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Squares 
de Bruxelles

Voorwoord

Als internationale en wereldstad houdt Brussel met liefde het wijkleven in stand. 
Daarin zijn burenrelaties en dagelijks leven eng met elkaar verweven en inwoners 
drukken er hun eigen stempel op. De wijk van de Squares houdt haar reputatie hoog 
met prestigieuze openbare parken die deze identiteit en uitstraling benadrukken.

De Squares, die geopend werden in de tweede helft van de 19de eeuw, bieden een 
prachtig uitzicht. De nabootsing van de natuur (uitgestrekte open ruimten, trap- 
reliëfs, vijvers met verhoogde fonteinen, beplanting, rotsen) is een toonbeeld van 
openbare reinheid die aan de basis lag bij het realiseren van de parken.
De Brusselse stedenbouw van toen richtte zich op moderniteit en zag af van de 
smalle straatjes en de dichte bewoning. De nieuwe welvarende klassen konden zich 
van hun beste kant laten zien in dit architectonische juweel dat de omgeving vorm-
gaf.

Als Brussels erfgoed nodigen de Squares ook uit om onze artistieke geschiedenis te 
herontdekken via de standbeelden en monumenten die de wandelpaden opfleuren. 
De parken die grenzen aan de moderne Europese instellingen tonen de status- 
verandering die Brussel onderging sinds de creatie van de parken. De levenskracht 
van een stad berust op het vermogen om aan de toekomst te denken zonder het 
verleden te verloochenen.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Milieu
en Groene ruimten van de Stad Brussel
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Een stukje geschiedenis en 
een schets van het ontstaan van de squares

Het oosten van Brussel was in de eerste helft 
van de 19de eeuw niet verstedelijkt. Het was een 
landelijk landschap met kleine groentekwekers, 
brouwerijen, industriebedrijfjes en molens. De 
streek was ook kriskras bezaaid met kleine 
bouwvallige huisjes en vakantieverblijven. De 
Maalbeek slingerde er zich door een grillige 
vallei langs een hele rist vijvers (een vijftigtal), 
die dienden om het overtollige water op te van-
gen in periodes van hoge waterstand. De groot-
ste was de vijver, waar nog een overblijfsel van 
bestaat op de Maria-Louiza square (met oor-
spronkelijk een oppervlakte van 7 hectare).

Langs de vijver kronkelde de bescheiden zand-
weg tussen Etterbeek en Sint-Joost-ten-Node, 
die de domeinmolens met elkaar verbond.

In 1725 werd de weg verhard met kasseien en 
ook wat verlegd (tot wat later de Etterbeekse-
steenweg zou worden). In die tijd worden ook 
een aantal vijvers in de vallei gedempt. De grote 
vijver en omgeving, met hier en daar een kroeg, 
dienden vooral als landelijk wandelgebied.

In 1853 werd de wijk aangesloten op de Stad 
Brussel, die een gedeelte van de Maalbeek liet 
kanaliseren in een gewelfd opvangbekken om 
komaf te maken met de vele overstromingen. 
Het was wachten tot 1872 voor ze helemaal 
overwelfd werd, maar daarmee was het niet ge-
daan met de overstromingen.

In 1875 tekent Gédéon Bordiau, een leerling 
van Poelaert, de plannen voor de uitbreiding 
en verstedelijking van de noordoostelijke wijk. 
Hij laat zich daarbij inspireren door het denk-
werk van stadsingenieur Baron de Jamblinne 
de Meux. Hij stelt twee grote vernieuwingen 
voor: het ondergronds leggen van de spoorweg 

De vijver van de Maria-
Louizasquare heette 
eerst “Hoeivijver”, later 
omgedoopt tot “Vijver 
van Sint-Joost”. 

Het woord “Maalbeek” 
betekent dan ook “beek 
van de molen”. 

Vandaag blijven er 
nog slechts zes vijvers 
over: de vijver van 
de Terkamerenabdij, 
de twee vijvers van 
Elsene, de vijver van 
het Leopoldpark, de 
vijver van de Maria-
Louizasquare en die van 
het Josafatpark. 

Maria-Louizasquare met 
een perspectief naar 
Palmerstonlaan
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Tussen 1840 en 1874 
werden er verschillende 
stedenbouwkundige 
projecten voorgesteld 
voor het noordoostelijk 
deel van Brussel, maar 
die zouden nooit 
werkelijkheid worden. 

en het dempen van een groot deel van de vijver 
van Sint-Joost, uit hygiënische overwegingen. 
De plannen worden in april 1875 nagenoeg una-
niem goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Bordiau besluit de site in te delen in twee assen: 
een opeenvolging van vier squares die op elkaar 
aansluiten van west naar oost en een weg die 
de Ambiorixsqaure (het hart van zijn compositie) 
van noord naar zuid doorsnijdt. Het resultaat is 
een grandioos geheel dat prachtige panorama’s 
zou opleveren dankzij de glooiing van het terrein.

