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Noorwegenstraat, algemeen zicht (foto 2004).

SINT-GILLIS

Noorwegenstraat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Van J. Claesstraat tot Zwedenstraat, parallel met Fonsnylaan en de
Mérodestraat.
Twee kleine bouwblokken, afwijkend van het algemeen schema van
de wijk (Victor Besme, 1863) en zijn opdeling in grote rechthoekige
bouwblokken: net als Zwedenstraat volgt deze straat het tracé van
de oude bochtige weg, de Molenweg of Chemin du Moulin du Bras
de la Senne, die liep tot aan de Nieuwmolen, gelegen aan de Zenne,
in de as van de huidige Denemarkenstraat (zie Fonsnylaan). In het
noordoosten, kruiste deze oude weg, in het verlengde van huidige
Noorwegenstraat, de Beemstraete, waarlangs de Hondnest-molen
was gevestigd (zie Engelandstraat). Gezien de nabijheid van deze
molen werd huidige Noorwegenstraat oorspronkelijk Neststraat
genoemd.
Van 1860 tot ca. 1890 werd straat bebouwd met huizen met
overwegend neoclassicistische inslag. In het kader van het “BBP
Fonsny 1” (zie Fonsnylaan) zal de straat in de toekomst verdwijnen
en moet de oorspronkelijk bebouwing op de twee bouwblokken
tussen J. Claesstraat, de Mérodestraat, Zwedenstraat en
Fonsnylaan worden gesloopt om plaats te maken voor kantoor- en
woongebouwen. Bouwblok langs Fonsnylaan nu braakliggend.
Was onder meer bebouwd met een brouwerij op nr. 21, 1893. Deze
brouwerij werd in 1937 gekocht door drukkerij “Anciens Ets. A.
Puvrez”, toen gevestigd in zelfde bouwblok, Fonsnylaan.
Meeste huizen in tweede bouwblok staan nu leeg, behalve
Noorwegenstraat nr. 4 en 6, geflankeerd door lange afsluitingsmuur
langs tuin van huis van 1894 gelegen in aanpalende straat (zie de
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Mérodestraat nr. 93).
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