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Alfred Cluysenaerstraat 2, 4 (foto 2004).

SINT-GILLIS

Alfred Cluysenaarstraat 2
Villalaan 13
Alfred Cluysenaarstraat 4
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Twee opbrengsthuizen in eclectische stijl, volgens repeterend
schema n.o.v. arch. Jean Maelschalck, respectievelijk 1910 en 1911.
Telkens vijf bouwlagen en vier traveeën; zijtraveeën in risaliet, die
van links kroonlijst doorbrekend, onder fronton. In vier eerste
bouwlaag rechthoekige vensters; in vijfde bouwlaag
rondboogvensters.
Nr. 2 op doorlopend perceel en met tweede gevel in Villalaan nr. 13.
Simili-natuurstenen gevel met schijnvoegen. Hardstenen
benedenverdieping met getraliede vensters. Zijtravee gevat
inrondboognis; links met glas-in-lood; rechts met inrijpoort onder
I-balk en balkons volgens verkleinende ordonnantie met ijzeren
borstwering.

JEAN MAELSCHALCK - 1910-1911
ECLECTISME

MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

Villalaan nr. 13. Vier bouwlagen en drie ongelijke traveeën. Gevel in
Paepesteen met Savonnières- en hardstenen elementen.
Benedenverdieping met twee rechthoekige vensters onder kroonlijst
op uitgelengde consoles; vleugeldeur onder rondboog, met
bovenlicht met glas-in-lood: floraal motief. Op centrale travee
gestapelde erker oplopend tot derde bouwlaag,waarboven terras met
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gietijzeren borstwering; op verdiepingen geflankeerd door
monumentale pilasters en bekroond met een fronton met oculus. Op
verdiepingen achtereenvolgens vensters onder latei op
kussenblokken, gedrukte bogen en korfbogen met sleutel en
archivolt. Kroonlijst op fijne consoles. Bewaard schrijnwerk;
bovenlichten met roedeverdeling en gekleurd glas.
Nr. 4. Lichte bakstenen gevel met hardstenen elementen. Centrale
pilaster. Op benedenverdieping vensters onder doorlopende I-balk;
in linkertravee toegangsdeur onder hoofdgestel met consoles. In
middelste bouwlaag vensters onder I-balk. Op rechter travee balkons
met ijzeren borstwering en muurankers.

Archieven
GASG/DS 2 en Villalaan nr. 13: 127 (1910); 4: 195 (1911).
Publicaties en studies
Academie en Art Nouveau, 50 artistes autour de Victor Horta (Tentoonstellingscatalogus), Les
Amis de l'Académie Royale des Beaux-Arts asbl, Brussel,1996, pp.182-185.
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Villalaan 13 (foto 1999).

MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

Alfred Cluysenaerstraat 4 (foto s.d.).
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