
Tweede individuele Corona zoektocht van de Michottepark buurt. 
Bouwstijlen van de jaren 1920 en 1940. 

 We kijken alleen naar de gevels van de huizen, in de Belle Vue buurt in Kessel-Lo. 
 Circuit: We vertrekken aan de school ARK 3, in de Martelarenlaan, nabij de nieuwe 
fietstunnel. We volgen de Martelarenlaan tot de hoek met de S. Streuvelslaan, waar we 
onmiddellijk rechts de Koningin Astridlaan volgen tot de Koning Albertlaan. Die volgen we 
naar rechts tot het beginpunt aan Ark 3.  
Het is een kort circuit dat vlot twee maal na elkaar kan gelopen worden. 
 De Belle Vue buurt kende een eerste bouwperiode rond en na de eerste 
wereldoorlog, soms ook interbellum genoemd.   

 

 
       

Drie types van toen moderne woningen kwamen vooral voor, Cottage stijl, Art Deco stijl, en 
Modernisme. Heel regelmatig werden kenmerken van deze drie stijlen door elkaar gebruikt 
door de plaatselijke architecten; het zijn dus regionale varianten van deze stijlen. 
 1.Cottage stijl: zeg maar Normandisch aandoende kleine villatjes zoals ook aan onze 
kust in de jaren ’20. Kenmerkend waren een puntdak, een of meerdere dakkapellen, kleine 
ruitjes in de ramen, een erker met dikwijls een tweede afsluiting binnen, zichtbaar 
houtwerk of namaak houtwerk onderaan de daken en het afdakje van de voordeur. 
 2.Art Deco: bouwstijl met decoratieve patronen, vaak gestileerd, hoekig, met 
geometrische motieven en een strakke vorm met strenge verticale lijnen. 
 3.Modernisme: kiest voor eenvoud, platte daken, duidelijkheid van vorm. Een 
specifieke variant was de pakketbootstijl, met afgeronde boegvormige volumes, 
patrijspoorten, relingen aan het balkon, en soms een vlaggenmast en het gebruik van 
ceramische tegels en glas in lood. Deze kenmerken waren nooit allemaal aanwezig. 
 Opdracht: probeer de twintig geveldetails op het antwoordblad te herkennen en zet 
de bijhorende letters in de volgorde dat je ze tegenkomt tijdens de wandeling. 
 Het antwoordblad is digitaal te verkrijgen: dirkbaro58@gmail.com  of is u al 
toegestuurd. Antwoorden kan ook digitaal, of schriftelijk: Platte Lostraat 181. 
Woensdag 06 mei om 20 uur sluiten we af. Donderdag 07 worden de namen van de 
deelnemers met volledig juiste resultaten uitgehangen in de borden van het Michottepark. 
   

Uw buurt stadsgidsen: Filip Jacobs en Dirk Baro. 


