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Dilbeek

INTERBELLUMWANDELING

DE KAUDENAARDEWIJK:

smeedwerk is net als het huis strak geometrisch opgebouwd. De straten

1 De landelijke rust trok veel kunstenaars aan. De grootouders van het

van de wijk hadden oorspronkelijk allemaal namen van de klassieke kun-

musicigeslacht Kuyken lieten in de Kaudenaardestraat dit huis in

sten. Dit was vroeger de Danskunstlaan.

Nederlandse stijl optrekken. Julien Ficher (1888-1989) woonde en werk-

4 (a,b,c) Gesamtkunstwerken zoals dit huis in de Schilderkunstlaan

te enkele huizen verder in nr. 82. Vanuit zijn villa had hij als jonge schil-

werden ontworpen met alle bijhorende versieringen, smeedwerk, deu-

der een wijds zicht over de Broekvallei. Ook André Paternot (1894-

ren en tuinhekken. Later, toen de wijk volgebouwd werd, kwamen er

1964), die in de Kapellaan 131 woonde, vereeuwigde in zijn schilderijen

ook eenvoudiger woningen. Jacques Brel woonde rond 1950 enkele ja-

het landelijke Dilbeek. De architecten Govaert en Van Vaerenberg ont-

ren in een bescheiden rijhuis op nr. 21. Zijn adres luidde Bruxelles (Dil-

wierpen het huis op nr. 53. Een van hun meest bekende realisaties is het
huis van kunstmecenas Van Buren in Ukkel. Ook de “balneaire” architectuur is sterk aanwezig in de Kaudenaardestraat.
2 (a,b) De Brusselmansstraat ontleent haar naam aan kunstschilder
Jean Brusselmans (1884-1953), die in nr. 4 woonde. Nr. 6 is van de hand
van architect Joseph Diongre, bekend als auteur van het NIR gebouw

beek) !
5 Architect Homez bouwde de St. Theresiakerk in moderne gotiek met
een toren in art-deco (1938)
DE MOORTEBEEKWIJK:
6 (a,b) Het pleintje met de Foyers Collectifs van 1921 en andere gemeenschapsvoorzieningen zoals een apotheek en een bibliotheek.

aan het Flageyplein in Elsene. In het huis ernaast woonde schilder-grafi-

7 De Shakespearedreef is de groene as van de wijk. Hier konden de ar-

cus Constant Dratz (1875-1930). De twee laatste huizen van de straat

beiders na een drukke dag in de fabriek tot rust komen en in hun tuin-

(nrs. 22 en 24) zijn geïnspireerd door het Duitse Bauhaus en de Amerikaanse architect F.L.Wright.
3 (a,b) Dit huis in de “Berlage”stijl staat in de Rozenlaan 19. Het

tjes groente en fruit voor eigen gebruik kweken.
8 De huizen worden nog steeds gemeenschappelijk onderhouden en blijven in trek als sociale huurwoningen.

Interbellumwandeling
• Totale lengte: 5,5 km (Kaudenaardewijk:

2,5 km, Moortebeekwijk: 3 km)
• Niet bewegwijzerd
• Geschikt voor buggies

Het Interbellum
De Kaudenaardewijk en de Moortebeekwijk werden aangelegd in
het Interbellum (“tussen de oorlogen”). Na de eerste wereldoorlog
was de vraag naar bouwgronden
In 1935 begon men plannen voor een
groot.
ring rond Brussel te smeden. Sinds 1974
De familie De Viron verkavelde is de Kaudenaardewijk totaal afgesneden
van de Moortebeekwijk.
haar gronden in de Kaudenaardewijk en de andere grote eigenaars volgden. Tussen 1920 en 1930
bouwden rijke Brusselaars hier hun villa’s. “In Dilbeek bouwen is
geld uitzetten met verzekerde toekomst en tevens ook zijn eigen
bestaan verfraaien in gezondheid en geluk” beloofde men toen.
Voor de minder gegoede arbeiders werd in Moortebeek een tuinwijk aangelegd. Zeven architecten, o.a. Diongre en Brunfaut,
bouwden op een oppervlakte van 20 hectaren op drie jaar tijd
360 woningen. De huizen worden nog steeds gemeenschappelijk onderhouden. De verzorgde tuintjes en de intussen 80-jarige
bomen maken van deze wijk een oase in het drukke Anderlecht.
Deze stadswandeling is een aanrader voor iedereen die van architectuur houdt.

INFO NODIG?
Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes, monumentenmappen en nog veel meer zijn te verkrijgen op de gemeentelijke cultuurdienst, Gemeenteplein 1, 1702 Groot-Bijgaarden.
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 u
en op donderdagavond van 18 tot 20u.
Tel. 02/467.60.10
Fax. 02/467.60.26
cultuur@dilbeek.be
Meer info vind je ook op:

www.dilbeek.be
www.dilbeekserfgoed.be

Andere wandelingen: Wolfsputtenwandeling (mei 2004)
Bruegelwandeling (juni 2004)
Hoppewandeling (september 2004)
Pedemolenwandeling (oktober 2004)
Wivinawandeling (mei 2005)
Vierbekenwandeling (juni 2005)
Dit foldertje is een uitgave van gemeentebestuur Dilbeek met medewerking van Werkgroep Wandelpaden (André Coppens, Boudewijn Vanermen, Piet de Coninck & Renate Devreese) • Dec. 2004
Met dank aan Geert Léonard en de gemeente Anderlecht.

