
B³RetroTool - pre-assessment webtool

Verklarende fiche (type 3a)  
Voornaam (vooroorlogs) herenhuis

Verklarende fiche Voornaam (vooroorlogs) herenhuis - pagina 1

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.
De term om naar dit type woningen te verwijzen, wordt oorspron-
kelijk alleen gebruikt voor vrijstaande stadswoningen, maar na ver-
loop van tijd ook voor alle huizen met een hogere status dan de 
gemiddelde herenhuizen. Bij het hoofdgebouw staan achteraan             
oorspronkelijk bijgebouwen en paardenstallen. Een van de speci-
fieke kenmerken is de koetsdoorgang waarlangs men met een koets 
met paarden de binnenplaats kon bereiken.
Dit woningtype ligt op een meestal iets groter terrein dat ontstond uit 
een samenvoeging van twee of drie percelen, wat voor een grotere 
compositievrijheid zorgt.

Volgens de inventarisanalyse van Brussel, die plaatsvond 
op basis van de kadastrale legger nr. 212AM (situatie op 
01.01.2012), vertegenwoordigen voorname herenhuizen on-
geveer 5% van het Brusselse woningbestand van vóór 1945. 
Iets meer dan twee derde daarvan is ondertussen verbouwd 
tot een meergezinswoning.
Uiteraard zijn ook veel voorname herenhuizen tot kantoor-
ruimtes verbouwd. Die werden in de studie niet in aanmer-
king genomen aangezien de gebruikte kadastrale legger nr. 
212AM (situatie op 01.01.2012) alleen informatie gaf over 
percelen met een woonfunctie.

Algemene omschrijving
Dit woningtype komt vanaf 1830 op met de eerste burgerli-
jke stadsuitbreidingen van Brussel, in de Leopoldswijk, de 
Louizawijk en in bepaalde wijken van Schaarbeek, Sint-Gil-
lis, Elsene en Ukkel. Het is gebouwd langs bredere lanen of 
boulevards zoals de Louizalaan of de Franklin Rooseveltlaan, 
maar ook rond bepaalde pleinen of parken. Ook op hoekper-
celen worden sommige voorname herenhuizen gebouwd.
 
Voornaamste kenmerken
Dit woningtype is gebaseerd op dezelfde principes als het 
herenhuis, alleen is het ontworpen met een grotere vormrijk-
dom en grotere ruimtes. 
Drie kenmerken onderscheiden het echter van het heren-
huis:
- een ingegraven kelderverdieping
-  een koetspoort met een lange, brede en overdekte door-

gang die toegang biedt tot de binnenplaats waar de 
koetshuizen en paardenstallen stonden;

-  een glazen lichtkoepel die de monumentale trap natuurlijk 
verlicht.

De gevel is breder dan die van de herenhuizen en bevat een 
koetsdoorgang in de derde travee.
Dit woningtype draagt, net als de herenhuizen, bij tot de vor-
ming van de wooneenheden die kenmerkend zijn voor die 
tijd en tot de verstedelijking van de Brusselse agglomeratie.

Ligging in de stad
Voorname herenhuizen bevinden zich langs grote ver-      

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

Figuur 2: Stedelijke distributie van voorname herenhuizen

Figuur 3: 
Voornaam herenhuis ontworpen en geïmplementeerd op een hoek door de archi-
tect Gabriel Charle in 1908, nu vernietigd.
© www.irismonument.be

Figuur 4: 
Drie italiaanse Neorenaissance voornaam herenhuizen gebouwd op Louisalaan en 
vandaag vernietigd:
-  op nr 65, een voornaam herenhuis door architect W. Janssens ontworpen in 1884.
-  op nr 141, een voornaam herenhuis door architect J.Brunfaut ontworpen in  1888
-  op nr 277, een voornaam herenhuis door architect J. Van Mansfeld ontworpen 

in  1888
© www.irismonument.be
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keersassen, in wijken van de stadsrand en uitbreidingswi-
jken van Brussel.
Ze liggen ofwel langs de straat (Leopoldswijk), ofwel achter 
de rooilijn. In het laatste geval wordt het huis van de open-
bare ruimte en de weg gescheiden door een siertuintje. 
Dat is onder meer het geval in bepaalde wijken van Elsene, 
Sint-Gillis en Ukkel.

