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Munsterstraat, richting toegang Terkamerenabdij (foto 2010).
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Van de ingang van de abdij van Terkameren, waaraan haar naam
refereert, naar de Louizalaan. Ze ligt op de westelijke oever van de
vijvers van Elsene.
Ze maakt deel uit van de straten die de vijfhoek van de Koningstuin
begrenzen. Deze werd in 1876 aangelegd op initiatief van Leopold II
(zie notitie over het gebied van Brussel Uitbreiding Zuid). Ze ligt
deels op het grondgebied van Brussel, deels op dat van Elsene en is
slechts bebouwd op Brussel.
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). De aanleg van de wegen 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.

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 234.
SAB/PP 2720 (ca. 1875).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1879, II, 519.
Publicaties en studies

MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

© MBHG | http://www.irismonument.be/nl.Elsene.Munsterstraat.html

PAGINA 2/2

DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Brussel, 2007.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Ixelles-Village et le quartier des Étangs, Gemeente Elsene, Brussel,
1998 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 3).
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.81-88.
Le quartier des étangs d'Ixelles, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1994
(Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 10).

Munsterstraat, 1920 (Verzameling Dexia Bank).
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