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Peter Benoitstraat, huizenrij onpare zijde (foto 1993).

ETTERBEEK

Peter Benoitstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Van Waversesteenweg naar Jules Maloulaan. Gelegen tegenover de
Fétistraat, loopt evenwijdig met het eerste deel van de
Groothertogstraat en eindigt aan het kruispunt van de J. Maloulaan
met de Morgenlandstraat. De straat werd geopend in 1903. Ze heeft
haar naam te danken aan de componist Peter Benoit (1834-1901;
vanaf 1867 directeur van de Vlaamsche Muziekschool).
Uitgezonderd Nr. 3-5 (1936, arch. C. VAN HOORDE) en Nr. 24
(1931, arch. VAN ELST), heeft het straatbeeld een homogeen
uitzicht. De woningen werden opgetrokken tussen 1903 en 1914 in
eclectische stijl met soms wat art-nouveau-invloed.
Zie aan oneven zijde, Nr. 19 (1908), 27 (1909, arch. Pierre
STILLEMANS), 31 (1914) en ook Nr. 1, op de hoek met de
Waversesteenweg Nr. 513-515, gebouwd in 1904 n.o.v. arch. Victor
BOELENS: hoekgebouw met hoektravee aan weerszijden
geflankeerd door woning met twee traveeën. Verbouwde winkelpuien
op begane grond, bovenbouw van twee verdiepingen in baksteen
horizontaal geleed door banden in witte baksteen; verder decoratief
gebruik van witte baksteen voor borstweringen, booglijsten en
lateien.
Hiertegenover, op de ander hoek met de Waversesteenweg, een
aanzienlijk pand in art-nouveaustijl n.o.v. arch. Gustave STRAUVEN
(1905). Verder aan even zijde: Nr. 6-8 (1907) en Nr. 38 tot 42 drie
huizen met art-nouveau-invloed, gecementeerde gevels met drie
bouwlagen + souterrain en twee traveeën, opgetrokken tussen 1904
en 1906.
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GAEtt./OW 16436, 17056 (1904), 17885 (1905), 18904, 18905 (1906), 3118 (1907), 4252 (1908),
1787 (1909), 6847 (1914), 8806 (1931), 2152 (1936).
RC. 1903, p. 83.
Publicaties en studies
BAETENS, R., De roep van het paradijs. 150 jaar Antwerpse Zoo, Lannoo, Tielt, 1993, p. 211.
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 80.

Peter Benoitstraat, huizenrij onpare zijde (foto 1993).

MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

Peter Benoitstraat, huizenrij pare zijde (foto 1993).
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