Ruimtelijke indeling/programma
Het Brusselse voorname herenhuis geeft de levenswijze van 
de hoge burgerij van de negentiende eeuw goed weer. 
Het bevat alle noodzakelijke ruimtes van het dagelijkse le-
ven. De organisatie ervan is driedelig: de ontvangst, de ge-
zinsruimtes en de dienst- of personeelsruimtes.
In de voorname herenhuizen was veel huispersoneel in 
dienst. In de meeste gevallen verbleef het in de kelder-
keuken en de zolderkamer. Toch waren er kleine vertrekken 
zoals de bijkeuken, of in zeldzamere gevallen een naai- of 
linnenkamer enz., waardoor het personeel centraal in het 
huis kon blijven.

Dit woningtype heeft twee verschillende bouwprofielen, 
afhankelijk van de gevel aan de straatkant die ofwel tussen 
8 en 12 meter, ofwel meer dan 12 meter breed is. De goot- 
hoogte bedraagt meer dan 15 meter, meestal tussen 15 en 
18 meter, en de diepte van het huis bedraagt ongeveer 15 
meter op de benedenverdieping en tussen 10 en 15 meter 
op de hoger gelegen verdiepingen.

Net als bij het herenhuis, is de woning ingedeeld rond twee 
soorten woonruimtes: 
- de hoofdvertrekken, de leef- en ontvangstruimtes;
-  de secundaire vertrekken bestemd voor de nutsvoorzienin-

gen, het huispersoneel en de doorgang. 
Het onderscheid tussen die twee ruimtes gebeurt volgens 
een lengte-indeling die het huis opsplitst in twee ongelijke 
traveeën volgens de 1/3-2/3-verhouding. 
Deze samenstelling is verrijkt met een berijdbare doorgang 
aan de zijkant, in de derde travee. 
Het trappenhuis en de doorgangen zijn uitvergroot en rijke-
lijk versierd.
Een van de bijzondere kenmerken van het voornaam he-
renhuis is de koetspoort. Die biedt zowel toegang tot de 
binnenplaats, de paardenstallen en de koetshuizen als tot 
een grote centraal gelegen inkomhal. In die inkomhal staat 
een monumentale trap die naar de verdiepingen leidt.

De benedenverdieping of bel-etage is met 60 cm tot 1 m 
verhoogd ten opzichte van het niveau van de weg en is ver-
fraaid met een veranda of serre die op de tuin uitgeeft.
De leef- en ontvangstruimtes hebben een hoog plafond, zijn 
heel breed (4 tot 5 meter) en goed verlicht met grote ramen. 
Die ruimtes zijn ook rijkelijk versierd.

Vanaf 1900-1910 evolueert in sommige voorname heren-
huizen1 de traditionele hiërarchie tussen de vertrekken     
vooraan en achteraan: de ‘mooie’ vertrekken zoals het salon 

Figuur 5: Type plan van een voornaam herenhuis (gelijkvloer)

Figuur 7: 
Koetspoort - beschermd gebouw gele-
gen op Louisalaan nr 344

Figuur 8: 
Boog, die toegang geeft tot de in-
komhal - beschermd gebouw gelegen 
op Louisalaan nr 344

Figuur 6: 
Decoratie en ornamenten in de woonkamer - beschermd gebouw gelegen 
op Louisalaan nr 344
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en de eetkamer bevinden zich dan aan de achtergevel en 
niet meer aan de voorgevel, zoals tijdens de negentiende 
eeuw. 

De voorzieningen van die huizen getuigen meestal van een 
bijzondere luxe: vertrekken die alleen voor kleren (dressing) 
of voor schoenen bestemd zijn, een vertrek voor de kluis in 
de tussenverdieping, een ontvangkamer op de benedenver-
dieping om niet om het even welke bezoeker in de vertrek-
ken binnen te laten.

Doorgang en trap 
Een portaal in het midden van de koetspoort biedt toegang 
tot een grote inkomhal waar de meestal imposante en rij-
kelijk versierde staatsietrap naar de verdiepingen vertrekt. 
In het dak boven die dubbele trap met een tussenliggende 
overloop zit meestal een grote lichtkoepel om het volledige 
trappenhuis te verlichten.
Er zijn talloze doorgangen. Naast de staatsietrap zijn er ook 
nog een of twee diensttrappen, een bordenlift en soms zelfs 
een personenlift. 

Een van de diensttrappen bevindt zich meestal in de door-
gangs- en dienstentravee, bij de bijkeuken. Deze eigenschap 
zorgt voor een duidelijke afzondering tussen de doorgangss-
tromen van het gezin en die van het huispersoneel.

