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Bescheiden huis van het interbellum
Voorwoord
«Laten we huizen bouwen waarin het mogelijk is om zo aangenaam,
zo spaarzaam en zo hygiënisch mogelijk te wonen, de rest komt
vanzelf.» J.J Eggericx

Volgens de analyse van het woningbestand op basis van de
kadastrale legger nr. 212AM (situatie op 01.01.2012), vertegenwoordigen de bescheiden huizen van het interbellum ongeveer 5% van het Brusselse woningbestand van vóór 1945.
We schatten dat de arbeidershuizen van de tuinwijken ongeveer de helft van die bescheiden huizen van het interbellum
vertegenwoordigen.
Figuur 1: Voorstelling van bescheiden huizen van het interbellum in de Brusselse
woningen stock gebouwd voor 1945.

Figuur 2: Stedelijke distributie van interbellum huizen in tuinwijken (na 1920)

Historische context

Een van de voornaamste problemen na de oorlog is de heropbouw van verwoeste steden en het tekort aan woningen
(naar schatting 200.000 woningen in België). De heropbouw
verloopt traag en in de historische stadscentra gebeurt die
op exact dezelfde wijze, zonder rekening te houden met de
ideeën van de modernistische architecten van toen. Hun
aandacht gaat in die periode 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 wat betreft sociale
woningen steeds vaker 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.
Dankzij die Maatschappij zit de woningbouw 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 België onderscheiden de tuinwijken zich van het concept
van Ebenezer Howard (Engelse theoreticus) die de bouw
van volledige steden bedacht waarin woon- en werkactiviteiten worden gecombineerd. De tuinwijken blijven 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 ste-
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den 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, die door coöperatieve vennootschappen worden gepland en beheerd, vertegenwoordigen een nieuwe
maatschappelijke en tegelijk stedenbouwkundige opvatting.
Het is de bedoeling om aan de rand van de stad een nieuwe
soort wijk te bedenken die de overgang vormt tussen de
stad en het platteland. De tuinwijken zouden ook een grotere verbondenheid met de natuur mogelijk maken en de
solidariteitsbanden tussen de bewoners versterken.
De keuze voor tuinwijken is ook kostenbesparend. De bouw
van huizengroepen op basis van dezelfde plannen en met
dezelfde materialen zorgt voor schaalbesparingen, maar
eveneens voor de beschikbaarheid van meerdere woningen
op een korte tijd. De bouwprojecten geven de architecten
van toen ook de kans om nieuwe materialen (gewapend beton) te gebruiken en nieuwe bouwtechnieken toe te passen.
Er worden verschillende maatregelen genomen om de
kosten te drukken:
- een standaardisering van de bouwelementen;
- het gebruik van materialen uit de streek of op de werf geproduceerde materialen (vooral bakstenen van terracotta);
- lagere plafonds;
- een vereenvoudiging van de gevels, hoewel een bijzondere
aandacht naar de ramen gaat.
De meeste tuinwijken zijn gebouwd volgens twee architecturale stijlen:
- de Engelse cottagestijl met inheemse of rustieke kenmerken: houten luiken van Brabantse stijl, dak met twee of drie
dakvlakken, met teer bezette ondermuur, driehoekige of rechthoekige dakkapellen;
- het modernistische en/of kubistische huis met een sober
volume en een plat dak.