Bordiau ontwerpt ook de straten loodrecht op de 
verschillende squares. De volkse wijk Granvelle 
moest in oorsprong bewaard blijven. Maar door de 
ligging onderaan het nieuw aangelegde deel, had 
ze voortdurend af te rekenen met overstromingen.
Er werd dan ook besloten om deze te slopen. 
De architect voorziet ook de bouw van een Paleis 
voor Schone Kunsten en een kerk. Die zouden ech-
ter nooit gebouwd worden door de meedogenloze 
economische crisis die heerste in de jaren 1880.
Voor het verkavelen van de omliggende straten en 
de rand van de pleinen was het daardoor wach-
ten tot in de jaren 1890. De aangelegde, maar on-
bebouwde straten leverden zo een apart tafereel 
op. In 1905 worden dan eindelijk de meeste bij-
zondere hotels van de “wijk van de Squares” ge-
bouwd, in eclectische stijl, vaak met een vleugje 
Vlaamse renaissance, soms met neoclassicisti-
sche invloeden, soms in art-nouveaustijl. 

De wijk zou evenwel niet ontsnappen aan de 
verbrusseling en sommige van die opmerkelijke 
gebouwen werden afgebroken tussen 1960 en 
1970, om plaats te ruimen voor appartements-
blokken. Gelukkig is het geheel van de gebou-
wen relatief homogeen gebleven.
De squares werden geklasseerd op 14 juli 1994.

Het water dient daarbij 
als leidraad. 

Twee nieuwe art-
nouveauhuizen springen 
duidelijk in het oog: 
Het Huis Saint-
Cyr van Gustave 
Strauven, gebouwd 
van 1901 tot 1903 op de 
Ambiorixsquare 11, en 
het Hotel van Eetvelde 
van Victor Horta, 
gebouwd vanaf 1895 op 
nummer 4 (2 en 6) van de 
Palmerstonlaan.

Verbrusseling 
verwijst naar de 
stedenbouwkundige 
wanorde van een stad 
overgeleverd aan 
bouwpromotoren, 
ten koste van de 
leefomgeving van haar 
bewoners, onder het 
mom van “onmisbare 
modernisering” (bron: 
Wikipedia - vertaald 
fragment).

Margaretasquare, Ambiorixsquare, 
Palmerstonlaan en Maria-Louizasquare 
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Ambiorixsquare

Het Paard aan de drinkbak (1899) 
Constantin Meunier (1831-1905)
Dit bronzen beeld in realistische stijl, besteld 
door de Stad Brussel, toont een volks persoon 
(een mijnwerker) die schrijlings op zijn paard 
zit, dat er duidelijk vermoeid uitziet. Het paard 
buigt de nek om te drinken. Dit standbeeld werd 
door Meunier bedacht als ornament voor een 
openbare drinkplaats. Maar de stad bestelde 
het om het een plekje te geven op de Square.

Gedenkteken voor Max Waller (1919) 
Victor Rousseau (1865-1954) 
Dit monument werd gemaakt ter ere van de Belgi-
sche poëet Maurice Warlomont (1860-1889), beter 
bekend onder zijn pseudoniem Max Waller, en op-
richter en leider van het avant-gardistische literai-
re tijdschrift ‘La Jeune Belgique’, dat een lans brak 
voor de Belgische letteren. Hij was de spreekbuis 
van een hele nieuwe generatie schrijvers.
Het bestaat uit een voorstelling in haut-reliëf van de 
buste van Max Waller, gezeten aan zijn werktafel in 
een parallellepipedum van wit marmer, met daarop 
een vrouw in verguld brons, geïnspireerd op de art 
nouveau, die met haar wijde en serene bewegingen 
het ontwaken van de gedachte symboliseert.

Het barbaarse element, de met kunst 
verfraaide beschaving, de georganiseerde 
maatschappij (1899) 
Jacques de Lalaing (1858-1917)
Een allegorische bronzen beeldengroep die de 
drie stadia van de menselijke evolutie voorstelt: 
de brute kracht, de lyrische inspiratie en de wet 
en het recht. De allegorische figuren zijn gemaakt 
uit brons en rusten op drie arduinen sokkels, met 
elkaar verbonden door een lage, inspringende 
muur, ook uit arduin. De barbaarse kracht wordt 

Opmerkelijke monumenten

Het Paard aan de drinkbak 

Monument voor Max Waller 

Het barbaarse element, 
de met kunst verfraaide 
beschaving, de 
georganiseerde maatschappij 
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voorgesteld door een naakte man met forse spie-
ren, de verfraaide beschaving (lyrische inspiratie) 
door een Griekse vrouw die op een lier speelt en 
de georganiseerde maatschappij (wet en recht-
spraak) door een zittende Romein.

Palmerstonlaan

Het Dwaze Lied (1898) 
Jef Lambeaux (1852-1908) 
Een bronzen beeldengroep in neobarok, die een 
naakte nimf toont die castagnetten speelt en te-
gelijk een waarschijnlijk schunnig liedje neuriet 
in het oor van de oude faun. Met zijn linkerhand 
duwt de sater een kind weg. Het kunstwerk is 
geïnspireerd op de creaties van grote Vlaam-
se meesters zoals Rubens en Jordaens, maar 
wekte op het moment dat het in het midden van 
de Ambiorixsquare werd geplaatst (op de plek 
waar nu het Paard aan de drinkbak staat) toch 
ook gemengde gevoelens op, van enthousias-
me tot ontzetting: een heus bacchanaal in het 
zicht van de kinderen. Het ging zelfs zover dat 
het werk moest verhuizen naar de middenberm 
van de Palmerstonlaan, de plek centraal op de 
Ambiorixsquare werd ingenomen door het be-
kende werk van Constantin Meunier. Lambeaux 
had de personages nochtans zodanig bedacht 
en gemaakt dat ze van dichtbij en op ooghoogte 
aanschouwd moesten worden, wat op de huidi-
ge locatie niet meer mogelijk is. 

