zich bevinden.
Anderzijds wordt de gevel individueler ten opzichte van de
straat.
Het ritme van de straten wordt beklemtoond door een afwisseling die wordt gekenmerkt door het individuele karakter
van elk huis. Deze individualisering wordt versterkt door een
ongebreidelde zoektocht naar versieringselementen en stijlen. De gebruikte materialen spelen een doorslaggevende
rol in deze variaties.
De zogenaamde verheven travee wordt gekenmerkt door
bredere ramen. De twee ramen van die travee worden ver2 S
 ource : P.CHARRUADAS, CH.DESSOUROUX, Etude historique de la Région

Bruxelloise, des grandes formes urbanistiques et de la législation sur le bâti, ULB –
IGEAT, AATL, Bruxelles, 2003
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vangen door een enkel raam dat verwijst naar de openingen
die de drie achter elkaar liggende vertrekken met elkaar verbinden.
De hoofdtravee steekt met 5 tot 10 cm uit ten opzichte van
de rooilijn.

Figuur 22: Bel-etageherenhuis - 3 aangrenzende kamers en 3 niveaus
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle, ongepubliceerde studie

Er zijn bepaalde onderscheidende versieringselementen:
- een raam boven de voordeur, meestal in een stenen kader;
- een balkon met een openslaande deur op de eerste verdieping met een borstwering in de vorm van een stenen balustrade of een kunstig bewerkt traliewerk in ijzer of gietijzer;
- een erker of bow-window over een of twee niveaus;
- een ‘achteruitkijkspiegel’ of ‘spionagespiegel’ waarin men
kan kijken zonder gezien te worden;
- een houten brievenbus die meestal aan de binnenzijde van
de voordeur hangt, met een horizontale opening met een
gietijzeren klep;
- een voetschraapsysteem onder de vorm van een kleine nis
met een metalen schaper voor;
-
bulstergaten onder de daklijst, dichtgemaakt met witte
houten bolkoppen, effen of versierd met leeuwenkoppen;
-
regenwaterafvoerpijpen met een gietijzeren afwateringsgoot die doorloopt tot in de stoep.

Varianten

Er zijn meerdere varianten op het herenhuis. Die varianten
hebben een reeks kenmerken gemeenschappelijk met
het herenhuis, zoals de afmetingen van het perceel, het
bouwprofiel en de hoogte van de gevel, de ruimtelijke indeling, het bouwsysteem en de bouwprincipes en de gebruikte
materialen. Ze onderscheiden zich echter van het herenhuis
door hun functie en door hun ligging in het huizenblok.
Figuur 23: Herenhuis - 2 aangrenzende kamers en 2 niveaus
Bron: G.LEDENT, HABITER BRUXELLES, la maison bourgeoise individuelle, articulation typologique de l’extension du 19ème siècle,ongepubliceerde studie

Figure 24: Ruimtelijke organisation van handels-en woonhuis - gelijkvloers

• Handels- en woonhuizen
Het huis met een als handelszaak ingerichte benedenverdieping is een variant op het herenhuis. Het onderscheidt
zich van het herenhuis door een reeks kenmerken, maar ook
door de ligging:
- om de winkel vanaf de straat toegankelijk te maken, is
het huis niet verhoogd ten opzichte van het niveau van de
straat. De kelder is niet meer bewoonbaar door het tekort
aan natuurlijk licht. De keuken is naar een bijgebouw op de
binnenplaats verplaatst;
- er zijn meestal twee ingangen nodig, een voor de woning
en een andere voor de winkel. De ingang van de winkel
bevindt zich aan de zijkant of in het midden van de gevel
• Opbrengsteigendommen
Opbrengsteigendommen zijn voor meerdere gezinnen
bestemd maar kunnen toch als een variant op het herenhuis
worden beschouwd. Dit woningtype bevindt zich namelijk
meestal tussen twee herenhuizen of op een van de hoeken
van het huizenblok.
Opbrengsteigendommen vormen soms echte gehelen,
zoals de Hellemanswijk, die uit zeven rijen van dergelijke
woningen bestaat.
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Deze variant wordt besproken in een andere verklarende
fiche.

