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Appartementsgebouw van het interbellum
Voorwoord
Er zijn twee pogingen nodig om appartementsgebouwen aan de
middenklasse en de kleine burgerij van Brussel op te dringen. De
eerste poging vindt in de jaren 1870 plaats ten gevolge van de
overwelving van de Zenne. In die periode wordt langs de grote
boulevards van het centrum een zestigtal opbrengstgebouwen opgetrokken. Ze raken echter moeilijk verkocht. De middenklasse en
de kleine burgerij van Brussel associeert het samenwonen onder
hetzelfde dak namelijk met een situatie van armoede waarbij men
dicht op elkaar woont. Bijgevolg blijven huizen met meerdere woningen tot aan de Eerste Wereldoorlog voornamelijk voor arbeiders
bestemd, terwijl de eengezinswoning in Brussel de meest gangbare
woonvorm blijft.

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

Volgens de analyse van het woningbestand die plaatsvond
in het kader van het project B³-RetroTool op basis van de
kadastrale legger nr. 212AM (situatie op 01.01.2012), vertegenwoordigen de appartementsgebouwen ongeveer 3%
van het Brusselse gebouwenbestand van vóór 1945 en 12%
van de woningen. Ten gevolge van meerdere verbouwingen
van herenhuizen en voorname herenhuizen bestaat 42%
van het Brusselse woningbestand van vóór 1945 vandaag
uit meergezinswoningen. Hoewel er heel wat appartementsgebouwen tijdens het interbellum zijn opgetrokken, blijven
de herenhuizen en voorname herenhuizen tot in de Tweede
Wereldoorlog het Brusselse landschap overheersen.

Historische context

Figuur 1b: Verdeling van woningen, per type, in de woningvoorraad gebouwd voor
1945

Figuur 1c: Verdeling van interbellum appartementsgebouw, per type

De eerste appartementsgebouwen die in Brussel worden opgetrokken, zijn voornamelijk bestemd voor gemeenschappelijke sociale woningen of als woning voor de hoge burgerij
of de aristocratie.
De eerste grote gemeenschappelijke sociale woonprojecten
dateren van het begin van de twintigste eeuw. Die sociale
appartementen zijn eenvoudig en functioneel. Ze bestaan uit
een keuken, slaapkamers en sanitaire voorzieningen.
Na de Eerste Wereldoorlog is er in België voor alle bevolkingslagen een groot woningentekort. De oprichting van de
Société Belge Immobilière (SBI) in oktober 1922 biedt een
eerste oplossing voor dat woningprobleem. Tussen 1922
en 1925 neemt de SBI het initiatief om in Brussel een groot
aantal gebouwen op te trekken, met de bedoeling om ze te
verkopen. De burgerij is echter weinig enthousiast over het
wonen in gemeenschap – een woonvorm die nog steeds
met sociale woningen wordt geassocieerd – en het moeten
delen van gemeenschappelijke ruimtes.
Ook de wet van 1924 met betrekking tot de mede-eigendom
verandert de mentaliteiten van die tijd.
Vanaf 1924 start de SBI met de bouw van een reeks gebouwen op de Diksmuidelaan, het IJzerplein en de Sainctelettesquare. Deze gebouwen worden opgetrokken in Haussmannstijl, later in beaux-artsstijl en vervolgens in art-decostijl.
Ook in de Molièrelaan en in de wijken in de omgeving van
de ULB start de SBI een reeks bouwprojecten op. De ruimtelijke indeling van die gebouwen is nog sterk beïnvloed door
die van de herenhuizen en de voorname herenhuizen. De

Verklarende fiche Appartementsgebouw van het interbellum - pagina 1

B³RetroTool - pre-assessment webtool
Verklarende fiche (types 6a en 6b)

Appartementsgebouw van het interbellum
plannen van die appartementen zijn zo opgesteld dat de verschillende functies duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Ze
bevatten afzonderlijke trappenhuizen en liften voor de bewoners en het personeel.
Het succes van het Résidence Palace, gebouwd in 1923
door M. Polak, en de groeiende belangstelling van de burgerij eind jaren 20 voor de gebouwen van de SBI bevorderen de bouw van meerdere luxeappartementsgebouwen in
art-decostijl, bestemd voor de hoge burgerij.
Figuur 2a: Résidence Palace (1927)

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 focus ligt op de kwaliteit van het
eigenlijke appartement en op de verworven kennis van de
moderne technieken.