Figuur 3:
Tuinwijken en vervoer (treinen en trams) rond Brussel - 1894 tot 1930
1. Moderne wijk
2. Tuinwijk Hellemans
3. Tuinwijken Le Logis en Floréal
Bron : JP De Visscher, Indivision, thèse de doctorat, LOCI, UCL, 2013

Dankzij dit woningtype was het toen mogelijk om in te spelen
op de individualistische trend van de Belgische en de Brusselse mentaliteit door het model van de eengezinswoning
over te nemen in plaats van dat van de huizen met meerdere
woningen. Dit woningtype is enerzijds gebaseerd op de verschillende soorten arbeidersgezinnen en de grootte ervan
en anderzijds op de kredietwaardigheid van de gezinnen.
De huizen die tussen 1920 en 1929 gebouwd zijn, hebben te
weinig primaire voorzieningen (kelder) en secundaire voor-
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zieningen (badkamer). De woningen zijn meestal erg klein
en herleid tot het vervullen van een dienst. Er zijn meerdere
typologische varianten.
De huizen die tussen 1920 en 1929 gebouwd zijn, hebben te
weinig primaire voorzieningen (kelder) en secundaire voorzieningen (badkamer). De woningen zijn meestal erg klein
en herleid tot het vervullen van een dienst. Er zijn meerdere
typologische varianten. De huizen die na 1930 gebouwd zijn,
bieden meer comfort en de voorzieningen zijn er vollediger.
Er zijn bijkomende ruimtes zoals een inkomhal, een vestiaire
en in bepaalde gevallen een garage
Figuur 4: Huizen in de wijk Het Rad, in Anderlecht
Bron: Google Street View

Figuur 5: Huizen in de tuinwijk Le Logis, in Watermaal-Bosvoort
Bron: Google Street View

Figuur 6: Huizen in de Moderne Wijk, in Sint Agatha Berchem
Bron: Google Street View

Figuur 7: Huizen in de wijk Kapelleveld, in Sint-Lambrechts-Woluwe,
Bron: Google Street View

Dit zijn de grootste wijken de in de Brusselse rand:
- De wijk Het Rad in Anderlecht, vanaf 1907 ontworpen en
gebouwd. Na een onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er pas echt verder gebouwd in 1920. Een groep
architecten onder leiding van Jean-Jules Eggericx en de
stedenbouwkundige Louis Van der Swaelmen wordt belast
met het ontwerp van de 688 eengezinswoningen. De werf is
een echte proeftuin voor nieuwe technieken en materialen.
De homogene wijk bestaat uit bijna zestig verschillende modellen van huizen, elk met een gemeenschappelijke ruimte,
een wasruimte, twee achterkamertjes, drie slaapkamers,
een zolder en een tuintje van 50 m².
- De wijken Le Logis en Floréal in Watermaal-Bosvoorde,
ontworpen door dezelfde 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.
Le Logis: de eerste fase van de werkzaamheden, de aanleg
van de wijken Le Trapèze en Le Triangle, vindt plaats tussen
1922 en 1924 (314 huizen). De andere wijken worden tussen
1926 en 1951 in opeenvolgende fases gebouwd. In totaal
worden er 726 (752) eengezinswoningen, 164 (350) appartementen, 9 winkels, 3 kinderopvangen en een maatschappelijk centrum gebouwd.
Floréal: de aanleg, die vanaf 1922 was begonnen, wordt tot
in 1930 voortgezet. Daarna worden nog 108 nieuwe appartementen bijgebouwd in 1949, en 56 in 1965. In totaal worden
700 woningen gebouwd, waaronder 350 eengezinswoningen.
- De Moderne Wijk in Sint-Agatha-Berchem (1), ontworpen
door de architect Victor Bourgeois, gebouwd tussen 1922
en 1925, met 275 woningen. De huizen en kleine appartementsgebouwen zijn gebouwd in een kubistische stijl zonder
franjes en hebben een sober volume met rechte hoeken en
platte daken. Dankzij het gebruik van gewapend beton, zeer
vernieuwend voor die tijd, kan men de bouwkosten drukken. Elke woning is zo georiënteerd (sommige zijn volgens
een zaagpatroon opgesteld) om het daglicht maximaal op
te vangen en beschikt over een bebouwbare privétuin. Deze
wijk is het eerste voorbeeld van dit architectuurtype in België.
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- De 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. Ze ontwerpen
ruim 400 huizen van 19 verschillende types, waaronder 10
gebouwen met handelszaken. De wijk biedt ook diensten
aan: een feestzaal, een bibliotheek, sportterreinen, een
speelplein, winkels voor basisproducten, kantoren van de
coöperatieve vennootschap. Later worden ook een school,
een kerk en een stadion gebouwd, zoals oorspronkelijk gepland. Er was een treinverbinding met de wijk via een halte
op de spoorlijn Brussel-Tervuren in de Arthur Andréstraat.
Alle latere gebouwen dateren van na de Tweede Wereldoorlog en zijn door de architect Paul Posno ontworpen.

