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Georges Eekhoudlaan richting François Rigasquare (foto 2012).
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Georges Eekhoudlaan
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INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

De rechte, door bomen afgeboorde Georges Eekhoudlaan verbindt
de François Rigasquare met het kruispunt gevormd door de Maurice
Maeterlincklaan en de Zénobe Grammelaan, evenals de
Chaumontelstraat en de Van Droogenbroeckstraat. De Gustave
Hubertistraat en de Grégoire Leroystraat beginnen er.
De laan ligt in de wijk Monplaisir-Helmet, waarvan het stratenplan
werd getekend door Octave Houssa, ingenieur der gemeentelijke
Openbare Werken en goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting
van 03.11.1904 en bij K.B. van 21.04.1906, samen met dat van drie
andere nieuwe Schaarbeekse wijken – Mont-Rose, Linthout en
Josaphatvallei. De laan werd in 1907 aangelegd in een nochtans al
betrekkelijk dicht bebouwde zone, langs straatdelen die moesten
verdwijnen: de Leeuwstraat, de Chaumontelstraat en de Heidestraat.
De wegenwerken werden in 1913 voltooid.
Net als andere verkeerswegen in de wijk, draagt de laan de naam
van een Belgisch schrijver. Georges Eekhoud (Antwerpen, 1854 –
Schaarbeek, 1927) woonde in Schaarbeek, op nr. 407 van de
Vooruitgangsstraat. Deze naam werd eerst toegekend aan de
huidige Huart Hamoirlaan, voordat hij aan de huidige laan werd
gegeven tijdens de gemeenteraadszitting van 23.03.1906.
De residentiële laan is bebouwd met eengezinswoningen en
opbrengsthuizen achter een tuintje. De eerste woningen, in
eclectische stijl, werden tussen 1912 en 1915 gebouwd. Vermelden
we daaronder nr. 1-3, met invloed van de art nouveau (zie dit
nummer), alsook nr. 13 (n.o.v. architect Antoine Laenen, 1914) en 21
(1915). De laan werd intensiever bebouwd tussen 1921 en 1935,
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met gebouwen in laat-eclectische stijl, zoals het ensemble gevormd
door nr. 25 en 27 (n.o.v. architect Michel Vidy, 1924), of art deco,
zoals nr. 37 tot 49 (1927), die ook een geheel vormen, vermengd
met de cottagestijl en ontworpen i.o.v. de Comptoir National des
Matériaux. Sommige werken uit deze periode, zoals nr. 12 (zie dit
nummer), vertonen invloeden van de Beaux-Artsstijl. Daarnaast
werden in de jaren 1950 enkele modernistische gebouwen opgericht.
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Georges Eekhoudlaan 27 en 25 (foto 2012).
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Georges Eekhoudlaan 49 tot 37 (foto 2012).

Georges Eekhoudlaan 49 tot 37, opstanden, GAS/DS 116-37
(1927).
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