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Braambosstraat (foto 2011).

ELSENE

Braambosstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Hellende straat van de Dalstraat naar het kruispunt gevormd door de
Generaal de Gaullelaan en de Bellevuestraat. Deels op het
grondgebied van Elsene, deels op dat van de stad Brussel. Ze maakt
deel uit van de straten die grenzen aan de vijfhoek van de
Koningstuin, die in 1876 werd aangelegd door Leopold II (zie notitie
Brussel Uitbreiding Zuid).
Ze werd aangelegd in het kader van het Plan d'expropriation par
zones pour l'aménagement des abords des étangs et pour
l'ouverture de plusieurs rues aboutissant à l'avenue Louise, à la
chaussée de Boondael, à la place Sainte-Croix et à l'ancienne
abbaye de la Cambre dat werd goedgekeurd bij K.B. van 22.08.1873
(opgesteld door inspecteur der wegen van de buitenwijken van
Brussel Victor Besme en directeur van Openbare Werken van
Elsene Louis Coenraets) en kreeg haar naam tijdens de
gemeenteraadszitting van Brussel van 23.11.1879. De aanleg van
de weg en de vijvers werd uitgevoerd door de Société de l'Avenue
Louise – eigenaar van de terreinen beneden de rotonde van de
Louizalaan –, en dit volgens een akkoord met de stad Brussel en de
gemeente Elsene, die sinds 1871 de meeste van deze gronden in
hun bezit hadden.
De ene kant van de straat loopt langs de Koningstuin en de andere
kant is bebouwd met appartementsgebouwen die dateren uit de
jaren 1960 en 1970. Tussen deze gebouwen bevindt zich een huis in
Beaux-Artsstijl van begin jaren 1920 (nr. 6).
Zoals in 1873 overeengekomen in het contract tussen de gemeente
Elsene en de Société de l'Avenue Louise, hebben deze
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appartementsgebouwen – en vroegere huizen – een non-aedificandi
servitude voor de aanleg van voortuinen die bijdragen aan het
groene karakter van de wijk.
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Koningstuin (foto 2010).
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Braambosstraat 6 (foto 2010).
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