Algemene omschrijving
Hieronder omschrijven we alleen het huis in de Engelse cottagestijl.

Figuren 8 en 9: Aanwezigheid van de natuurn de tuinwijken Le Logis - Floréal

Figuur 10: Bouwprofiel - huis van type B - Le Logis Floréal
© www.irismonument.be

Figuur 11: Bouwprofiel - huis van type B - Le Logis Floréal
© www.irismonument.be

Tuinwijken worden gekenmerkt door de alomtegenwoordige
natuur. Het groen vormt enerzijds een structurele verbinding
tussen de verschillende woongehelen en is anderzijds het
enige echte versieringselement.
In tegenstelling tot het stadscentrum is de concentratie woningen relatief laag. Alle huizen beschikken over een voortuin en een bebouwbaar tuintje achteraan. Die tuin geeft
meestal uit op een doodlopend straatje of een geplaveid
voetgangerssteegje dat leidt naar pleintjes, speelpleinen ...
De huizengroepen staan op een zekere afstand van de
weg. Tussen de huizen en de weg zijn tuintjes aangelegd,
met omheiningsmuurtjes met een haag erop. Elke groene
ruimte, zowel privé als openbaar, wordt afgebakend met
lage hagen.
De huizen van de tuinwijken moeten beschouwd worden als een functionele groep, met andere woorden een
woonvorm met een doeltreffende samenhang tussen de verschillende functies van de woning, ontdaan van de burgerlijke overbodige elementen. De plattegrond ervan wordt door
twee principes beïnvloed:
- de vloeroppervlakte is aangepast op basis van het aantal
bewoners;
- de woning is gebouwd door grondig op de middelen te
besparen om de financiële druk te beperken.
Voornaamste kenmerken
Die arbeiderswoningen zijn meestal kleine rijhuizen, met
gesloten, halfopen of open bebouwing, afhankelijk van de
ligging. Dit woningtype beschikt over de volgende voorzieningen: een gemeenschappelijke ruimte, een keuken- en
wasruimte, meerdere slaapkamers en soms een ontvangkamer.

Ligging in de stad
Figuur 12: Bouwprofiel - huis van type Y4 - Le Logis Floréal
© www.irismonument.be

De arbeidershuizen van de tuinwijken liggen in de Brusselse
rand. Ze bevinden zich meestal langs een of meerdere lijnen
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van het openbaar vervoer.
Dit woningtype ligt in weinig bevolkte en relatief groene gebieden. Het is voorzien van en omringd met groene zones.

Bouwprofiel

Figuur 13: Plan van huis type D2 (1922) - Tuinwijk Logis Floréal

Het perceel van dit type woningen is groter dan dat van de
arbeiderswoningen van vóór 1900. Elk perceel heeft een gemiddelde oppervlakte tussen 400 en 800 m².
De grondoppervlakte en het bouwprofiel zijn bij de arbeiderswoningen van de tuinwijken ook groter dan die van de
arbeiderswoningen van vóór 1914.
Het huis in cottagestijl heeft meestal het volume van een huis
met een of twee bouwlagen en een dak met twee of drie
dakvlakken en heeft de volgende eigenschappen:
- een gevelbreedte tussen 5,5 meter (rijhuis met een verdieping) en 8-9 meter;
- een diepte van ongeveer 8 tot 8,5 meter;
- een gevel met een goothoogte tussen 3,5 en 6 meter.
In de daken zitten kleine driehoekige of vierkante dakkapellen.