Maria-Louizasquare

De grot van de Maria-Louizasquare   
Dit is een prachtig voorbeeld van rocaille, enorm 
in trek op het moment dat de squares werden 
aangelegd. De stijl bootst immers de meest gril-
lige capriolen van de natuur na en geeft het land-
schap een romantisch karakter.

Margaretasquare, Ambiorixsquare, 
Palmerstonlaan en Maria-Louizasquare 

Het Dwaze Lied 

De grot 

De vijver van 
Maria-Louizasquare
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Het Monument van Luitenant-Generaal 
Bernheim  (1936) 
Edmond de Valériola (1877-1956)
Louis Bernheim (1861-1931) was een luite-
nant-generaal en oorlogsheld uit de Eerste 
Wereldoorlog. Hij wordt afgebeeld in zijn 
legerkostuum, met een verrekijker in de hand. 
Het standbeeld, dat een kille en berekende 
esthetiek uitstraalt, wordt niet echt enthou-
siast onthaald op het moment dat het op de 
Maria-Louizasquare arriveert. Valériola wilde 
eigenlijk dat het monument op de Gutenbergs-
quare kwam, maar de Gemeenteraad besliste 
daar anders over.

De Cicade (1906) 
Emile Namur (1852-1908)
Deze mooie, jonge en naakte vrouw met melan-
cholische gelaatsuitdrukking is een allegorie op 
de zorgeloosheid.
Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw asso-
cieerden kunstenaars de cicade (symbool van 
onbezorgdheid) met muziek en werd ze ofwel 
realistisch afgebeeld (als een sprinkhaan),  
ofwel in de vorm van een jong meisje met een 
mandoline.

Geboorte van een Natie (1937) 
Marius Vos 
Een knielend koppel dat een baby in de armen 
houdt, met tederheid gekust door een vrouw. Dit 
indrukwekkende beeldhouwwerk in Carrara-
marmer leverde de maker de gouden medaille 
op tijdens de Internationale Tentoonstelling van 
Parijs in 1937. In 1968 besluit Vos het kunstwerk 
aan de Stad Brussel te schenken.

Margaretasquare, Ambiorixsquare, 
Palmerstonlaan en Maria-Louizasquare

Het Monument van Luitenant-
Generaal Bernheim 

De Cicade 

Geboorte van een Natie 
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Op de oostelijke helling van de Maalbeekvallei 
creëerde Gédéon Bordiau een vierledige opeen-
volging van squares, geometrisch aangelegd 
volgens twee hoofdassen gericht naar de vier 
windrichtingen. Op basis van de plannen wor-
den de huizen langs de squares verplicht een 
inspringende strook van vijf meter te voorzien 
voor de aanleg van voortuinen. Bordiau wilde ei-
genlijk ook de binnenpleinen van de huizenblok-
ken voor iedereen toegankelijk maken, maar die 
zouden privéterrein blijven.
Water is de leidraad van deze vier sterk uiteen-
lopende ruimtes. Bordiau besloot immers het 
water afkomstig van de hoger gelegen gemeen-
tes Schaarbeek en Woluwe via een slim stelsel 
van watervallen naar elke square te leiden, om 
de waterstroom uiteindelijk te laten uitmonden 
in de vijver van de Maria-Louizasquare.

De Margaretasquare 

Aan het uiteinde het verst verwijderd van de 
andere squares leidde een waterbekken, die er 
nu niet meer is, omringd door een pergola, het 
thema water in. 
Op de square moest eigenlijk een kerk komen, 
maar die is nooit gebouwd. Vandaag is het plein 
ingericht tot “agora space” voor de sportievelin-
gen uit de wijk: je kan er basketballen, voetbal-
len of volleyballen, en er staan ook twee ping-
pongtafels in een hard materiaal. En ook aan de 
kinderen (6 tot 12 jaar) is gedacht: speciaal voor 
hen werd er een speeltuin aangelegd. 

De Ambiorixsquare 

Dit plein is opgevat als een Franse tuin: de ge-
ometrische grasperken worden afgebakend 
door rechte en boogvormige paden. Het telt 
drie waterpartijen: de eerste is rond en ligt  

Landschapinrichting en beplanting

Perspectief

Pergola van Margaretasquare

Ambiorixsquare
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bovenaan de square, de tweede is rechthoe-
kig en bestaat uit drie waterbekkens die met 
elkaar verbonden zijn door watervalletjes, de 
derde heeft de vorm van een halfrond en be-
vindt zich onderaan de square. Je vindt er ook 
bloemperken, beeldhouwwerken, opmerke-
lijke bomen en een speeltuin die de stad een 
paar jaar geleden liet aanleggen. 

De Palmerstonlaan 

De middenberm van deze laan is bezaaid met 
grasperken en is niet ingericht voor wandelaars 
en voetgangers. Hij wordt afgebakend door een 
dubbele rij robinia’s en langs weerszijden be-
grensd door sobere waterbekkens. Die twee 
bekkens vangen het water van de bron op om de 
watervallen en de vijver van de Maria-Louizas-
quare te voeden. 

