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Rik Wouters heeft zich geïnstalleerd 
in een klein huisje dat hij huurde in 
de Dennebosstraat in 1907, daarna 
heeft hij zijn eigen huis laten bouwen 
op het plein, vroeger Citadelplein. De 
Bezemhoek is een van zijn belangrijkste 
inspiratiebronnen.

Rik Woutersplein

Gebouwd in 1909 dankzij een gift van 
de familie Gilson, opent de kribbe haar 
ramen op lucht en licht, belangrijke ge-
zondheidsfactoren. Een moderne crèche 
waar de allerkleinsten vrij zijn in hun 
bewegingen, en op eigen ritme leren en 
waar de moeders kunnen komen zogen.

De crèche Gilson

Grote terreinen werden verkaveld in 
rijen van identieke kleine huisjes, met 
gemeenschappelijke muren onder een-
zelfde dak en dakgoot om de kosten te 
verminderen. De toegang tot de groen-
tetuin en de kleine fokkerijen binnen 
in het eiland gebeurde via  overdekte 
erfdienstbaarheden, genaamd strootjes.

De Terhulpsesteenweg

De kapel, gebouwd in 1956 op de oude 
vijver van de Heiligenborre, in modern 
materiaal dat furore zal maken op de 
Expo 58, gelamineerd hout.

De Kapel van Onze-
Lieve-Vrouw Konin-
gin Der Hemelen

Oude stallen voor renpaarden, toen de 
hippodroom van Bosvoorde en Groenen-
dael nog actief waren.

Vroeger was bijna 1 huis op 3 een café 
of een kleine winkel. We kunnen hier-
van nog sporen vinden op sommige 
voorgevels.

Op het einde van de jaren 1950 verhoo-
gt het autoverkeer. De Vorsterielaan 
wordt aangelegd, hierbij wordt een deel 
van de vijver vernietigd en het Vorste-
rieplateau wordt geïsoleerd van zijn 
vallei. Langs deze nieuwe weg verkavelt 
de gemeente een nieuwe wijk met 
bel-etagewoningen.

Manege

Café “de la forêt”De nieuwe wijk

Talrijke gemeenschapsinitiatieven wer-
den genomen door de bewoners : bijen-
korven, groentetuin, uithangborden, een 
internetsite, diner in de straat, open-
luchtcinema, carnaval, fanfare, reuzen, 
web radio,… 

Collectieve tuin 
Hakbosstraat

De school heeft haar 100-jarig bestaan 
gevierd in 2013. De zolder herbergt de 
reuzen Janneke, Mieke en Tichke.

Ecole de la Sapinière