Ruimtelijke indeling
Figuur 14: Plan van huis type E (1922) - Tuinwijk Logis Floréal

Figuur 15: Plan van huis type G (1922) - Tuinwijk Logis Floréal

Figuur 16: Plan van bescheiden huis (1930) - Tuinwijk Logis Floréal, Gaailaan 4
© www.ceraa.be

Door de variatie in de huizen (volume, bouwprofiel, aantal gevels ...)
in een tuinwijk is het moeilijk om algemene kenmerken met betrekking tot ruimtelijke indeling te geven. Hieronder sommen we op wat
ons voor dit type woningen het meest kenmerkend lijkt.

De arbeidershuizen van de tuinwijken moeten beschouwd
worden als een functionele groep die gemakkelijk te onderhouden is, ontdaan van alle burgerlijke overbodige elementen en waarbij de verschillende functies van een woning
op een samenhangende en doeltreffende manier samen
voorkomen.
Hoewel dit woningtype functioneel is, is het huis binnen ruimer en biedt het meer privacy dan de bescheiden huizen
van vóór 1914.
De huizen staan meestal in groepen van twee, drie, vier of vijf
woningen. Daardoor zijn er zowel rijwoningen als huizen met
halfopen bebouwing. Toch is elke ingang geïndividualiseerd
(luifel, kleur van het lijstwerk ...).
Meerdere gegroepeerde wooneenheden geven de indruk
van een groot huis.
De plattegrond van dit woningtype wordt door twee principes beïnvloed: enerzijds de aanpassing van de vloeroppervlakte op basis van het aantal gezinsleden en anderzijds
de besparing van middelen door de financiële druk.
Het huis in cottagestijl verwijst expliciet naar de landelijke
oorsprong. De plattegrond bestaat uit:
- een ingang met een sas bij bepaalde type huizen, een
toilet. De voordeur is meestal voorzien van een luifel. De
sas geeft enerzijds uit in de keuken en anderzijds in de
gemeenschappelijke ruimte. De trap naar de verdiepingen
vertrekt vanuit de inkomsas of vanuit de woonkamer.
De ruimtelijke indeling bestaat uit:
- een woonkamer vooraan in het huis aan de straatkant;
- een keuken- en wasruimte en de nutsvoorzieningen achte-
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raan, aan de kant van de tuin;
- de slaapkamers op de eerste verdieping.
De plattegrond van dit woningtype is gestructureerd volgens
de opstelling van de draagmuren. Die bestaan uit metselwerk
van bakstenen uit de streek die in de meeste gevallen met
de klei van het terrein op de werf worden geproduceerd.
De eerste gebouwde huizen beschikken niet over een kelder
en een badkamer.
Alle ruimtes worden verlicht met ramen die in een eerste fase
van hout zijn en later van metaal. De ramen zijn volgens een
basismodule gemaakt die telkens opnieuw wordt toegepast
in functie van de bestemming van de ruimte en de behoefte
aan licht.
Om hygiënische redenen bevinden de sanitaire voorzieningen zich buiten, maar wel grenzend aan het gebouw, in tegenstelling tot de negentiende-eeuwse arbeiderswoningen.
De keuken, waar men de maaltijden bereidt, is afgezonderd
van de gemeenschappelijke ruimte of de eetkamer.
De woonruimtes zijn 2,8 meter hoog op de benedenverdieping en 2,6 meter hoog op de eerste verdieping. Volgens Eggericx geven die hoogtes aan de verschillende woonruimtes
een hartelijk en intiem karakter.
De gebruikte architecturale uitdrukkingsvorm stemt overeen met een «utilitaire esthetiek» : de rechte eenvoudige
lijnen volgen de realiteit van de markt en de evolutie van de
bouwwijzen, de oppervlaktes worden geoptimaliseerd om
een bepaald comfort tegen een minimumprijs te bieden.
Op basis van de grondoppervlakte en het aantal verdiepingen kunnen we het huis in cottagestijl in drie categorieën
indelen:
- de bungalow, waarbij de slaapkamers onder het dak zitten;
- het huis zonder verdiepingen;
- het huis met verdiepingen.
Elk huis wordt aan de straatkant afgebakend met een met
gras aangelegde achteruitbouwstrook en achteraan met een
bebouwbaar tuintje.