De Maria-Louizasquare 

De vijver is ontegensprekelijk het centrale ele-
ment van dit plein, hij neemt dan ook het groot-
ste deel van de oppervlakte in. Deze vijver, an-
derhalve hectare groot, is het laatste restant 
van de vijver van Sint-Joost-ten-Node, die zich 
uitstrekte over zeven hectare. Het plein is inge-
richt in een pittoreske stijl, die bijzonder populair 
was in de tijd dat het werd aangelegd en in schril 
contrast staat met de klassieke stijl van de Am-
biorixsquare. Je vindt er een namaakgrot uit be-
ton, gemaakt in 1886 door de aannemer Blaton, 
met watervallen die zich langs rotspartijen naar 
beneden storten en een fontein die uit een sta-
pel stenen omhoog spuit. Die fontein, die soms 
tot vijftien meter hoog spuit, wordt trouwens niet 
bediend met een pomp: de helling van het terrein 
zorgt voor de nodige waterdruk. De omgeving van 
de vijver is aangelegd naar het voorbeeld van de 

De Ambiorixsquare is 
omzoomd door een haag 
van opgebonden linden.

Aanvankelijk wilde 
Bordiau op de 
Palmerstonlaan drie 
ronde waterbekkens 
aanleggen, met elkaar 
verbonden door een 
greppel. De greppel en 
het derde bekken zouden 
er nooit komen.

Margaretasquare, Ambiorixsquare, 
Palmerstonlaan en Maria-Louizasquare 

Palmerstonlaan 

Fontein van 
Maria-Louizasquare
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De vijver van 
Maria-Louizasquare

Liriodendron tulipifera

Opgebonden linden

Engelse romantische tuinen, met houten banken 
op metalen poten in “versterkt rustieke stijl”. De 
uiteindelijke uitvoering is trouwens veel soberder 
dan het oorspronkelijke ontwerp. 

Fauna en flora 

Zoals in veel waterpartijen in het Brusselse 
neemt ook op de Maria-Louizasquare de popu-
latie roodwangschildpadden, vrijgelaten door 
particulieren, onverminderd toe. Er zijn ook 
halsbandparkieten en duiven.
Je zal er verschillende opmerkelijke bomen 
aantreffen, het merendeel op de Maria-Louizas-
quare en twee stuks op de Ambiorixsquare: een 
enorme tulpenboom (Liriodendron tulipifera) en 
een witte esdoorn (Acer saccharinum). De twee 
rijen opgebonden linden (Tilia platiphyllos) zijn 
ook een kleine omweg waard.

Andere bomen op de Ambiorixsquare

• Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 
• Noorse esdoorn (Acer platanoides)
• Wilde paardenkastanjes (Aesculus  

hippocastanum) 
• Hemelboom (Ailanthus altissima)
• Haagbeuk (Carpinus betulus)
• Groene trompetboom (Catalpa bignonioides)
• Beuk (Fagus sylvatica)
• Es (Fraxinus excelsior)
• Pluimes (Fraxinus ornus)
• Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
• Valse christusdoorn (Gleditsia tricanthos)
• Amberboom (Liquidambar styraciflua)
• Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron  

tulipifera)
• Magnolia (Magnolia grandiflora) 
• Chinese appelboom (Malus sp.)
• Gewone plataan (Platanus x acerifolia)
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Margaretasquare, Ambiorixsquare, 
Palmerstonlaan en Maria-Louizasquare 

Platanus acerifolia

Gleditsia tricanthos

Morus alba

• Zuilvormige zomereik (Quercus robur  
fastigiata) 

• Zomereik (Quercus robur)
• Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 
• Honingboom (Sophora japonica)
• Gewone taxus (Taxus baccata)
• Zomerlinde (Tilia platiphyllos) 

Bomen op de Maria-Louizasquare 

• Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
• Noorse esdoorn (Acer platanoides)
• Japanse esdoorn (Acer japonica)
• Veldesdoorn (Acer campestre)
• Wilde paardenkastanjes (Aesculus  

hippocastanum)
• Hemelboom (Ailanthus altissima)
• Zwarte els (Alnus glutinosa)
• Berk (Betula pendula)
• Groene trompetboom (Catalpa bignonionides) 
• Beuk (Fagus sylvatica)
• Amerikaanse witte es (Fraxinus americana)
• Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
• Valse christusdoorn (Gléditsia tricanthos) 
• Huls (Ilex aquifolium) 
• Zwarte walnoot (Juglans nigra)
• Gewone walnoot (Juglans regia)
• Amberboom (Liquidambar styraciflua)
• Watercipres (Metasequoia glyptostroboide)
• Moerbei (Morus alba)
• Gewone plataan (Platanus x acerifolia) 
• Kerselaar (Prunus)
• Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya  

fraxinifolia) 
• Gewone robinia (Robinia pseudo acacia)
• Treurwilg (Salix sepulcralis) 
• Zomerlinde (Tilia platyphyllos) 
• Kleinbladige linde (Tilia cordata)
• Zilverlinde (Tilia tomentosa)
• Ruwe iep (Ulmus glabra)
• Gladde iep (Ulmus campestris)
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Buiten het speciale onderhoud van de opgebon-
den bomen (snoeien, vorm herstellen, vastma-
ken, vervangen van de stokken die de kaders 
ondersteunen) is het onderhoud van de squares 
vrij klassiek (maaien, snoeien, aanplanten van 
bloemenperken...). Ingrijpende wijzigingen zijn 
niet denkbaar, aangezien de volledige site sinds 
14 juli 1994 geklasseerd is.

