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Bollandistenstraat, huizenrij pare zijde vanuit de Taxandriërsstraat (foto 1994).

ETTERBEEK

Bollandistenstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Van Pater de Dekenstraat naar Sint-Michielslaan.
In de as van de kerk van het "Collège Saint-Michel". Vormt scherpe
hoek met de Taxandriërsstraat. Wordt dwars doorsneden door de
Legerlaan en Atrebatenstraat.
Draagt de naam van de jezuïetenvereniging die zich toelegt op de
kritische studie van heiligenlevens en waarvan de zetel zich in het
"Collège Saint-Michel" bevindt.
De eerste twee delen werden rond 1912 geopend. Na jarenlange
discussies over het te volgen tracé (sommigen wilden de straat
namelijk afbuigen naar het kruispunt van de Pater de Dekenstraat en
de Batavierenstraat) werd de straat uiteindelijk in rechte lijn
verdergetrokken omstreeks 1923 "om het zicht op de Sint-Jan
Berchmanskerk te verfraaien".
Haar rooilijn werd goedgekeurd bij K.B. van 10.07.1922.
Beaux-artsarchitectuur van de jaren 1925-1930, cfr. nr. 23 en 25
(arch. Aug. DE BURBURE, 1924), 27 (arch. Jules GHOBERT, 1923),
34 (1926) en 50 of moderne panden zoals nr. 13 (arch. L.
VANDERMEEREN, 1953), 22B (arch. Alphonse COLLARD, 1966).
Arch. Eugène A. LINSSEN bouwde er verschillende huizen, cfr. nr.
2-4 (1925), 3-5 (1928), 6-8 (1925), 10 (1926) in Beaux-Artsstijl met
hier en daar nog enkele art-deco-elementen.
Daarnaast echter ook nog nr. 47 (1910) en 49 (1913) met
neoclassicistische inslag en elementen die aansluiten bij de stijl van
het begin van XX.
Opmerkelijk torentje van pand (1922) op de hoek van de
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Bollandistenstraat nr. 24 en Legerlaan nr. 66.
Archieven
GAEtt./OW 1582 (1910), 4535 (1913), 1690 (1922), 3772 (1923), 5074, 5325 (1924), 6864 (1925),
8249, 8524 (1926), 1997 (1928) ; inchr. reg. 1061 (1953), 2009 (1966).
K.B. 03.10.1911.
RC 1912, p. 7.
RPV 1913, pp. 91-94, 1914, p. 228, 1922, p. 305.

Bollandistenstraat, huizenrij pare zijde naar Sint-Michielslaan
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