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Renkinstraat, zicht op de twee laatste bouwblokken langs de pare zijde, vanuit de Rubensstraat (foto 2013).
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INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

De Renkinstraat verbindt het Lehonplein met de Gallaitstraat en
kruist de Rubensstraat en de Vondelstraat. De Verhasstraat mondt
erop uit.
Net als de Rubensstraat en het eerste deel van de Vondelstraat
werd de Renkinstraat aangelegd op vraag van en op de terreinen
van de Compagnie Immobilière de Belgique, evenals van de heren
Mercier c.s., krachtens een goedkeuring afgeleverd tijdens de
gemeenteraadszitting van 20.10.1874 en bekrachtigd bij K.B. van
31.12.1875. In 1877 werden de werken voor de aanleg van deze
zestien meter brede straat voltooid.
De straat is genoemd naar Renkin of Rennequin Sualem
(Jemeppe-sur-Meuse, 1645 – Bougival, 1708), Luiks
meester-timmerman; hij bedacht de machine van Marly, die het
water uit de Seine moest oppompen naar de fonteinen van Marly en
Versailles tijdens het bewind van Lodewijk XIV.
De hoofdzakelijk residentiële straat werd tussen 1880 en 1911
bebouwd, met huizen in overwegend neoclassicistische stijl, zoals
nr. 46 (1880) en 49 (1893), alsook nr. 26, 28 en 30, die een geheel
vormen met nr. 54 en 56 van de Rubensstraat (ca. 1888). In de
straat bevinden zich ook verscheidene gehelen in deze stijl die i.o.v.
eenzelfde eigenaar zijn ontworpen, op nr. 36 tot 42 (zie deze
nummers), 75 tot 81 (1893) en 80, 82 (zie deze nummers).
Vermelden we nog, op nr. 8, een huis met slechts één travee die
oorspronkelijk een gezamenlijke gevel met nr. 10 (1882) vormde en
naar een achterliggende marmerfabriek leidde, thans verbouwd tot
woningen. Talrijke andere, oorspronkelijk neoclassicistische huizen
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zijn opnieuw bepleisterd of bekleed met briketten.
Enkele gebouwen zijn in eclectische stijl, zoals nr. 13 en 15 (1887),
alsook 70 (1890). Andere zijn in art-nouveaustijl of beïnvloed door de
art-nouveau (zie nr. 33 en 90-92). Vermelden we tot slot een
herenhuis in Beaux-Artsstijl (zie nr. 76), ontworpen in 1911 i.o.v. de
schilder Franz Kegeljan, die zijn atelier in het naastliggende gebouw
had, thans vervangen door een appartementsgebouw.
Nog andere kunstenaars kwamen enkele jaren in de straat wonen:
de Carpentiers, ornamentist en beeldhouwer, op nr. 8, de
schilder-decorateur Privat Livemont op nr. 75, en de schilder Eugène
Van Gelder op nr. 79.
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Renkinstraat, zicht op het tweede bouwblok langs de onpare
zijde, vanuit de Rubensstraat (foto 2013).
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Renkinstraat 81 tot 75 (foto 2013).

Renkinstraat 15 en 13 (foto 2013).
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