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Émile Duployésquare (foto 2012).
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INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

De langwerpige, met bomen afgezoomde Émile Duployésquare ligt
in een van de hoeken van het kruispunt gevormd door de Rogierlaan
en de Paul Deschanellaan.
De aanleg van de square paste in het kader van de verplaatsing van
de ringspoorlijn en de aanleg van de Paul Deschanellaan op de
plaats van de spoorlijn. De beslissing voor de aanleg van de square
dateert uit 1919 en de opening ervan werd bepaald bij K.B. van
27.02.1924, dat een voorbouwstrook van zes meter voorschreef. De
square volgt gedeeltelijk het tracé van een oude weg, de Van
Haelenstraat, die de Rogierlaan verbond met de zogenaamde
Montagne de l'Ermite [Kluisberg], een deel van de huidige
Monrosestraat. Nadat de spoorweg was verplaatst en uitgegraven,
werd deze doodlopend geworden straat verwijderd. Het begin ervan,
schuin op de Rogierlaan, de huidige noordoosthoek van de square,
werd echter bewaard en bebouwd met een opbrengsthuis ontworpen
in 1902 (zie Rogierlaan nr. 149-149a). Bij gebrek aan middelen voor
de aankoop van de terreinen en van woningen voor wie werd
onteigend, duurde het echter tot 1932 voor de square werd
aangelegd.
De homogene bebouwing bestaat uit grote appartementsgebouwen
in modernistische stijl, ontworpen tussen 1935 en 1960.
De naam van de square is een eerbetoon aan de uitvinder van de
stenografie, de Fransman Emile Duployé (1833-1912). In 2002 werd
er een klein bronzen beeld, Silke, van Alfred Blondel geplaatst.
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Émile Duployésquare, algemeen aanlegplan van 1922,
GAS/OW Infrastructuur 394.
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Émile Duployésquare, algemeen aanlegplan van 06.01.1932,
GAS/OW 313.
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