Beheerprincipes

Opgebonden linden

Bloemperk Ambiorixsquare

Bloemperk Palmerstonlaan
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Praktisch

Oppervlakte  
• Margaretasquare: 25 are 
• Ambiorixsquare: 2 hectare
• Palmerstonlaan: 33 are 
• Maria-Louizasquare: 2 hectare en 55 are

Datum creatie
• 1875

Datum klassering
• 14 juli 1994

Openingsuren   
• Tussen 1 april en 30 september zijn de 

squares open van 6 uur tot 22 uur, tussen 
1 oktober en 31 maart van 7 uur tot 21 uur. 

• De sportinfrastructuur op de Margaretas-
quare is toegankelijk tussen 9 u. en 21 u.

• De middenberm van de Palmerstonlaan is 
niet toegankelijk voor het publiek.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer    
• Bus 22, 60, 63, 64
• Metrolijnen 1 et 5, halte Schuman
• Trein : station Brussel-Schuman

Toegankelijkheid PBM     
• Ja, op de Maria-Louizasquare. 
• Opgelet! De Ambiorixsquare is ingericht in ter-

rasvorm en heeft verschillende trappen, maar 
de brede middenlanen zijn perfect toegankeli-
jk voor personen met beperkte mobiliteit. 

• Eén ingang van de Margaretasquare komt 
niet uit op trappen.
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Voorzieningen      
• Margaretasquare: Agora space met tribunes. 

Je kan er basketbal, voetbal en volleybal 
spelen. Twee pingpongtafels in “hard” mate-
riaal. Er is ook een speeltuin voor de kinde-
ren (vanaf 6 jaar). En ook een drinkfonteintje 
is aanwezig.

• Ambiorixsquare: Speeltuin (vanaf 2 jaar).

Margaretasquare, Ambiorixsquare, 
Palmerstonlaan en Maria-Louizasquare 
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Kaarten

Palmerstonlaan

Margaretasquare

Robinia pseudo acacia

1 Het Dwaze Lied

Bloemperk

Vijver

Acer pseudoplatanus

Tilia platyphyllos

Speelplein

Multisport terrein

Pingpongtafel
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Palmerstonlaan, Margaretasquare, Ambiorixsquare

Ambiorixsquare

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Acer sacchorinum

Aesculus hippocastanum

Ailanthus altissima

Catalpa bignonionides

Caprinus betulus

Fraxinus ornus

Fraxinus excelsior

Liquidambar styraciflua

Malus

Platanus x acerifolia

Quercus robur

Robinia pseudo acacia

Sophora

Taxus baccata

Tilia platyphyllos

Trachycarpus fortunei

Vijver

Bloemperk

Speelplein

1 Huis van de tuinieren

2 Het Paard aan de drinkbak

3 Gedenkteken voor Max Waller

4 Het barbaarse element, de met kunst erfraaide beschaving,  
de georganiseerde maatschappij
Trap
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Maria-Louizasquare 

Maria-Louizasquare

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Acer japonica

Acer campestre

Aesculus hippocastanum

Alnus glutinosa

Ailanthus altissima

Betula pendula

Catalpa bignonionides

Fagus sylvatica

Fraxinus americana

Ginkgo biloba

Gleditsia tricanthos

Ilex aquifolium

Juglans nigra

Juglans regia

Liquidambar styraciflua

Morus alba

Metasequoria glyptostroboïdes

Platanus x acerifolia

Prunus

Pterocarya fraxinifolia

Quercus rubra

Quercus palustris

Salix sepulcralis

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Tilia tomentosa

Ulmus glabra

Ulmus campestris

1 Het Monument van Luitenant-Generaal Bernheim

2 De Cicade

3 Fontein

4 Grot

5 Geboorte van een Natie

Bloemperk

Vijver
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• Squares Maria-Louiza, Ambiorix en Margareta 
- Een waterval van squares, Infofiches over de 
groene ruimten van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, Leefmilieu Brussel-BIM, 4/01/11.

• Brussel Uitbreiding Oost - Maria-Louizas-
quare, Inventaris van het bouwkundig erf-
goed, Ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, Directie Monumenten en 
Landschappen. www.irismonument.be

• De Noordoostwijk. - De squares en omge-
ving. Geschiedenis van de stedenbouwkundige 
ontwikkeling, Inventaris van het bouwkun-
dig erfgoed, Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Directie Monu-
menten en Landschappen. www.irismonu-
ment.be

• Bruxelles en vert. Le guide des jardins publics, 
Thierry Demey, Badeaux Gidsen, 2010.

• Drie wandelingen langs monumenten in de 
Stad Brussel - nr. 9, Stad Brussel, Cel Histo-
risch erfgoed, 2005.

• De squareswijk Margareta, Ambiorix, Ma-
ria-Louiza, Gutenberg, Vincent Heymans, coll. 
Brussel, Stad van kunst en geschiedenis, 13, 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Dienst Monumenten en Landschap-
pen, 1995.

• De squares Maria-Louiza, Ambiorix en Marga-
reta, Infofiches Groene ruimten, Leefmilieu 
Brussel, 2007.

Bibliograf ie  
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Voor 1946 heette de 
square eigenlijk “Place 
de l’Industrie”.

