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Ontdek Anderlecht: een gemeente rijk aan art deco

Ons erfgoed in de kijker dankzij een unieke brochure

Onze dienst Toerisme publiceerde zopas voor het eerst een brochure volledig in het teken van 

art  deco  en  modernisme  in  Anderlecht.  Dit  rijkelijk  geïllustreerd  werk  neemt 

architectuurliefhebbers mee op 6 interessante wandelingen. 

Anderlechts burgemeester Eric Tomas, bevoegd voor Toerisme, liet het volgende optekenen: “met 

deze prachtige brochure en deze grondig uitgevoerde inventaris  van onze gemeentelijke dienst  

Toerisme, neemt Anderlecht zijn plek in op de kaart van het architecturale toerisme in Brussel.  

Hoewel onze gemeente heel wat  architecturale hoogstandjes rijk is, werd Anderlecht tot nu toe  

nauwelijks  vermeld  in  de  bestaande  toeristische  

wandelingen en gidsen rond dit thema.” Art deco is 

aanwezig  in  de  meeste  Anderlechtse  wijken,  van 

Kuregem tot het historische centrum.  Tijdens het 

interbellum  kende  de  stedenbouwkundige 

ontwikkeling  in  Anderlecht  een  bloei  met  het 

verschijnen van hele  art-decowijken. De  Meirwijk 

toonbeeld van harmonieuze en goed bewaarde art 

deco  en  betekent  als  dusdanig  een  meerwaarde 

voor de art-decoarchitectuur in Brussel. Hetzelfde 

geldt voor de  tuinwijken van Moortebeek en Het 

Rad, die gebouwd werden in de jaren 1920-1930.
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Art deco en modernisme 

Art  deco  is  onlosmakelijk  verbonden  met  het 

interbellum, een periode van twintig jaar  waarin de 

architectuur bulkt van de creativiteit, inventiviteit en 

durf. We kunnen dit onderverdelen in twee periodes: 

De eerste, van 1918 tot 1930, wordt gekenmerkt door 

meer  versiering.  Glasramen  en  exotische  bas-reliëfs 

doen  terugdenken  aan  een  tijdperk  van  grootse 

avonturen, terwijl exotische diersoorten, vruchten en 

bloemen  ons  doen  dromen.  Tijdens  de  tweede 

periode, van 1930 tot 1940, zien we een bescheidener 

en  vooral  soberder  art  deco  met  meer  aandacht  voor  de  geometrische  vormen.  Glasramen, 

ijzerwerk en bas-reliëfs vormen abstracte geometrische lijnen. Vanaf 1920 kent het modernisme 

een opgang. De architectuur richt zich vooral op de hoofdfunctie van een woning en een betere 

toegang voor iedereen door nieuwe materialen te gebruiken en nieuwe technieken toe te passen. 

Gratis gids

Aan de hand van deze gids kunt u zich tijdens de wandelingen laten verbazen door de gevels die 

deze kunststromen weergeven en ontworpen werden door bekende architecten, zoals  Fernand 

Brunfaut, Jean-Jules Eggericx en Antoine Courtens. Zes herfstwandelingen nemen u mee naar zes 

wijken in Anderlecht:  Het historische centrum, de Meirwijk,  Moortebeek,  Het  Rad,  Scheut  en 

Kuregem.

Van 12 tot 19 november kunt u deze gids gratis aanvragen via tourisme@anderlecht.brussels -  

02 526 83 65 of bij de dienst Toerisme van Anderlecht. Nadien kunt u de gids aankopen aan 3  

euro. U kunt de gids ook downloaden via www.anderlecht.be.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht

Via 02 558 09 91

http://www.anderlecht.be/
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