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Kloosterstraat, 7, 5, 3, 1 (foto 2009).

ELSENE

Kloosterstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Rechtlijnige straat van de Kruisstraat op Brussel, naar de Kluisstraat
op Elsene. Slechts een deel van de straat, met name het nr. 9 en het
gedeelte langs de muur van het waterreservoir van de Stad Brussel,
ligt op het grondgebied van Brussel.
Deze straat maakte deel uit van het Plan d'ouverture de plusieurs
rues dans le quartier de l'Ermitage entre l'avenue du Bois de la
Cambre et les chaussées de Vleurgat et d'Ixelles goedgekeurd door
de gemeenteraad van Elsene van 15.07 en 15.09.1863 voor de
aanleg van de straten van de Kluiswijk; dit plan werd goedgekeurd
bij K.B. van 11.11.1863.
De naam van de straat herinnert eraan dat hier vroeger een klooster
van de zusters van Maria stond.
Oorspronkelijk werd de Kloosterstraat verlengd door de Charles
Decosterstraat die toen dezelfde naam droeg. Bij K.B. van
17.04.1882 werd het straatgedeelte tussen de Kloosterstraat en de
huidige Charles Decosterstraat opgegeven. Dit ‘verbindingsstuk'
werd vervangen door een te bebouwen terrein en zo ontstonden
twee afzonderlijke straten, waarvan de kleinste voortaan Charles
Decosterstraat heette.
Twee derden van de pare kant wordt ingenomen door de lange
zijgevel van het Athénée royal d'Ixelles (zie Kruisstraat nr. 40). Langs
het laatste derde, op de hoek met de Kluisstraat, loopt de muur van
het eigendom Solvay (zie Elyzeese Veldenstraat nr. 43, 61 en 63).
De oudste gebouwen op Elsene dateren van de jaren 1860. Aan
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onpare kant bevindt zich een rij burgerwoningen in
neoclassicistische stijl met symmetrische compositie (van nr. 1 tot nr.
7). De gevel van nr. 1 is bekleed met briketten; op nr. 3 en 5 zijn de
ijzeren borstweringen bewaard. Dan volgt de omheiningmuur van het
waterreservoir dat op Brussels grondgebied ligt, en tot slot de
zijgevel van het CIVA, die de hoek vormt met de Kluisstraat.
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Kloosterstraat 7, 5, 3, 1 (foto 2009).
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