Bouwsysteem
Het bouwsysteem van de voorname herenhuizen lijkt op dat 
van de herenhuizen (type 2).
De tussenliggende muren zijn van bakstenen uit de streek. 
Het zijn geen draagmuren. 
De vloeren van de verdiepingen steunen op de gevels en 
de binnenmuren op loodrechte balken ten opzichte van de 
straat. De vloerbalken liggen 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 (artikel 58) bepaalt:
-  dat de binnenmuren en de puntgevels minstens 28 centi-

meter dik moeten zijn, bepleistering 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 hoogte 
van de benedenverdieping en 28 cm ter hoogte van de ho-
ger 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. 

 

Gevels en materialen
Er zijn heel wat muuropeningen in beide gevels van voor-
name herenhuizen, aan de straatkant en aan de tuin/
binnenplaats.
In de meeste gevallen zijn de gevels rijkelijk versierd. Deze 
versiering verwijst naar de sociale status van de bewoner.

Figuur 9: 
Centrale hoofdtrap - beschermd ge-
bouw gelegen op Louisalaan nr 344

Figuur 10: 
Glazen lichtkoepel boven de hoofdtrap 
- beschermd gebouw gelegen op Loui-
salaan nr 344

Figuur 11: 
Neoklassiek voornaam herenhuis, El-
zas-Lotharingenstraat nr 33 tot 37 te 
Elsene
© www.irismonument.be

Figuur 12: 
Neoklassieke voornaam herenhuis, En-
gelandstraat nr 53 te St Gillis
© www.irismonument.be
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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. 
De straatgevel is als duidelijke uitdrukkingsvorm van de so-
ciale status van de eigenaar, grondig bewerkt en versierd.
Er zijn meerdere versieringselementen zoals een raam bo-
ven de voordeur, meestal in een stenen kader, een of meer-
dere balkons met een openslaande deur en borstweringen 
in de vorm van een stenen balustrade of een kunstig bewerkt 
traliewerk in ijzer of gietijzer, een bow-window over een of 
twee niveaus, ramen van verschillende vormen versierd met 
natuursteen (kader en zuil), een erker en dakkapellen ...

De samenstelling van de straatgevels en de gebruikte ma-
terialen evolueren afhankelijk van de verschillende stijlen: 
Neoclassicisme, Eclecticisme, Neorenaissance, Art Nou-
veau, Beaux-Artsstijl 

Neoklassieke gevel
Een van de eerste toegepaste stijlen bij de samenstelling 
van straatgevels van voorname herenhuizen is het neoclas-
sicisme, een stijl die voorkomt tussen 1830 en 1890. De ge-
vel is in bakstenen opgetrokken, in de meeste gevallen be-
pleisterd in een lichte kleur (wit of lichtgrijs) en soms bedekt 
met plaatjes van gobertangesteen, boven een ondermuur 
van meestal gebosseerde blauwe steen. 
De symmetrisch opgebouwde gevel heeft een eenvoudige 
geometrie en bestaat uit drie of vier gelijke traveeën. De 
vensteropeningen zijn rechthoekig of met een ingedrukte 
boog, meestal in een kader van blauwe steen.
Die klassieke samenstelling van de straatgevel stemt in de 
eerste plaats overeen met de stedelijke orde. Het individue-
le ontwerp maakt plaats voor een homogenisering van het 
geheel.

Eclectische gevel
Het eclecticisme, dat gelijktijdig met het neoclassicisme 
ontstaat en tot na 1900 blijft voortbestaan, wordt gekenmerkt 
door een decoratieve uitwerking van de gevels, die door-
gaans beperkt is tot kaders, ankers, sleutels en panelen 
onder de vensters. De structuur van de gevel blijft verwant 
aan het neoclassicisme. Voorname herenhuizen zijn rijkelij-
ker versierd en meestal ontworpen door architecten, en niet 
langer door aannemers of metselaars. 
De straatgevel is symmetrisch samengesteld, over het alge-
meen met drie bouwlagen en drie traveeën, maar met wordt 
verfraaid met meestal overvloedige ornamenten. Op de be-
nedenverdieping zijn meestal schijnvoegen aangebracht 
of bossage, soms in blauwe steen. Op de hoger gelegen 
verdiepingen ligt de nadruk op de vooruitspringende axiale 
travee met balkons. De verdiepingen zijn verfraaid met weel-
derige vensterkaders, kunstig bewerkte borstweringen, 
kroonlijsten en massieve frontons.
Vanaf de jaren 1880 verdwijnen de bepleisterde gevels en 
maken ze plaats voor materialen zoals bakstenen of lokale 