Figuur 25 : Ruimtelijke organisatie van
het hoekhuis

Figuur 26 : ruimtelijke organisatie van
hoek-opbrengsteigendom

• Hoekhuizen
De vorming van huizenblokken leidt op de vier hoeken ervan tot een bijzonder verschijnsel. Op die vier percelen is de
verbinding met de binnenkant van het huizenblok namelijk
beperkt of onbestaand en is het bepalen van een ‘voor- en
achterzijde’ moeilijker.
In dat geval is het herenhuis aangepast in functie van de
specifieke omstandigheden van het perceel. Die bijzondere
ligging maakt verschillende opstellingen van dit woningtype
mogelijk:
- het perceel is volledig bebouwd en het huis is naar een van
beide straten gericht;
- er is een tuin of binnenplaats aangelegd die in verbinding
staat met de weg. Deze ruimte wordt dan van de weg
gescheiden door een hoge muur met traliewerk;
- het hoekperceel wordt ingenomen door een gebouw met
een handelszaak op de benedenverdieping en woningen
op de hoger gelegen verdiepingen.
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Voorbeeld 1 - een neoklassiek herenhuis
Adres: Rubensstraat 92 te 1030 Schaarbeek
Bouwjaar: 1888
Architect: Geklasseerd gebouw: neen
Grondige renovatie na de bouw: ja, in 2008 (de renovatie viel in
de prijzen tijdens de wedstrijd BATEX)

Figuur 27 : Herenhuis, Rubensstraat 92 te 1030 Schaarbeek. Ligging in Brussel

Figuur 28 : Herenhuis, Rubensstraat 92 te 1030 Schaarbeek. .

Figuur 29 : Herenhuis, Rubensstraat 92 te 1030 Schaarbeek. Straatgevel.

Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen
- in het gebied van de tweede omwalling
- gemengde wijk met handelszaken, kantoren, diensten en woningen
- dicht bebouwde omgeving met weinig groen
Bouwprofiel:
- 3 bouwlagen (goothoogte van ongeveer 13 meter)
- zadeldak
- aan de straat
- 3 traveeën
- tuin achteraan
Straatgevel:
- zuid-zuidoostelijk georiënteerd;
- samengesteld uit blauwe steen op de benedenverdieping en
bepleisterde volle bakstenen (lichte kleur) op de hoger gelegen verdiepingen
- zadeldak bedekt met bakstenen van terracotta uit de streek,
houten daklijst
- heel wat vensteropeningen, allemaal met dezelfde afmetingen, op een regelmatige afstand van elkaar zonder onderheid
tussen de verheven travee en de dienstentravee (achter de
voordeur)
- raam boven de voordeur
- balkon in ijzerwerk
- bulstergaten (die de bouw van stellingen mogelijk maken) onder de daklijst, dichtgemaakt met houten bolkoppen
- enkele sierlijsten en friezen die de verdiepingen aangeven
- geverfde houten ramen
- veel beter bewerkt dan de zeer sobere, effen en bepleisterde
achtergevel
Bouwsysteem:
- dragende gevels en binnenmuren van volle bakstenen
- niet-dragende tussenliggende muren van volle bakstenen (uit
de streek)
- houten (eiken) vloeren van gevel tot gevel, vloerbalken met een
tussenafstand van 35 tot 40 cm
- dakpannen die steunen op de tussenliggende muren
- in de kelder: plafond van bakstenen troggewelven die steunen
op metalen balkjes
Samenstelling:
Kelderverdieping: toegankelijk via een doorgang onder het tweede trapdeel, geen natuurlijk licht, toegang tot een trap die naar
de tuin leidt.
Benedenverdieping: inkomhal, beukenhouten trap met twee trapdelen in de dienstentravee, drie achter elkaar liggende vertrekken in de rest van de breedte, betegelde of met marmer beklede
vloeren, bepleisterde muren, plafonds met sierlijsten.
Eerste en tweede verdieping: twee achter elkaar liggende vertrekken, een kantoorruimte boven de inkomhal, eiken vloeren.
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Omschrijving:
-
ingedeeld rond 2 soorten ruimtes: de leefruimtes en de
dienstruimtes;
- lengte-indeling in 3 traveeën (1 travee voor de dienstruimtes, 2
traveeën voor de leefruimtes);
- binneninrichting en afwerking in functie van de sociale status
van de eigenaar.
Hal en gangen:

- in de smalste travee
- voordeur die uitgeeft op een inkomhal
Badkamer:

- na renovatie, op de eerste verdieping
Sanitair:

- op de tussenverdieping, tussen de eerste en de tweede verdieping
Keuken:

- kolenfornuis
- minder breed (1,5 tot 2,1 meter) dan de leefruimtes
- minder hoog plafond dan de leefruimtes
Slaapkamers:

- minder breed (1,5 tot 2,1 meter) dan de leefruimtes
- minder hoog plafond dan de leefruimtes
Leefruimtes:

- hoog plafond (3,5 tot 4 m op de benedenverdieping en op de
eerste verdieping) en zeer breed (3,5 tot 4 m)
- kolenkachel in elke leefruimte (vandaag condensatiegasketel)
- schouwen van natuursteen (licht of donker marmer)

Figuur 30 : Plannen (gelijkvloers, eerste en tweede verdieping), knippen, gevels
van het huis, na renovatie

Figuur 31 : Binnenzicht

Opmerking over de renovatie:
De oorspronkelijke eigenschappen van het huis zijn behouden
ondanks enkele wijzigingen door de renovatie van 2008. Toch
worden er betere energieprestaties behaald. De bouwtechnieken en de oorspronkelijk gebruikte materialen worden vandaag nog steeds gebruikt. Hoewel het door de bewoonbare oppervlakte en de ruimtelijke indeling mogelijk was om het huis in
appartementen op te delen, is het huis in 2008 als eengezinswoning gerenoveerd. Dankzij de ruimtelijke reorganisatie kon men
nieuwe technieken zoals een ventilatiesysteem en zonnepanelen
integreren.