Het plein is genoemd naar een zakenman die België 
na de revolutie van 1830 op weg zette naar de eco-
nomische ontwikkeling. Graaf Ferdinand de Meeûs 
d’Argenteuil stichtte een aantal grote financiële 
en industriële vennootschappen en verschillende 
instellingen voor onderwijs, beroepsopleiding en 
bijstand aan werknemers en kansarmen. Hij was 
ook betrokken bij de oprichting van de Burgerlijke 
maatschappij voor de inrichting en verfraaiing van 
de hoofdstad, bij het ontstaan van de Leopoldwijk.
De de Meeûssquare werd trouwens op hetzelfde 
moment als die Leopoldwijk (1837) ontworpen, 
meer bepaald door architect Tilman-François Suys. 
In oorsprong moest het een plein worden met open-
bare voorzieningen. Die zouden er echter nooit ko-
men. Het is pas in 1862 dat het plein wordt ingericht 
tot square en afgebakend met grote smeedijzeren 
hekken door landschapsarchitect Louis Fuchs, in-
specteur aanplantingen voor de Stad Brussel. Net 
zoals de nieuwe neoclassicistische wijk, getekend 
volgens een rechthoekig patroon uitgelijnd op de 
dwarsgangen van het Park van Brussel, wordt ook 
de square aangelegd als een vierhoek. Het plein 
wordt in tweeën gekliefd door de Luxemburgstraat; 
het ene deel behoort tot de Stad Brussel, het ande-
re is eigendom van de gemeente Elsene.
Daar waar het vroeger omzoomd werd door he-
renhuizen, ligt het nu volledig ingesloten tussen 
kantoorgebouwen. Die evolutie is de vrucht van 
twee omwentelingen. Voor de eerste moeten we 
terug tot net na de Eerste Wereldoorlog. Met de 
ontwikkeling van de moderne vervoersmiddelen 
wordt huishoudpersoneel steeds duurder, waar-
door het ook almaar kostelijker wordt een heren-
huis te onderhouden. Beetje bij beetje moeten ze 
plaats ruimen voor collectieve woonblokken met 
standing, zoals de twee Eggericxtorens op huis-
nummers 22 en 23. Het tweede keerpunt volgt in 
de jaren 1960 en leidt tot de afbraak van de reste-
rende herenhuizen, om plaats te maken voor uit 
de kluiten gewassen kantoorgebouwen.

Het deel van de square 
richting Montoyerstraat 
(naar het noorden) is 
van de Stad Brussel, 
het deel richting 
Troonstraat (naar het 
zuiden) van de gemeente 
Elsene.

De Meeûssquare
Een stukje geschiedenis

Deel van de Stad Brussel

Deel van Elsene
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In het noordelijk deel 
(beheerd door de Stad Brussel) 

Monument voor Julien Dillens(1849-1904)
Belgisch beeldhouwer. Dit monument werd 
opgetrokken naar aanleiding van een inschri-
jving gelanceerd door voormalig burgemeester 
Charles Buls. Het standbeeld is een uitvergrote 
replica van een werk van Dillens. Het is, net zoals 
het medaillon dat de sokkel tooit, van de hand 
van Jules Lagae (1862-1931), een goede vriend 
van Dillens. De marmeren sokkel op zijn beurt 
werd ontworpen door Ernest Acker (1852-1912).

De moederlijke zorg  
Henri Boncquet (1868-1908)

Buste van graaf Theux de Meylandt 
(1794-1874) 
Edmond de Valériola (1877-1956) 
Lid van het Nationaal Congres, Minister van 
Staat en Buitenlandse en Binnenlandse zaken.

In het zuidelijk gedeelte 
(beheerd door de gemeente Elsene)

De man met de vaas  
Jean Herain (1853-1924)
Dit bronzen beeld werd voor het eerst voor-
gesteld op de Wereldtentoonstelling van 1910 
en kreeg vervolgens een plaatsje op het Al-
bert Leemansplein. In 1912 kocht de gemeente 
Elsene het, en sinds 1968 prijkt het op de de 
Meeûssquare.

Buste van graaf Ferdinand de Meeûs 
d’Argenteuil (1798-1861)   
Guillaume Geefs (1805-1883) 
Op de square geplaatst in 1979.

De Meeûssquare
Opmerkelijke monumenten

Monument voor Julien Dillens

De moederlijke zorg

Buste van graaf Theux de 
Meylandt
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Buste van Marnix Gijsen (1899-1984)
Rik Poot (1924-2006)
Marnix Gijsen, geboren Albert Jan-Albert Goris, 
was een Belgische schrijver. Hij woonde meer 
dan 20 jaar in een gebouw naast de square.

Monument voor Emile Pierre Joseph Storms, 
beter bekend als ‘Generaal Storms’ 
(1846-1918)  
Marnix D’Haveloose (1885-1973) in 1906
Generaal Storms had een belangrijke rol in het 
Belgische koloniale verleden en in de verken-
ning van de Onafhankelijke Staat Congo.

De man met de vaas

Buste van graaf Ferdinand 
de Meeûs d’Argenteuil

Buste van Marnix Gijsen 
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De Meeûssquare
Landschapinrichting en beplanting

Deze square, ingericht naar Engels model, is 
bezaaid met grote bomen, waarvan er enkele 
zijn opgenomen in de inventaris van opmerke-
lijke bomen.

