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Bosvoordsesteenweg, algemeen zicht (foto 2014).

ELSENE

Bosvoordse Steenweg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Deze lange en bochtige weg loopt over het grondgebied van Elsene,
Brussel en Watermaal-Bosvoorde en verbindt de Oude Lindesquare
met de Terhulpensesteenweg in Bosvoorde. Hij loopt over de
spoorlijn Schaarbeek-Halle. Op het grondgebied Elsene – waar zich
het nr. 9 tot 48 bevinden – beginnen de Kriekenbomenstraat en de
Akarovastraat, terwijl de Louis Ernottestraat er eindigt.
De Bosvoordsesteenweg volgt het tracé van de oude buurtweg nr.
35 (Kolleken straet), die al vanaf de 15e eeuw wordt vermeld. De
steenweg kreeg zijn huidige benaming tijdens de zitting van de
Brusselse gemeenteraad van 23.03.1907. Hij werd herhaaldelijk
verbreed en rechtgetrokken (K.B.'s van 08.07.1902 en 25.07.1904)
voordat hij werd opgenomen in de verschillende plannen van aanleg
van de Boondaelwijk (K.B.'s van 08.11.1907, 09.04.1908,
05.09.1930, 19.06.1931, 02.11.1937). In 1975 werd hij nogmaals
verbreed en werd zijn wegbaan naar voorbij de Kriekenbomenstraat
verplaatst.
Sinds zijn aanleg is het Elsense gedeelte van de
Bosvoordsesteenweg slechts schaars bebouwd. De oudste
bebouwing bevindt zich hoofdzakelijk rond de Oude Lindesquare,
met de voormalige pastorie van Boondaal (zie nr. 30-30a) en later
een reeks eigendommen die thans of vroeger aan de familie
Gonthier toebehoorden (zie nr. 36; nr. 32-34, 1920) en die vanaf de
openbare weg moeilijk te zien zijn. Het voormalige Institut de
l'Enfant-Jésus behoort eveneens tot de oude gebouwen (zie nr. 40).
De rest van de steenweg wordt afgeboord door diverse
appartementsgebouwen uit de jaren 1970 en zelfs de jaren 2000.
Net aan de gemeentegrens is immers recent een nieuwe wijk
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aangelegd, met de opening van een nieuwe straat, de Akarovastraat
(genoemd naar de bekende danseres). Het gaat om sociale
woongebouwen (waaronder 316 woningen met laag energieverbruik,
voltooid in 2010) van de Elsense Haard. In de Gordon
Bennettwarande (een doodlopende weg langs de steenweg,
genoemd naar de stichter van de Gordon Bennett Cup – een
ballonwedstrijd die verschillende malen werd gehouden op de
Solbosch-terreinen na de Wereldtentoonstelling en vóór de bouw
van de ULB) bevinden zich sinds eind jaren 1970 ook sociale
woongebouwen. In de omgeving van de spoorlijn loopt de steenweg
langs een klein bos dat eigendom is van de gemeente Elsene en
waarvan volkstuintjes zijn gemaakt.
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Akarovastraat, algemeen zicht (foto 2014).
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