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De inventaris van Sint-Gillis volgt de lijn van de algemene methodologie 
van het bouwkundig erfoed. Doch zijn er hier en daar kleine 
aanpassingen moeten gebeuren. 
 
De inventaris van Sint-Gillis is in verschillende etappes tot stand 
gekomen. In juli 1997 werd gestart met het veldonderzoek, gevolgd 
door het systematische onderzoek van de gemeentelijke archieven. 
Vanaf januari 2002 werden de gegevens redactioneel verwerkt.  
 
Deze inventaris is de eerste, in de reeks van het Bouwkundig Erfgoed 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die sinds maart 2004 op het 
internet raadpleegbaar is. 
 
De werkmethode van de inventaris werd aangepast aan de realiteit van 
het terrein. Het veldonderzoek heeft aangetoond dat bepaalde 
bouwkundige stijlen en typologieën veelkundig voorkomen. Om 
herhalingen in de individuele beschrijvingen te vermijden krijgen 
gebouwen die binnen deze criteria vallen, een vrij summiere 
beschrijving die zich beperkt tot proporties, algemene compositie, stijl 
en elementen die de gevel typeren. Gebouwen, met een meer 
uitzonderlijk karakter worden uitgebreid en gedetailleerd beschreven. 
 
Een uitgebreid bibliografisch onderzoek ondersteunt de studie van de 
gemeente. De beschrijvingen van straten en pleinen zijn gebaseerd op 
de studies van Fernand BERNIER (1904), Gilbert DE KEYSER (1996), 
Albert EYLENBOSCH en Gilbert LEBRUN (1989), Joseph KEMPENEERS 
(1961), G. MOMMENS (1905) en Louis VERNIERS (1949), naast 
algemene publicaties als Vie économique à Saint-Gilles…des origines 
à demain (1993), Saint-Gilles. Ensembles urbanistiques et 
architecturaux remarquables (1988). Eveneens werden de belangrijkste 
tijdschriften die handelen over de Belgische architectuur systematisch 
doorgenomen. 
 
Tenzij anders vermeld, stemmen de data in de teksten overeen met het 
jaar van de verleende bouwvergunning. Algemeen stelt men vast dat 
het gebouw opgetrokken wordt binnen hetzelfde jaar of maximaal één 
jaar na de bouwvergunning. 
 
Tenslotte wensen we de gebruiker van de inventaris attent te maken op 
de problematiek van de huisnummers. In de loop van het onderzoek 
werden herhaaldelijk verschillen vastgesteld tussen de huidige 
huisnummers en deze vermeld in de gemeentelijke archieven of op de 
plannen van het kadaster (UrbIS). Hierdoor zijn onregelmatigheden niet 
uitgesloten. 
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