In het noordelijk deel 
(beheerd door de Stad Brussel)

Opmerkelijke bomen  

• Witte moerbei (Morus alba)
• Gewone plataan (Platanus x acerifolia)

De andere bomen op de square   

• Noorse esdoorn (Acer platanoides)
• Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea)
• Hemelboom (Ailanthus altissima)
• Netelboom (Celtis sinensis)
• Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
• Hulst (Ilex)
• Zwarte walnoot (Juglans nigra)
• Perzische parrotie (Parrotia persica)
• Gewone plataan (Platanus x acerifolia)
• Japanse kerselaar (Prunus japonica)
• Kastanjebladige eik (Quercus castaneifolia)
• Amerikaanse eik (Quercus americana)
• Gewone robinia (Robinia pseudoacacia)
• Gewone taxus (Taxus baccata)
• Kleinbladige linde (Tilia cordata)
• Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
• Chinese henneppalm (Trachycarpus fortunei)
• Japanse zelcova (Zelcova serrata)

Juglans nigra

Trachycarpus fortunei

Zelcova serrata
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In het zuidelijk gedeelte 
(beheerd door de gemeente Elsene) 

Opmerkelijke bomen  

• Twee zwarte walnoten (Juglans nigra)
• Geelhout (Cladrastis lutea)
• Gewone plataan (Platanus x acerifolia) 
• Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)

De andere bomen op de square   

• Noorse esdoorn (Acer platanoides)
• Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
• Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea)
• Hemelboom (Ailanthus altissima)
• Els Corsica (Alnus cordata)
• Hazelaar (Corylus avellana)
• Rode beuk (Fagus sylvatica purpurea)
• Rode treurbeuk (Fagus sylvatica  

purpurea pendula)
• Bloeiende Ash (Fraxinus ornus)
• Gewone es (Fraxinus Excelsior)
• Magnolia (Magnolia sp.)
• Paulownia (Paulownia tomentosa)
• Gewone plataan (Platanus x acerifolia)
• Japanse kerselaar (Prunus japonica)
• Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya  

fraxinifolia)
• Kleinbladige linde (Tilia cordata)
• Zomerlinde (Tilia platyphyllos)

De Stad Brussel en de Gemeente Elsene voor-
zien, elk in hun deel, bloemperken zodra het 
terug mooi weer wordt.

Fagus sylvatica purpurea

Ptérocarya fraxinifolia

Bloemperk
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Aanplanting van bloemperken (met viooltjes, 
bolgewassen...), vuilnisbakken leegmaken, ha-
gen en struikgewas bijsnoeien, onderhoud van 
de perken, paden en rioolkolken, bomen snoeien, 
het gras maaien, sneeuwvrij maken van de trot-
toirs, schoffelen...

De Meeûssquare
Beheerprincipes
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De Meeûssquare
Praktisch

Oppervlakte
• 48 are x 2

Jaar van aanleg
• 1837

Jaar van klassering 
• 1972

Openingsuren
• Tussen 1 april en 30 september is de square 

open van 6 uur tot 22 uur, tussen 1 oktober 
en 31 maart van 7 uur tot 21 uur.

Openbaar vervoer    
• Bus  22, 27, 34, 38, 64, 80, 95,  

halte Wetenschap
• Metrolijnen 2 et 6, halte Troon

Toegankelijk voor PBM     
• Ja

Adres van de ingangen      
• Luxemburgstraat, de Meeûssquare
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De Meeûssquare
Kaart  

De Meeûssquare

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Aesculus hippocastanum

Ailanthus altissima

Celtis sinensis

Corylus colurna

Cladastris lutea

Fagus sylvatica

Fagus pendula

Fraxinus americana

Fraxinus excelsior

Ginkgo biloba

Ilex aquifolium

Juglans nigra

Magnolia

Morus alba

Platanus x acerifolia

Prunus japonica

Paulownia tomentosa

Pterocarya fraxinifolia

Parotia persica

Quercus castaneifolia

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Trachycarpus fortunei

1 De moederlijke zorg

2 Monument voor Julien Dillens

3 Buste van graaf Theux de Meylandt

4 Generaal Storms

5 De man met de vaas

6 Buste van Marnix Gijsen

7 Buste van graaf Ferdinand de Meeûs d’Argenteuil

Bloemperk



26

Pleinen 
van Brussel

Van de openbare 
voorzieningen die 
aanvankelijk gepland 
stonden, zou in 1845 enkel 
de kerk gebouwd worden. 

Net zoals de de Meeûssquare ontwierp architect 
Tilman-François Suys ook deze square op het-
zelfde moment als de Leopoldwijk, in 1837, als 
een plein omringd door openbare voorzieningen. 
De square zou het hart vormen van de nieuwe 
wijk en tot op het einde van de 19de eeuw “Place 
de la Société Civile” genoemd worden.
Het was landschapsarchitect Louis Fuchs, in-
specteur aanplantingen voor de Stad Brussel, 
die in 1862 de inrichting als square bedacht had.

Vandaag is de plek vooral een zakenwijk. Maar 
in tegenstelling tot de de Meeûssquare, die 
helemaal ingesloten ligt tussen grote kantoor-
gebouwen, is de Frère-Orbansquare omgeven 
door prachtige gebouwen die de vastgoedkoorts 
van de jaren 1960 overleefd hebben: de Sint-Jo-
zefkerk en de twee aangrenzende gebouwen, 
het paleis van de Markies van Assche dat van-
daag de Raad van State herbergt...