Doorgang en trap

De ingang van het huis is met een of twee treden verhoogd
ten opzichte van de met gras aangelegde achteruitbouwstrook. De drempel is van prefabbeton.
De ingang wordt soms gekenmerkt door een houten luifeltje.
De voordeur geeft uit in een sas of kleine inkomhal. Die biedt
toegang:
-
tot de gemeenschappelijke ruimte, tot een of twee
slaapkamers en tot de trap naar de ruimte onder het dak, in
het geval van een bungalow;
- tot de gemeenschappelijke ruimte en tot een slaapkamer,
in het geval van een huis zonder verdiepingen;
- tot de gemeenschappelijke ruimte en soms tot de keuken,
in het geval van een huis met verdiepingen.
De doorgangszones zijn herleid tot de meest eenvoudige
vorm: je gaat van de ene ruimte naar de andere, zonder echt
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door een gang te wandelen.
Afhankelijk van het type huis is de trap naar de eerste verdieping recht of met een kwartdraai. Hij is van beukenhout
uit de streek en voorzien van een trapleuning, eveneens van
beukenhout.

Bouwsysteem

Figuur 17:
Tuinwijk Le Logis Floréal, gevels en
materials
© www.irismonument.be

Figuur 18:
Tuinwijk Le Logis Floréal, detail van
huis ingang
© www.irismonument.be

De bouwfilosofie bevordert het gebruik van geprefabriceerde
en gestandaardiseerde elementen, maar ook het gebruik
van lokale en gerecycleerde materialen zoals natuursteen.
Het voor dit woningtype gebruikte bouwsysteem is relatief
eenvoudig:
- funderingen van gewapend beton rondom het huis en onder de draagmuren;
- stalen balkjes op sloffen van hergebruikte blauwe steen die
een geheel van houten vloerbalken dragen (70/130 - rode
spar uit het noorden). De vloerbalken steunen vooral van
gevel tot gevel (spanwijdte van +/- 6 meter)
Wanneer er een kelder is, bestaat de vloerplaat tussen de
benedenverdieping en de kelder uit holle gewapende betonelementen op het kelderoppervlak.
Sommige elementen zoals de lateien, de roosteringbalken,
de keldertrap en de deurdrempel zijn van gewapend prefabbeton.
De draagmuren zijn van metselwerk van sintelbeton of van
ter plaatse geproduceerde bakstenen van terracotta met
aarde van de streek. Die bakstenen zijn opgevoegd met
kalkmortel (afkomstig uit Doornik) of met cementmortel in
geval van vriesweer op de werf