(bron: Google Maps, november 2015)

De appartementen beschikken over alle nodige comfort,
maar zonder de luxe-uitrustingen en -accommodaties van
het Résidence Palace. Er komen enkele gemeenschappelijke voorzieningen. Het betreft een posttransportsysteem,
een vuilniskoker en een ontvangstsalon op de benedenverdieping.

Figuur 2b: Résidence Palace (1927), gevel en plan
(bron: G.Ledent, doctoral thesis UCL, 2014)

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.
Merk op dat er nog steeds huizen en opbrengstgebouwen
van vier tot vijf niveaus (met een gelijkaardig bouwprofiel
als de herenhuizen en de voorname herenhuizen) worden
opgetrokken. Ze zijn minder luxueus dan de vooroorlogse
opbrengstgebouwen langs de boulevards van het centrum,
maar ze zijn comfortabel. Soms beschikken ze nog over een
kamer voor het personeel.

Algemene omschrijving

Figuur 3:
Opbrengsteigendom, schematische plan

De hoofddoelstelling van de ruimtelijke opstelling van de
standaardwoongebouwen van het interbellum is om alle
moderne comfort en de nieuwe bouwtechnieken te bieden,
terwijl de huiselijke taken zo licht mogelijk gemaakt worden
en elke vorm van verticale doorgang verdwijnt.
De natuurlijk verlichte en geventileerde leef- en dienstruimtes
liggen rond een centrale hal, waardoor donkere en nutteloze
gangen verdwijnen.

Figuur 4:
Opbrengsteigendom, Lepoutrelaan te Elsene (1937)
(bron: Iris Monument)

De bouw van die gebouwen is ook een gelegenheid om
vooruitgang te boeken op het gebied van technologische uitvindingen, zowel voor de gemeenschappelijke ruimtes (parlofoon, stille liften ...) als in de leefruimtes (superuitgeruste
keuken, centrale verwarming op gas, op kolen, op stookolie
of gemengd, afzonderlijke warmwaterproductie, dubbele
beglazing, warmtemeter ...).
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De appartementsgebouwen staan ver af van de indeling met
achter elkaar liggende ruimtes, die eigen is aan de herenhuizen, maar worden gekenmerkt door twee grote ruimtes
(dag en nacht) rond een centrale hal. De gevel is redelijk
breed (gemiddeld 10 meter).

Ligging in de stad

Figuur 5:
Standaardwoongebouw, Guldenvlieslaan (1936)
(bron: Iris Monument)

De standaardwoongebouwen van het interbellum bevinden
zich binnen de tweede ring rond Brussel en 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, de Koningstuinsquare en
het Ter Kamerenbos.
Deze gebouwen hebben meestal een aangename ligging in
de stad.
Ze staan in de omgeving van groene zones en lijnen van het
openbaar vervoer, 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.

Bouwprofiel

Het bouwprofiel van het perceel van de standaardwoongebouwen is veel groter dan dat van de herenhuizen, hoewel
het gebouw uit een groot aantal woningen bestaat (tussen
14 en 20 appartementen).
Globaal gezien bestaat het perceel met een gevelbreedte
van gemiddeld 20 meter tussen de aanpalende gebouwen
uit:
- een achteruitbouwstrook met een gemiddelde diepte van
5 tot 6 meter;
- een gebouw van 12 tot 15 meter diep;
- een binnenplaats achter het gebouw, met een oppervlakte
die strek varieert naargelang van de ligging.
De standaardwoongebouwen zijn gewoonlijk ongeveer 20
meter breed en 12 tot 15 meter diep. Ze zijn 8 tot 10 niveaus
hoog, met meestal 2 appartementen per niveau. Het laatste
of de laatste twee niveaus zijn licht ingesprongen ten opzichte van de rooilijn (naleving van het toegelaten volume
– dakhelling van 45°).

Figuur 6:
Moderniste appartementsgebouw, Brand Whitlocklaan 142, gebouwd door JF Collin
(1935)

Het bouwprofiel van de standaardwoongebouwen is erg verschillend van dat van de opbrengsteigendommen (type 3a)
of de socialewoongebouwen:
- gevelbreedte: ongeveer 20 meter;
- totale hoogte: tussen 22 en 30 meter, afhankelijk van het
aantal verdiepingen;
- hoogte per niveau: gemiddeld 3,15 meter;
- hoogte van de benedenverdieping: gemiddeld 2,55 meter;
- hoogte van de kelderverdieping: gemiddeld 2,50 meter;
- diepte: tussen 12 en 15 meter, afhankelijk van de diepte
van de voornaamste vertrekken (tussen 4,5 en 5 meter).
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De benedenverdieping is meestal met een of twee treden
verhoogd ten opzichte van het niveau van stoep.