Figuur 13: 
Eclectisch voornaam herenhuis, Am-
biorix square nr 45 te Brussel
© V. Heymans, 1993

Figuur 14: 
Eclectisch voornaam herenhuis, Brug-
manlaan nr 203 te Elsene
© www.irismonument.be

Figuur 15: 
Italiaanse neorenaissance voornaam 
herenhuis, Charleroisteenweg nr 127 
te Elsene
© www.irismonument.be

Figuur 16: 
Vlaamse neorenaissance voor-
naam herenhuis, Daillystraat nr 78 te 
Schaarbeek
© www.irismonument.be

Figuur17: 
Vlaamse neorenaissance voornaam 
herenhuis, Kroonlaan nr 40 te Elsene
© www.irismonument.be
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steensoorten die gecombineerd worden om een veelkleurig 
resultaat te verkrijgen.

Italiaanse neorenaissancegevel
De Italiaanse neorenaissancestijl speelt een belangrijke rol 
in de eerste stadsuitbreidingsfases van Brussel, vooral op 
de Louizalaan. De stijl komt in de mode door de bouw van 
het paleis van de markies van Assche in de Leopoldswijk, 
dat in 1858 door Alphonse Balat wordt ontworpen. Hij wordt 
gekenmerkt door stabiele verhoudingen, met de nadruk op 
een horizontaal karakter dat meestal gepaard gaat met een 
attiekbalustrade; rechthoekige vensters onder een fronton 
en met een geprofileerde omkadering; balkons met balus-
terborstweringen.

Vlaamse neorenaissancegevel
Omstreeks 1890 evolueert het eclecticisme in zijn verhou-
dingen, die voortaan verticaler worden, en in zijn veelkleu- 
righeid, onder invloed van de Vlaamse of Franse neorenais-
sance.
De straatgevel vertoont combinaties van bakstenen, versierd 
met blauwe steen en witsteen, dakkapellen met een puntge-
vel, kruisvensters, zichtbare ontlastingsbogen, afwerkingen 
met diamantpunten enz.

Façade de style Art Nouveau
De Art Nouveau komt in 1893 in Brussel op door de bouw 
van het Hotel Tassel (V. Horta). Die nieuwe stroming is het 
antwoord op de aanhoudende vraag van de Brusselse in-
tellectuele elite naar een artistieke vernieuwing, naar een 
nieuwe vormelijke en architecturale uitdrukkingsvorm.
Voor Victor Horta is een gevel de directe afspiegeling van de 
complexe organisatie van het plan en van de ruimteverde-
ling in het gebouw. 
De compositie van het gevelvlak groeit uit de ordening van de 
binnenruimte en staat niet meer, zoals bij het traditionele he-
renhuis, als een gevelordening op zichzelf. Art-Nouveauge-
vels worden gekenmerkt door architecturale en decoratieve 
details afkomstig van de natuur of van de middeleeuwse ar-
chitectuur en een bijzondere aandacht voor het schrijnwerk. 
Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe materialen zoals ijzer, 
gietijzer of staal.

Beaux-artsgevel
Nauw aansluitend bij de historiserende stijlen en als reactie 
op de art nouveau, breekt omstreeks 1905 de beaux-artsstijl 
door. Bouwwerken van die stijl vervangen meestal oudere 
huizen of gebouwen. 
De huizen in beaux-arts hernemen het oude stilistische vo-
cabularium van voornamelijk de grote Franse stijlen van 
de achttiende eeuw. Toch behouden de interieurs de vloei-    
endheid en helderheid van de art nouveau. Daarom zijn de 
daken voorzien van meerdere grote lichtkoepels zodat het 
daglicht in de traditioneel als de somberste beschouwde 
kamers kan binnenstromen. Daardoor verliest het trappen-
huis zijn ‘kooiachtig’ karakter en wordt het de ruggengraat 
van het huis, een leefruimte en tegelijk een circulatie- en dis-

Figuur 20: 
Beaux-Artsstijl voornaam herenhuis, 
Amerikaansestraat nr 219 te Elsene
© www.irismonument.be

Figuur 21: 
Twee Beaux-Artsstijl voorname heren-
huizen, Legerstraat nr 74 en 76 te Et-
terbeek
© www.irismonument.be

Figuur 18: 
Eclectisch voornaam herenhuis, Am-
biorix Square 45 te Brussel
© V. Heymans, 1993

