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Een tweede jeugd voor het Continental-gebouw
Brussel, dinsdag 31 mei 2016
De gevelwerken aan het vroegere Café-Hotel Continental, gelegen op het De
Brouckèreplein grenzend aan de voetgangerszone, zijn van start gegaan en worden tegen het
einde van dit jaar afgerond. Het gebouw, opgetrokken in witte steen, herbergt de diensten van
de Grondregie, maar ook appartementen, kantoren en winkels. De investering bedraagt
ongeveer € 565.000 en de werkzaamheden zullen verlopen in drie fasen:
Fase 1: methodische reiniging van de gevel waarbij bijzondere aandacht uitgaat
naar de beelden en friezen die het gebouw versieren;
Fase 2: herstellings- en dichtingswerken. Vooral het dak en de dakgoten
worden vervangen om een optimale dichting te waarborgen;
Fase 3: afwerking. De stenen elementen worden bewerkt met een verharder en
een waterafstotend product om de weerstand te verhogen. De ramen worden
behandeld en geschilderd in dezelfde kleuren.
De drie gevels zullen gelijktijdig de opeenvolgende fases doorlopen, maar de gevels
die uitgeven op het De Brouckèreplein en de Adolphe Maxlaan worden prioritair behandeld
om de aanpassingswerken voor de nieuwe toegang tot de metro en de voetgangerszone niet te
hinderen.
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van de Stadseigendommen, is verheugd over de
aanvang van de werken: “De werkzaamheden zullen uiteraard de patrimoniale regels volledig
respecteren zodat het historische karakter van de gevel bewaard blijft. Deze
verfraaiingswerken vullen de uitbreiding van de voetgangerszone mooi aan.” De Schepen
vervolgt: “Ik maak er een erezaak van om de nodige budgetten vrij te maken voor het
onderhoud en de renovatie van het privé-patrimonium van de Stad, en dat bovenop een
intensief investeringsprogramma in de bouw van nieuwe woningen.”
Het Continentalgebouw is van de hand van architect E. Carpentier en de constructie
dateert van 1874. Het gebouw werd opgetrokken op initiatief van een privéfirma om er een
prestigieus hotel van te maken. In 1885 nam de Stad het gebouw over en werd het
Continental-gebouw de blikvanger vanuit het perspectief van de Anspachlaan. Sindsdien
kreeg het verschillende bestemmingen: een wassenbeeldmuseum, een café-restaurant en sinds
1980 de huidige bestemming (appartementen, kantoren en winkels). Anderhalve eeuw later
herbevestigt het Continental-gebouw zijn prestigieuze ligging in het kader van de
vernieuwing en de heraanleg van de centrale lanen.
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