Frère-Orbansquare
Een stukje geschiedenis

Sint-Jozefkerk

Paleis van de Markies van 
Assche op de achtergrond

Robinia pseudoacacia
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De square is getooid met een standbeeld van de 
persoon waar het plein zijn naam aan te danken 
heeft. Hubert Joseph Walther Frère, beter bekend 
als Frère-Orban en oprichter van de liberale par-
tij, was tussen 1847 en 1884 verschillende keren 
minister en was nauw betrokken bij de commer-
ciële en industriële ontwikkeling van ons land. Het 
standbeeld is van de hand van Charles Samuel.

Ook aan Alexandre Gendebien (1789-1869), ju-
rist en liberaal politicus in het jonge België, is 
een monument gewijd op de square. Zijn stand-
beeld (uit 1874) is gemaakt door Charles Van 
der Stappen (1843-1910).

Midden op de square staat het “Monument der 
13 kolonels”, gewijd aan de officieren, onderoffi-
cieren en soldaten die het leven lieten in het ge-
heime leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
bestaat uit een stenen kroon en dertien palen 
met daarop de namen van de dertien kolonels.

Frère-Orbansquare 
Opmerkelijke monumenten

Orban was de 
meisjesnaam van de 
schatrijke echtgenote 
van Hubert Joseph 
Walther Frère.

Walther Frère-Orban

Alexandre Gendebien

“Monument der 13 kolonels” 
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Frère-Orbansquare 
Landschapinrichting en beplanting

De square heeft een vierkant patroon, naar En-
gels voorbeeld, en is bezaaid met verschillende 
bomen, waarvan er vier zijn opgenomen in de 
inventaris van opmerkelijke bomen: 

• Twee gewone esdoorns (Acer  
speudoplatanus f. aureovariegatum)

• Twee wilde paardenkastanjes (Aesculus  
hippocastanum)

De andere bomen op de square   

• Noorse esdoorn (Acer platanoides)
• Gewone esdoorn (Acer speudoplatanus)
• Rode berk (Betula nigra)
• Zwarte es “imperialis” (Alnus glutinosa 

imperialis) 
• Haagbeuk (Caprinus betulus)
• Hazelaar (Corylus colurna)
• Es (Fraxinus excelsior)
• Amberboom (Liquidambar styraciflua)
• Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron  

tulipifera) 
• Paulownia (Paulownia tomentosa)
• Moeraseik (Quercus palustris)
• Moseik (Quercus cerris)
• Gewone robinia (Robinia pseudoacacia)
• Gewone taxus (Taxus baccata)
• Kleinbladige linde (Tilia cordata)
• Zomerlinde (Tilia platyphyllos)

Acer speudoplatanus f. 
aureovariegatum

Quercus palustris

Alnus glutinosa imperialis
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aanplanting van bloemperken (met viooltjes, bol-
gewassen...), vuilnisbakken leegmaken, hagen 
en struikgewas bijsnoeien, onderhoud van de 
perken, paden en rioolkolken, bomen snoeien, 
sneeuwvrij maken van de trottoirs, schoffelen

Frère-Orbansquare
Beheerprincipes
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Frère-Orbansquare
Praktisch

Oppervlakte  
• 65 are

Jaar van aanleg  
• 1837

Jaar van klassering  
• 1974

Openingsuren   
• Tussen 1 april en 30 september is de square 

open van 6 uur tot 22 uur, tussen 1 oktober 
en 31 maart van 7 uur tot 21 uur

Met het openbaar vervoer    
• Bus 22, halte Guimard 
• Metrolijnen 2 et 6, halte Kunst-Wet

Toegankelijk voor PBM          
• Ja

Adres van de ingangen      
• Wetenschapsstraat
• Industriestraat  
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Frère-Orbansquare
Kaart 

Frère-Orbansquare

Alnus glutinosa imperialis

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Aesculus hippocastanum

Betula nigra

Corylus colurna

Fraxinus excelsior

Liriodendron

Liquidambar styraciflua

Paulownia tomentosa

Quercus palustris

Quercus cerris

Robinia pseudo acacia

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Taxus baccata

1 Walther Frère-Orban

2 Monument der 13 kolonels

3 Alexandre Gendebien

Bloemperk
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• Parken en tuinen van Brussel, Jacques Bou-
langer-Français, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, 1993.

• Architecturale gehelen in het Brussels Ge-
west, uitg. Racine, 1997.

• Guide illustré de Bruxelles, monuments civils 
et religieux, uitg. Koninklijke Belgische Tou-
ring Club, 1979.

• Les statues Ixelloises, gemeente Elsene, 
1999.

• Inventaris van het natuurlijk erfgoed - De 
Meeûssquare in Elsene, Monumenten en 
landschappen.

• Inventaris van het natuurlijk erfgoed - Fr-
ère-Orbansquare, Monumenten en land-
schappen.

• De Noordoostwijk. De squares en omgeving. 
Geschiedenis van de stedenbouwkundige ont-
wikkeling. Inventaris van het bouwkundig erf-
goed, Brussel-Uitbreiding Oost, Directie Mo-
numenten en Landschappen.

De Meeûssquare en Frère-Orbansquare
Bibliograf ie  
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