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Charles Legrellestraat, huizenrij aan pare zijde in het begin van de straat (foto 1994).

ETTERBEEK

Charles Legrellestraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Van Pater de Dekenstraat naar Sint-Michielslaan.
Rechtlijnige verbinding, aangelegd in 1906. Oorspronkelijk liep de
Ch. Legrellestraat voorbij de Sint-Michielslaan, via de huidige Pater
E. Devroyestraat (die haar hedendaagse naam na WO II ontving).
Het gedeelte tussen de Pater de Dekenstraat en de Legerlaan die
haar doorkruist, werd pas in 1923 voltooid.
Charles Legrelle was een schepen van Etterbeek. Aan beide zijden
huizen en appartementsgebouwen waarvan de oudste zich tussen
de Legerlaan en de Sint-Michielslaan bevinden. Nog enkele
constructies uit het begin van XX, meestal onder zadeldak, van
neoclassicistische inspiratie, zoals Nr. 23 (1906, bepleisterde
lijstgevel met steekboogvensters in platte omlijsting) of in de
traditionele eclectische stijl van die tijd, cfr Nr. 16 (arch. Léon
SMETS, 1921) en 25 (1908).
Verder talrijke constructies uit de jaren 1920, waarvan sommige met
art-deco-invloed zoals Nr. 8 (arch. Paul HAMESSE en broers, 1926)
en 33 (arch. A. en V. DANLÉE en Ernest HÉRENT, 1914-1922) en
architectuur in Beaux-Artsstijl zoals Nr. 34 (arch. M. GENARD, 1921)
en 54 (1922).
Op de hoeken van de Legerlaan en de Atrebatenstraat, gebouwen
van aanzienlijkere omvang, meestal met afgeschuinde hoektravee,
cfr Nr. 17 (1925), 22 (1911, winkelpui op begane grond, talrijke
bewerkte arduinen lateien en spitsbogige waterlijsten met voluten) of
37 (1920).
Ten slotte talrijke moderne appartementsgebouwen.
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Archieven
KB 4.5.1919.
GAEtt./OW 693 (1906), 3909 (1908), 4010 (1911), 371 (1914), 773 (1921 Legerlaan), 1402 (1921),
2185 (1922), 1855 (1923), 7265 (1925), 8122 (1926), inschr.reg. 1821 (1955).
RPV 1919, p. 58, 1922, p. 342.
Publicaties en studies
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 98.

Charles Legrellestraat, huizenrij aan pare zijde vanuit de
Legerlaan naar de Sint-Michielslaan (foto 1994).
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Charles Legrellestraat, huizenrij aan onpare zijde vanuit de
Legerlaan naar de Sint-Michielslaan (foto 1994).
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