Ruimtelijke indeling

De toegang tot het gebouw op de benedenverdieping bevindt zich meestal in het midden van het gebouw (symmetrische compositie).
De lift en de monumentale trap zitten centraal in het gebouw.
In de meeste gevallen is de trap natuurlijk verlicht en geventileerd.
Op de benedenverdieping aan weerszijden van de hal
zijn er ook enkele privégarages (aan de straat), privéopslagplaatsen, een ruimte voor fietsen of kinderwagens en de
conciërgeloge.
De lift en/of de trap komt uit op een kleine hal die toegang
biedt tot twee appartementen.

Figuur 7:
Moderniste appartementsgebouw, Boondaelsteenweg
119, gebouwd door Adrien Blomme (1933)
(bron: Iris Monument)

Het appartementsplan is eenvoudig, functioneel en gebruiksvriendelijk. De bebouwde oppervlakte is zo rationeel
mogelijk benut. Alle vertrekken zijn natuurlijk verlicht en geventileerd en liggen rond een centrale hal.
De woonkamer (daggedeelte) ligt aan de straatkant en biedt meestal uitzicht op een interessante omgeving (bomen,
vijvers ...). Dit volgens de standaardplannen rechthoekige
vertrek kan ook afgerond zijn of de vorm van een rotonde
aannemen wanneer het gebouw op een hoek staat.
De slaapkamers (nachtgedeelte, bij voorkeur oostelijk
georiënteerd) liggen achteraan. De natuurlijk verlichte en geventileerde badkamer ligt dicht bij de grootste slaapkamer,
terwijl de andere slaapkamers over een washoekje beschikken.
De keuken, die bij voorkeur noordelijk georiënteerd is om
oververhitting te voorkomen, ligt dicht bij het trappenhuis en
bij de dienstlift, wanneer die aanwezig is. De keuken beschikt
ook over een terrasje met een vuilniskoker.
Over het algemeen zijn de hoofdvertrekken (woonkamer en
slaapkamers) ruim en gemiddeld 4,5 tot 5 meter diep. Ook
de dienstruimtes zijn comfortabel.
Sommige binnenwanden zijn uitneembaar, waardoor men
de ruimte op de behoeften van de bewoners kan afstemmen, met name het salon vergroten of verkleinen door een
kantoorruimte of kamer toe te voegen.
In de meeste vertrekken zijn ingebouwde kasten geplaatst.
In de dienstruimtes en de inkomhal zitten valse plafonds.
De standaardwoongebouwen beschikken over een volledig
of half ingegraven kelderverdieping die via de diensttrap of
-lift toegankelijk is. Die bestaat uit privékelders (een kelder
per appartement) en diverse technische ruimtes (kolenkelders, verwarmingskelder, ruimte voor de tellers ...).

Doorgang en trap

Figuur 8: Interbellum appartementsgebouw, schematische plan

De inkomhal van het gebouw is vanop de straat toegankelijk
via een bordes van een of twee treden.
Die ruimte wordt beschouwd als een voorvertrek waar de
bezoekers, beschermd van weer en wind, hun komst via de
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parlofoon kunnen aankondigen.
De inkomhal is rijkelijk versierd: marmeren vloer, smeedijzer,
houtwerk en spiegelglas of spiegels.
Hij komt uit op een tweede eveneens rijkelijk versierde hal
die toegang biedt tot de monumentale trap en de liften.
In de meeste gevallen zijn er twee liften. Een van die liften
is voorbehouden voor leveranciers. Die laatste lift staat rechtstreeks in verbinding met de keukens en is niet meteen
zichtbaar vanop de hal.
De conciërgeloge staat rechtstreeks in verbinding met de
tweede hal. Zo kan de conciërge in de gaten houden wie het
gebouw binnen- en buitengaat.
De monumentale trap en de lift komen uit op de hallen van
de verdiepingen. Die hallen zijn met marmer bekleed en bieden toegang tot twee appartementen.