Gevels en bouwmaterialen

Figuur 19:
Tuinwijk Le Logis Floréal, detail van
gevel
© www.irismonument.be

Figuur 20:
Tuinwijk het Rad: detail van huis ingang
en gevel materialen

Figure 21:
Tuinwijk het Rad: detail van huis ingang
en gevel materialen

De woningen zijn rijhuizen met gesloten of halfopen bebouwing. De groepen van meerdere huizen hebben een
eenvoudig profiel. Volgens de architecten van toen moeten
die huizenblokken als een geheel beschouwd worden. Toch
is elke ingang geïndividualiseerd.
De samenstelling van de gevels wordt beïnvloed door inheemse of rustieke kenmerken: houten luiken van Brabantse
stijl, dak met twee of drie dakvlakken, met teer bezette ondermuur, driehoekige of rechthoekige dakkapellen ... De
gevels zijn soms versierd met een bow-window op de benedenverdieping (woonkamer).
De meeste materialen zijn in grote reeksen geprefabriceerd
en gestandaardiseerd. Alle gebruikte materialen zijn afkomstig van de Comptoir National des Matériaux, vroeger een
dochteronderneming van de Nationale Maatschappij voor
Goedkope Woningen en Woonvertrekken.
De gevelmuren zijn samengesteld uit:
- draagmuren opgetrokken in bakstenen van terracotta die
in de meeste gevallen met aarde van de streek op de werf
geproduceerd worden (op de werf geïnstalleerde steenbakkerijen en ovens). Die bakstenen worden met kalkmortel
opgevoegd en voor alle muren gebruikt, behalve voor bepaalde kaders van ramen en deuren;
- aan de buitenkant zijn de muren bepleisterd met een ruwe
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pleister (of pleisterkalk) in een lichte kleur en zonder versieringen. Die is vervaardigd op basis van vette kalk en portlandcement;
- de kaders van de ramen en deuren zijn vervaardigd van
Boomse Baksteen of Klinkaert;
- de binnenmuren zijn vervaardigd van pleister, slakken of
agglomeraat;
- binnen zijn de muren bedekt met een kalkpleister en kalkverf. Volgens de lastenboeken zijn de originele verven vervaardigd op basis van natuurlijke producten en met lijnolie
vermaalde minerale kleurstoffen.
De vloeren binnen zijn samengesteld uit:
- plankenvloeren op de verdiepingen of op de benedenverdieping (in het geval van een kelder) van rode spar uit het
noorden;
- tegelvloeren op de benedenverdieping vervaardigd van keramisch gres in mortel op een bed van zand (10 cm) en
sintel (10 cm);
Het schrijnwerk is van rode spar uit het noorden (topkwaliteit) of van beuken- of eikenhout uit de streek (het gebruik
van Amerikaanse eik wordt verboden door het lastenboek).
Ook alle deuren zijn gestandaardiseerd.
Er gaat een bijzondere aandacht naar de ramen, die als de
ogen van het huis worden beschouwd. Die worden volgens
een basismodule geprefabriceerd. De raamkaders worden op het buitenste vlak van de gevel geplaatst en in het
metselwerk vastgezet. Aan de bovenkant van elk raam zijn
druiplijstjes aangebracht om ze tegen de regen te beschermen. De eerste gebouwde huizen beschikken over geverfde
houten ramen (en luiken). Omstreeks 1929 verdwijnen de
houten ramen en maken ze plaats voor metalen ramen.
Ze bestaan uit een heldere enkele beglazing.
Het dak bestaat uit twee of drie dakvlakken. Die hebben een
sterke helling en zijn met dakpannen bedekt. De daklijst is
in de meeste gevallen van gewapend beton en de dakgoten
zijn van zink.

Uitrusting en technieken

De meeste Brusselse woningen van na 1920 zijn uitgerust
met centrale verwarming, een netwerk voor de toevoer van
water, gas en elektriciteit, een waterafvoernetwerk en een regenwatertank.
Door de beperkte budgetten zijn de voorzieningen van de
huizen in de tuinwijken minimaal.
De huizen zijn niet uitgerust met een regenwateropslagtank.
De warmteproductie gebeurt door middel van een kolenketel of met kolenkachels in het hoofdvertrek of in de voornaamste vertrekken.
Ook voor de bereiding van de maaltijden maakt men van
kolen gebruik (kolenfornuis).
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Voorbeeld - een arbeidershuis in een tuinwijk
Dit arbeidershuis in cottagestijl met halfopen bebouwing bevindt
zich in Le Logis Floréal, een wijk van 752 eengezinswoningen
en 350 appartementen verspreid over straten met dierennamen.
Deze tuinwijk dicht bij het Zoniënwoud is dicht beboomd. Er zijn
veel groene zones en tuinen aangelegd.
Adres: Groene Spechtstraat 13 te 1170 Watermaal-Bosvoorde
Bouwjaar: tussen 1922 en 1930
Architect: Jean-Jules Eggericx
Stedenbouwkundige: Louis Van der Swaelmen
Geklasseerd gebouw: ja, net als de volledige tuinwijk
Grondige renovatie na de bouw: neen
Ligging:
- in een tuinwijk
- huis met halfopen bebouwing
Figuur 22: Bescheiden huis in Tuinwijk Le Logis Floréal, Groene Spechtstraat 13 te
Watermaal-Bosvoort. Straatgevel.