Figuur 32 : Straatgevel
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Voorbeeld 2 - een bel-etageherenhuis
Dit bel-etageherenhuis maakt deel uit van een geheel van twee
huizen die elkaars spiegelbeeld zijn ten opzichte van de tussenliggende muur. Oorspronkelijk was een van beide huizen mooier
afgewerkt omdat het bestemd was voor de eigenaar, terwijl het
andere verhuurd werd. Hoewel het ruim honderd jaar geleden
gebouwd is, zijn alle bouwkenmerken vandaag nog behouden.
Enkele decoratieve elementen, zoals de schouwen, zijn echter
verdwenen.
Adres: Jules de Troozlaan 12 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Bouwjaar: 1914
Architect: N. Deulens
Geklasseerd gebouw: neen
Grondige renovatie na de bouw: neen

Figuur 33: Bel-etageherenhuis, Jules de Troozlaan 12 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
- Ligging in Brussel

Figuur 34: Bel-etageherenhuis, Jules de Troozlaan 12 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
- Ligging in Brussel

Figuur 35: Bel-etageherenhuis, Jules de Troozlaan 12 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
- Straatgevel

Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen
- voorbij de tweede omwalling
- residentiële wijk
Bouwprofiel:
- 2 bouwlagen (goothoogte van ongeveer 10 meter)
- zadeldak
- aan de straat
- 2 traveeën
- tuin achteraan
Straatgevel:
- oost-zuidoostelijk georiënteerd
- ondermuur van blauwe steen en geglazuurde bakstenen
(lichte kleur) versierd met stroken van blauwe steen
- zadeldak bedekt met bakstenen van terracotta uit de streek,
houten daklijst
- heel wat vensteropeningen die de onderverdeling in twee
traveeën benadrukken: een breed raam om het licht in de
verheven travee binnen te halen en smallere ramen om de
dienstruimte te verlichten
- raam boven de voordeur
- balkon in ijzerwerk met openslaande deur
- het raam dat op de kelder uitgeeft is beschermd met traliewerk
van gietijzer/ijzer
- geverfde houten ramen
- veel beter bewerkt dan de zeer sobere, effen en bepleisterde
achtergevel
Bouwsysteem:
- dragende gevels en binnenmuren van volle bakstenen
- niet-dragende tussenliggende muren van volle bakstenen (uit
de streek)
- houten (eiken) vloeren van gevel tot gevel, vloerbalken met
een tussenafstand van 35 tot 40 cm
- dakpannen die steunen op de tussenliggende muren
- in de kelder: plafond van bakstenen troggewelven die steunen
op metalen balkjes
Samenstelling:
Kelderverdieping: natuurlijk verlicht, geeft op de gelijkvloerse
verdieping uit op een lage binnenplaats achteraan. De grond
wordt meestal tegengehouden door een regenwatertank
Tussenverdieping: badkamer en sanitair
Bel-etage: twee achter elkaar liggende vertrekken van ongeveer
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4,5 meter diep, een bijkeuken in de secundaire travee
Verdieping: slaapkamers
Description:
- ingedeeld rond 2 soorten ruimtes: de leefruimtes en de
dienstruimtes
- een bel-etage die met 150 tot 180 cm verhoogd is ten opzichte
van de straat
- lengte-indeling in twee traveeën (1 smalle travee voor de
dienstruimtes, 1 bredere travee voor de leefruimtes)
- binneninrichting en afwerking in functie van de sociale status van
de eigenaar

Opmerking over de renovatie:

Ondanks enkele wijzigingen (de schouwen zijn verwijderd, de
oorspronkelijke sierlijsten van de plafonds zijn bewaard, de
oorspronkelijke verwarming op kolen is vervangen door een
verwarming op gas) werd de oorspronkelijke staat van het huis
grotendeels behouden.
Door de bewoonbare oppervlakte kan men het huis vrij eenvoudig in appartementen opdelen, idealiter in twee appartementen
van +/- 130 m². De ruimtelijke indeling maakt het mogelijk om
nieuwe technieken, zoals een ventilatiesysteem C, te integreren.
De oriëntatie van het dak (oost/west) is niet ideaal voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Figuur 36 : Plannen van het huis: a) kelder, b) gelijkvloers, c) eerste verdieping,
d) de zolder
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