Bouwsysteem

De standaardwoongebouwen zijn opgetrokken met een
constructie van gewapend beton (paal- en balkstructuur):
een reeks palen en balken in de gevels en in het midden van
het gebouw vangen de belastingen op en ondersteunen de
vloerelementen.
De binnenmuren en de gevelmuren bestaan uit metselwerk
van bakstenen.
Sommige binnenwanden, met name in de woonkamer, kunnen verplaatst worden.
Ook de funderingen zijn van gewapend beton. Afhankelijk
van het type grond maakt men gebruik van Frankipaalfunderingen.
De gevelmuren zijn gemiddeld 21 cm dik (buitenafwerking
niet inbegrepen), de binnenmuren zijn 9 cm dik, de tussenliggende muren zijn 14 cm dik en de scheidingsmuur tussen
twee appartementen is 21 cm dik.

Gevels en materialen

Figuur 9: Résidence de la Cambre, Général Jacqueslaan, eerste wolkenkrabber
in Brussel, opvallend met zijn hoogte van 18 verdiepingen (1939)
(bron: Google Maps, novembre 2015)

De tussenliggende muren zijn blind.
Er zijn heel wat muuropeningen in beide gevels, aan de
straatkant en achteraan. Er is echter nog steeds een groot
verschil tussen de samenstelling van de staatgevel en die
van de achtergevel. Aangezien de achtergevel niet bedoeld
is om gezien te worden, is er minder aandacht besteed aan
de verfijning en de verzorging ervan.
De straatgevel is samengesteld rond een centrale symmetrieas die door de voordeur van het gebouw op de benedenverdieping loopt.
De gevel is als volgt samengesteld:
- centraal in de compositie zit de ingang van het gebouw,
met een glazen deur beschermd door een smeedijzeren
hek. Boven de ingang zitten grote verticale ramen en in
bepaalde gevallen verticale steunberen met een stalen
kroonstuk.
-
bij hoekgebouwen wordt de symmetrieas beklemtoond
door een hoekrotonde.
- de rest van de gevel (aan weerszijden van de ingangcompositie) bestaat uit horizontale stroken van baksteen of
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witsteen en uit ramen. Bij stenen gevels zitten de stenen
vastgepind in het metselwerk.
- Op de benedenverdieping en op de verdiepingen zitten enkele ronde of afgeronde ramen.
De gevel op de benedenverdieping is volledig met steen
bekleed, over het algemeen met blauwe steen.
De ramen zijn in de meeste gevallen van rolluiken voorzien.
Het zijn metalen ramen met dubbele beglazing. De dorpels
zijn van blauwe steen. De vensterbanken binnen zijn van
marmer.
De gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit,
zowel voor de gevels als voor de interieurafwerking. We zien
onder meer houtwerk en fineer van mahonie, vloerbekledingen van marmer (gemeenschappelijke ruimtes) en van
eikenhout (privéruimtes). De muren van de keukens en de
badkamers zijn met faiencetegels bekleed. Er is veel gebruikgemaakt van spiegelglas, spiegels, chroom en smeedijzer.

Uitrusting en technieken

De doelstelling van de standaardwoongebouwen is om de
bewoners alle «moderne» comfort, de nieuwe bouwtechnieken en de nieuwe technologieën te bieden.
Zo is elk appartement uitgerust met:
- een uitgeruste keuken met ingebouwde wandkasten, een
in het werkblad ingewerkte roestvrijstalen gootsteen, een
koelkast, een warmwatervoorziening, een vuilniskoker en
in bepaalde gevallen een vaatwasser;
- individuele verwarming op gas, stookolie of gemengd kolen/stookolie;
- warmwaterproductie met een afzonderlijke boiler.
De rijkelijk versierde gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien van stille liften, een parlofoon en bergruimtes (fietsruimte, ruimte voor wandelwagens ...).
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Voorbeeld 1 - een standaardwoongebouw
Dit appartementsgebouw, bestemd voor de Brusselse middenklasse, is opgetrokken door de projectontwikkelaar¬ Etrimo,
een maatschappij die vooral om haar naoorlogse appartementsgebouwen¬ bekendstaat.
Adres: Winston Churchillaan 120 te 1180 Ukkel
Bouwjaar: 1937
Architect: Jean-Florian Collin (Maatschappij Etrimo)
Geklasseerd gebouw: neen
Grondige renovatie na de bouw: neen
Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen
- residentiële wijk
- net voorbij de tweede omwalling
Bouwprofiel:
- 8 niveaus (~20 meter hoog, 2 appartementen van 100 m² per
verdieping, 15 woningen);
- de twee bovenste niveaus (zesde en zevende verdieping) zijn
ingesprongen ten opzichte¬ van de rest van de gevel
- een achteruitbouwstrook tussen de stoep en het gebouw
- een plat dak
- terrassen achteraan, geen tuin
Figuur 10: Appartementsgebouw Etrimo, Winston Churchillaan 120, te Ukkel.
Ligging in Brussel.