Figuur 19: 
Eclectisch voornaam herenhuis, Brug-
manlaan 203 te Elsene
© www.irismonument.be
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tributieruimte.
De straatgevel is over het algemeen bedekt met een gevel-
bekleding van witsteen of bepleisterd met similiwitsteen, op 
een ondermuur van blauwe steen. Hij is opgedeeld in drie 
of vier gelijke traveeën (op de verdiepingen). De vensters 
hebben bogen van diverse vormen, sommige met een deco-
ratieve sleutel. Op de verdiepingen staan er bow-windows of 
kleine balkons, telkens met een smeedijzeren borstwering. 
Op de koetspoort zien we meestal smeedijzeren elementen 
en eiken schrijnwerk.
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Figuren 29/30:  Voornaam herenhuis, Louisalaan, nr 344 in 1000 Brussel. Straat en 
achterkant gevels

Figuur 27 :  Voornaam herenhuis, Louisalaan, nr 344 in 1000 Brussel. Ligging in 
Brussel

Voorbeeld 1 - Voornaam herenhuis

Adres: Louizalaan 344, 1000 Brussel
Bouwjaar: 1873-1874
Architect: /
Stijl: eclectisch
Geklasseerd gebouw: gebouwschil geklasseerd op 30 maart 
1989
Renovatie: interieur en achtergevel in 1909 verbouwd in 
beaux-artsstijl. De fries van het hoofdgestel is ongetwijfeld op 
een latere datum met vensters opengewerkt. Op de binnenplaats: 
achterhuis dat dienstdoet als paardenstal en koetshuis in neo-
middeleeuwse stijl, 1905, waarschijnlijk op basis van de plannen 
van arch. A. Cordyns. 
Wordt momenteel gerenoveerd (Damien Mathelart)

Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen
- in het gebied van de tweede omwalling 
- gemengde wijk met handelszaken, kantoren, diensten en wo-

ningen
- dicht bebouwde omgeving maar in de buurt

Bouwprofiel:
-  3 bouwlagen + zolder (goothoogte van ongeveer 15 meter)
- zadeldak
- aan de straat
- 3 traveeën + toegangstravee
-  tuin achteraan met achterhuis dat dienstdoet als paardenstal 

en koetshuis in neomiddeleeuwse stijl, 1905, waarschijnlijk op 
basis van de plannen van arch. A. Cordyns

Straatgevel:
Symmetrische gevel in witsteen en blauwe steen, gekenmerkt 
door twee groepen van twee vooruitspringende traveeën aan 
weerszijden van de axiale travee. Die vooruitspringende tra-
veeën hebben elk een doorlopend balkon, afgesloten met een 
stenen balustrade over de volledige verdieping. 
De benedenverdieping wordt beklemtoond door pilasters met 
bossage. De koetspoort is een poort met een rondboog in de 
axiale travee. Het oorspronkelijke schrijnwerk en de luiken wer-
den behouden.
Het zadeldak is bedekt met dakpannen van terracotta uit de 
streek, de daklijsten zijn van hout.
De bulstergaten (die de bouw van stellingen mogelijk maken) 
onder de daklijst zijn met houten bolkoppen dichtgemaakt.
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: kelderverdieping over de volledige opper-
vlakte van het huis, toegankelijk via een doorgang onder het 
tweede trapdeel en via de binnenplaats. Natuurlijk verlichte kel-
derverdieping via beide gevels.
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Benedenverdieping: licht verhoogde (60 cm) benedenverdie-
ping toegankelijk via de koetspoort, inkomhal, monumentale trap 
met twee trapdelen in de dienstentravee, drie achter elkaar lig-
gende vertrekken in de rest van de breedte. De ontvangstruimtes 
en de monumentale trap zijn rijkelijk versierd: betegelde of met 
marmer beklede vloeren, gelambriseerde of met steen beklede 
muren, plafonds met sierlijsten, parket, spiegels ...
Eerste verdieping: een leefruimte die bestaat uit drie achter 
elkaar liggende vertrekken en een kantoorruimte boven de in-
komhal. Het geheel is rijkelijk versierd. 
Tweede verdieping: een leefruimte die bestaat uit drie achter 
elkaar liggende vertrekken en een (oorspronkelijke) badkamer 
boven de inkomhal. Het geheel is rijkelijk versierd. 
Zolder: ruimte bestemd voor het personeel. De vertrekken zijn 
kleiner en hoger. Geen versieringselementen.

Figuren 31/32 :  Koetspoort en inkomhal - origineel houtwerk

Figuren 33/34 :  Monumentale hoofdtrap

Figuur 35 :  Decoratie van ontvangstruimtes


