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Nicolas Defrêcheuxstraat, pare zijde (foto 2012).

SCHAARBEEK

Nicolas Defrêcheuxstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

De Nicolas Defrêcheuxstraat verbindt de Lambermontlaan met het
kruispunt gevormd door de Prinses Elisabethlaan en de Georges
Garnirstraat. De Joseph Van Campstraat begint er.
De straat ligt in de wijk Monplaisir-Helmet, op een deel van een oude
bochtige weg die 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. Het tracé van de toekomstige Defrêcheuxstraat
vormde toen in het eerste deel een knik. Op het stratenplan van de
wijk, opgesteld door gemeentelijk ingenieur der Openbare Werken
Octave Houssa en goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting
van 03.11.1904 en bij K.B. van 21.04.1906, werd dit gedeelte
verwijderd en werd de straat enkele meters in rechte lijn verlengd tot
aan de toekomstige Lambermontlaan. Deze werken werden in 1908
uitgevoerd.
Zoals verscheidene verkeerswegen in de wijk, draagt de straat de
naam van een Belgisch schrijver (Luik, 1825 – Herstal, 1874), een
dichter die tal van bundels met Waalse liederen publiceerde. De
straat werd naar hem vernoemd tijdens de gemeenteraadszitting van
10.11.1911.
Aan pare zijde werd de straat bijna volledig bebouwd tijdens de
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laatste twee decennia van de 19e eeuw, langs wat toen nog de rue
des Meuniers was. De bebouwing ging nadien aan onpare zijde
voort, hoofdzakelijk tussen 1900 en 1904. De bebouwing is vrij
uniform en omvat overwegend huizen in neoclassicistische stijl en
enkele huizen in eclectische stijl.
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Nicolas Defrêcheuxstraat, onpare zijde (foto 2012).
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