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Georges Garnirstraat 48 tot 26 (foto 2012).

SCHAARBEEK

Georges Garnirstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

De Georges Garnirstraat verbindt het kruispunt gevormd door de
Prinses Elisabethlaan en de Nicolas Defrêcheuxstraat met de
Monplaisirlaan en wordt doorkruist door de Max Roosstraat.
De straat ligt in de wijk Monplaisir-Helmet en bestond al vóór het
stratenplan van deze wijk, definitief goedgekeurd bij K.B. van
21.04.1906. Ze ligt op een deel van de oude bochtige weg die al
voorkomt op het plan getekend door Jacob van Deventer ca.
1550-1565. Op de buurtwegenatlas van ca. 1840 staat ze aangeduid
als chemin n° 12, en vervolgens als rue des Meuniers
[Molenaarstraat]. Ze verbond het dorp Schaarbeek ter hoogte van de
toekomstige Haachtsesteenweg met de spoorlijn Brussel-Mechelen.
Bij K.B. van 04.10.1882 werd het gedeelte van de voormalige rue
des Meuniers [Molenaarstraat] dat met de huidige Nicolas
Defrêcheuxstraat en Georges Garnirstraat overeenstemt, verbreedt
en rechtgetrokken.
Net als verscheidene andere verkeerswegen in de wijk, draagt de
straat de naam van een Belgisch schrijver (Bergen, 1868 Sint-Joost-ten-Node, 1939), waarvan de voornaam echter normaal
zonder eind-s wordt geschreven. De straat werd naar hem vernoemd
tijdens de gemeenteraadszitting van 10.11.1911.
De oudste gebouwen van deze straat, enkele neoclassicistische
huizen, werden ca. 1880 gebouwd langs wat toen nog de rue des
Meuniers [Molenaarstraat] was. Tijdens het eerste kwart van de 20e
eeuw werd de straat grotendeels bebouwd met huizen in eclectische
stijl, zoals nr. 34, ontworpen door architect Antoine Laenen i.o.v. de
industrieel Max Roos in 1913 (zie dit nummer). In de jaren 1920

MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

© MBHG | http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.Georges_Garnirstraat.html

PAGINA 2/2

werden enkele gebouwen opgericht, zoals nr. 13-17 en 26, twee
hoekgebouwen in Beaux-Artsstijl die de architect A. Laenen
eveneens voor M. Roos ontwierp (zie Max Roosstraat nr. 29 en 22).
Op de onbebouwde percelen kwamen in 1936 nog een
modernistisch hoekgebouw n.o.v. architect Victor Broos (nr. 22-24),
alsook enkele gebouwen in de jaren 1940 en 1960.
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Georges Garnirstraat, kruispunt met de Max Roosstraat (foto
2012).
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