Straatgevel:
- zuid-zuidwestelijk georiënteerd
- symmetrische compositie
- gevel met veel ramen
- lichte pleister op volle bakstenen
- ondermuur van blauwe steen
- 4 garagepoorten van geverfd hout met kleine ramen en
ijzerwerk¬
- 1 ingang in het midden van de gevel, beklemtoond door twee
zuilen van blauwe steen
Bouwsysteem:
- paal- en balkstructuur
- vloerplaten van gewapend beton

Figuur 11: Appartementsgebouw Etrimo, Winston Churchillaan 120, te Ukkel.
Inplanting

Figuur 12: Appartementsgebouw Etrimo, Winston Churchillaan 120, te Ukkel.
Straatgevel.

Samenstelling :
Kelderverdieping: 15 privékelders (1 per appartement + 1 voor
de conciërge), technische ruimtes (voormalige kolenkelder,
verwarmingskelder (centrale verwarming met gietijzeren radiatoren) tellers voor¬ water/gas/elektriciteit, vuilnisruimte), 2 technische kokers waar de badkamers en sanitaire ruimtes van elk
appartement op uitkomen
Benedenverdieping: luxe-inkomhal (marmer, ijzerwerk, spiegels¬), parlofoon, brievenbussen, 4 garages, 1 conciërgewoning, 5 kamers voor dienstmeisjes, 1 ruimte voor fietsen/kinderwagens, privéopslagplaatsen, 2 liften (1 voor de leveranciers/
huispersoneel en 1 voor de bewoners/bezoekers) en 1 monumentale trap (natuurlijk verlicht en geventileerd) in het verlengde
van de inkomhal. Deze trap komt op elke verdieping uit op een
met marmer beklede hal die toegang biedt tot twee appartementen
Van de 1e tot de 5e verdieping: 2 appartementen van 2 kamers
Op de 6e verdieping: 2 appartementen van 2 kamers, 1 klein
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terras
Op de 7e verdieping: 2 appartementen van 1 kamer, 1 groot terras
Omschrijving van een standaardverdieping
- 2 appartementen per verdieping
- gemeenschappelijke overloop voor beide appartementen
- alle vertrekken van de appartementen zijn natuurlijk verlicht en
geventileerd
Hal en gangen:

- eiken parket
- vals plafond, geverfd met afwasbare lijmverf
Badkamer:

-
rechtstreeks in verbinding met de grootste slaapkamer (de
tweede slaapkamer beschikt over een washoekje met een wastafel en spiegel)
- oorspronkelijk uitgerust met een ingebouwd bad van 1,55 m,
een wastafel (70 x 40 cm), een bidet, een wc, een handdoekenrek, een wandrekje op een console en een radiator
- muurbekleding van faiencetegels tot op een hoogte van 1,30 m
- emailverf op alle muren, plafonds, ramen en deuren
- houten kiepraam met begrazing van wit bedrukt glas
- natuurlijk geventileerd via de technische koker

Figuur 13: Plan van standaardverdieping

Sanitair:

- naast de badkamer
- natuurlijk geventileerd via de technische koker
Keuken :

Figuur 14: a) Uitzicht op de keuken b) Uitzicht op de badkamer

- rechtstreeks in verbinding met de inkomhal (met een glazen
deur) en de dienstlift
- zeer heldere ruimte, geeft (via een houten openslaande deur)
uit op en klein terras achteraan (noord-noordoosten)
-
oorspronkelijk uitgerust met keukenmeubilair met een
ingewerkte roestvrijstalen gootsteen, twee wandkasten en een
wandelement
- emailverf op het houtwerk, de muren en de plafonds
- muurbekleding met faiencetegels (gootsteen en fornuis)
- oorspronkelijke uitrusting: 1 Electroluxkoelkast van 45 liter, 1
fornuis met 3 gasbranders en een oven, koud en warm lopend
water, 1 gasboiler (50 liter voor de keuken, de badkamer en de
wastafels van de slaapkamers), 1 vaatwasser en 1 vuilniskoker
Slaapkamers:

- aan de achtergevel, noord-noordoostelijk georiënteerd
- parket
- metalen ramen, half dubbele beglazing (iets dikker dan enkele
beglazing), marmeren vensterbanken
Leefruimte:

- toegankelijk vanuit de inkomhal via een glazen deur
- zeer helder
- gelegen aan de straatgevel (zuid-zuidwestelijk georiënteerd)
- 3 ruimtes naast elkaar: 1 eetkamer, 1 salon en 1 rookkamer
(soms tot slaapkamer omgebouwd)
- eiken parket
- metalen ramen, half dubbele beglazing (iets dikker dan enkele
beglazing), marmeren vensterbanken
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Voorbeeld 2 - een gebouw van sociale appartementen
Adres: Graaf van Vlaanderenstraat 45 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Bouwjaar: 1931
Architect: Geklasseerd gebouw: neen, maar gelegen in het beschermde
gebied van het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek
Grondige renovatie na de bouw: ja, in 2007
Ligging:
- tussen aanpalende gebouwen
- residentiële wijk
- binnen de tweede omwalling

Figuur 15: Sociale appartementsgebouw, Graaf van Vlaanderenstraat 45, te SintJan Molenbeek. Ligging in Brussel.

Bouwprofiel:
- 6 niveaus (~20 meter hoog, 3 appartementen van 65 tot 75 m²
per verdieping, 15 woningen); de 2 bovenste niveaus ingesprongen
- gevel aan de straat
- plat dak
- tuin en terrassen achteraan
Straatgevel:

- noordwestelijk georiënteerd
- symmetrische compositie
- gevel met relatief veel ramen
- rode gevelstenen en witsteen, afwerkingen met roze marmer op de benedenverdieping
- ondermuur van blauwe steen
- handelszaken op de benedenverdieping
- 1 ingang in het midden van de gevel
Bouwsysteem:
Figuur 16: Sociale appartementsgebouw, Graaf van Vlaanderenstraat 45, te SintJan Molenbeek. Inplanting

- dragende gevels en binnenmuren
- holle betonelementen voor de vloer van de benedenverdieping
- houten vloer op roostering op de verdiepingen
Samenstelling:
Kelderverdieping: 20 kelders, water-, gas- en elektriciteitstellers,
2 gemeenschappelijke kelders
Benedenverdieping: 2 winkels (1 winkel met 4 vertrekken +
1 badkamer + 1 bergplaats en 1 winkel met 3 vertrekken + 1
badkamer + 1 binnenplaats), de ingang van het gebouw, 1 gemeenschappelijke trap, 1 lift in het midden van die trap
Van de 1e tot de 5e verdieping: 3 appartementen (65 of 75 m²)
van 2 kamers, toegankelijk via een gemeenschappelijke overloop waar de trap en de lift op uitkomt

Figuur 17: Sociale appartementsgebouw, Graaf van Vlaanderenstraat 45, te SintJan Molenbeek. Straatgevel
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B³RetroTool - pre-assessment webtool
Verklarende fiche (types 6a en 6b)

Appartementsgebouw van het interbellum
Omschrijving van een standaardverdieping (vóór de renovaties)

- 3 appartementen per verdieping
- 1 gemeenschappelijke overloop voor de drie appartementen
- na de renovatie: pvc-ramen met dubbele beglazing
Inkomhal:

- biedt toegang tot de meeste vertrekken van het appartement
(soms zijn de badkamer en de slaapkamers toegankelijk via
de eetkamer)
- granitovloer
Badkamer:

- bij de keuken in de appartementen van 65 m²
- uitgerust met een bad en een wastafel
- grenzend aan een van de slaapkamers
Sanitair:

- apart
- keramische tegels
Keuken:

- bij de badkamer in de appartementen van 65 m²
- aangrenzend terras met een berghok dat vanop het terras toegankelijk is, in de appartementen van 75 m²
- aangrenzende voorraadkast in de appartementen van 65 m²
- aan de voorgevel in de appartementen van 65 m²
- aan de achtergevel in de appartementen van 75 m²
- keramische tegels
Slaapkamers:
Figuur 18: Plan van standaardverdieping. Voor renovaties.

- 2 slaapkamers per appartement
- houten vloer op roostering
Leefruimte:

- doet tegelijk dienst als eetkamer en salon
- dicht bij de keuken
- houten vloer op roostering

Figuur 19: Plan van standaardverdieping. Na renovaties.
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