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Belgradostraat, straatnaambord in geëmailleerd ijzer met aanduiding van gemeentegrens (foto 1997).

SINT-GILLIS

Belgradostraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Straat tussen Fonsnylaan en de Mérodestraat. Deels op
grondgebied van Vorst en deels op dat van Sint-Gillis waar straat
verder loopt tot aan Koningslaan.
Aangelegd bij K.B. van 15.02.1882. Zoals de É. Féronstraat en
Fontainasstraat gedeeltelijk gelegen op tracé van ‘Oude Vorstweg',
een heel oude en belangrijke verbindingsweg, vermeld vanaf 1321
en vermoedelijk ouder, ook wel Oude Herbaene van Brussel naer
Halle of nog Herbaene van de vallei genoemd. Weg liep op
rechteroever van Zennevallei, ongeveer langs tracé van É.
Féronstraat en Fontainasstraat tot aan Hallepoort en verder richting
Hoogstraat. In 1845 wijzigt ‘Oude Vorstweg' in Hondestraet.
Huidige Belgradostraat bevindt zich gedeeltelijk in Zuidwijk en wijk
van park van Vorst, beide ontworpen door wegeninspecteur Victor
Besme. Opmerkelijk is de aanwezigheid van twee, nu verbouwde,
huizen van 1846 (nr. 110 en 112), dus gebouwd vóór rooilijnenplan
van 1882.
Industriële en handelsbestemming vanwege nabijheid van
Zuidstation. Gedeelte op Sint-Gillis voornamelijk ingenomen door
installaties van voormalige Brusselse Trammaatschappij, heden
MIVB: ateliers aan pare kant (zie Fonsnylaan nr. 122-124) en
stelplaats voor trams aan onpare kant (zie Koningslaan nr. 19).
Niet geselecteerde nr.: 81: vml. opslagplaats en stallen n.o.v. arch.
Léon Duverger, 1907, heden verbouwd; 83: op doorlopend perceel
met Mérodestraat nr. 221, vml. opslagplaats van 1904, maar
verbouwd en verhoogd tot woning n.o.v. arch. Léon Duverger, 1908;
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85: op doorlopend perceel met Mérodestraat nr. 219,
industriegebouw van 1903, verhoogd en verbouwd in 1962; 87: op
doorlopend perceel met Mérodestraat nr. 217, gebouw van 1902; 89:
op doorlopend perceel met Mérodestraat nr. 215, vml. ‘Brasserie de
la Nation' van 1900; 91: huis met neoclassicistische inslag van 1901;
108: atelier van 1922, verhoogd in 1926, n.o.v. arch. Pierre De
Gieter en in 1932; voorpui en benedenverdieping verbouwd n.o.v.
arch. Valère Nobus, 1938; 110-112: twee neoclassicistische huizen
volgens spiegelbeeldschema van 1846, samengevoegd onder
hetzelfde hoofdgestel, nr. 110 verhoogd in 1925 en nr. 112 in 1890;
122: industrieel gebouw van 1926, verhoogd in 1986; 128: huis in
eclectische stijl n.o.v. arch. Benjamin De Lestré-De Fabribeckers,
1910, nu gebanaliseerd door vervanging van erker en balkon; 130:
opbrengsthuis in eclectische stijl n.o.v. Émile Baillien, 1908 (volgens
De Keyser, G., 1996); 132: eclectisch opbrengsthuis n.o.v. arch.
Paul Mohonval, 1903 (volgens De Keyser, G., 1996).
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