Bouwprofiel:
- 2 bouwlagen
- zadeldak
- achteruitbouwstrook (grasperk)
- tuin achteraan (omheind met levende hagen)
Straatgevel:
- west-noordwestelijk georiënteerd
- met ter plaatse geproduceerde bakstenen (op de werf geïnstalleerde steenbakkerij en oven), aan de buitenkant met kalkmortel bepleisterd
- groen geverfd schrijnwerk, ramen op de benedenverdieping
voorzien van groen en wit geverfde houten luiken
- dak met dakpannen van rode terracotta (opgevoegde pottelbergpannen)

Figuur 23: Bescheiden huis in Tuinwijk Le Logis Floréal, Groene Spechtstraat 13 te
Watermaal-Bosvoort. Ligging plan

Bouwsysteem:
- funderingen van puinbeton met mortel op basis van matig hydraulische kalk
- betonnen vloerplaat en houten vloeren op draagmuren
- niet-dragende gevel
- trap van met bekisting gewapend beton
- lateien van met bekisting gewapend beton
Samenstelling:
Kelderverdieping: voorraad- en kolenkelder
Benedenverdieping: inkomsas, leefruimte en keuken
Verdieping: 2 slaapkamers
Zolder

Figuur 24: Bescheiden huis in Tuinwijk Le Logis Floréal, Groene Spechtstraat 13
te Watermaal-Bosvoort. Straatgevel
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Beschrijving van het huis:
De ingang van het huis bevindt zich in de zijgevel en niet in de
straatgevel. De ingang is beschermd met een luifel en komt uit
op de inkomhal van het huis. Alle vertrekken zijn natuurlijk verlicht en geventileerd.
Inkomhal:

- biedt toegang tot de gemeenschappelijke ruimte en tot de trap
naar de eerste verdieping
- trap van beukenhout en trapleuning
Badkamer:

- uitgerust met een wc
Sanitair:

- oorspronkelijk buiten, maar grenzend aan het huis. Vandaag
meestal toegankelijk via de binnenkant.
- betegeld
Keuken:

- op de benedenverdieping, aan de achtergevel, geeft uit op de
tuin
Slaapkamers:
Figuur 25: Bescheiden huis in Tuinwijk Le Logis Floréal, Groene Spechtstraat 13
te Watermaal-Bosvoort. Straatgevel

- twee, op de eerste verdieping
Leefruimte:

- op de benedenverdieping, aan de voorgevel
- salon en eetkamer
- holle vloerelementen en roostering van gewapend beton
Opmerking over de renovatie:

Heel wat bescheiden huizen in de tuinwijken staan vandaag leeg
en zijn onbewoond omwille van de onhygiënische omstandigheden en omdat ze in de meeste gevallen geklasseerd zijn.
Die huizen zouden als eerste gerenoveerd moeten worden. Ze
kunnen namelijk voor heel wat gezinnen een zeer aangenaam
woonkader in Brussel bieden, in de omgeving van het openbaar
vervoer.

Figuur 26: Bescheiden huis in Tuinwijk Le Logis Floréal, Groene Spechtstraat 13
te Watermaal-Bosvoort. Voorzijde (huis ingang).
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