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Deze behoorlijk lange wandeling gaat van start met toparchitectuur van eind 19e eeuw. De
mix van nationaliteiten in deze buurt biedt onderweg gastronomische voordelen. Een
Ottomaans buffet, de beste frieten van Brussel of een Guinness van het vat... Voor
modeliefhebbers is deze wijk minder aantrekkelijk, want het winkelaanbod beperkt zich tot

Begin onderaan het Marie-Louise square 1 . Loop de heuvel op en bewonder aan de
Palmerstonlaan twee schitterende art-nouveaugevels van de hand van Victor Horta 2
Neem links de Clovislaan met het prachtige Huis van Dijck 4

3 .

op het eind. Sla rechtsaf en

keer via de Paviastraat terug naar de squares, waar je nog zo’n subliem staaltje art nouveau
vindt: Huis Saint-Cyr 5 . Loop dwars over het Ambiorixsquare en rechtdoor voor een goede
pint Guinness 6 , thee 7

of burgers 8

rechts om de hoek. Recht voor je ligt het

hoofdkwartier van de Europese Commissie 9 . Loop er langs rechts omheen, en steek de

delicatessenzaken. Aan het eind van de wandeling staan nog twee musea op het programma.

brede Wetstraat over naar het Justus-Lipsiusgebouw 10 . Neem op de rotonde de

DE WIJKEN

Kortenberglaan, ga dan linksaf en weer rechts voor een literaire koffiebreak bij Piola Libri 11 .

Brussel is niet alleen de hoofdstad van België en Vlaanderen, hier zetelen ook de Europese
Unie en de NAVO. Het gevolg daarvan is dat er een soort van parallelle samenleving is
ontstaan van, zo wordt geschat, circa honderdduizend expats. Die gaan vooral met elkaar om
en mengen zich eigenlijk niet of nauwelijks met de lokale gemeenschap.

Sla tweemaal rechtsaf, om de grote moskee heen naar het Horta-Lambeauxpaviljoen 13 in
het Jubelpark 12 . Bezoek een van de vele musea in het park 14 . Verlaat het aan de andere
zijde en ga linksaf in de Tongerenstraat om culinair te shoppen 15 16 17 . Loop dezelfde
straat terug en ga rechtdoor de Keltenlaan in. Kijk even binnen bij de vrolijke winkel Mam’zelle

Dit wereldje strekt zich uit over wijken: de Squares, Schuman, Merode en de Leopoldswijk. Je
komt hier langs de verschillende Europese instituties, zoals het Europees Parlement en de
gebouwen van de raad en de commissie. Hier werken de zogenoemde ‘eurocraten’ en in de
vele parken, cafés, winkels en restaurants in de buurt besteden ze hun vrije tijd. Het zal je niet
verbazen dat de woningen van deze gegoede tijdelijke Belgen erg mooi zijn. Er zitten zelfs een
aantal art-nouveaupareltjes tussen.

Violette 18 en ga dan rechtsaf voor het adembenemende Cauchiehaus 19 . Sla linksaf de
Galliërslaan op, langs het Jubelpark en daal ter hoogte van de afgietselwerkplaats de trappen
van de Jubelberg af. Ga naar rechts, via het Van Meyelplein, en loop verder door tot je stuit op
het Jourdanplein met twee vermaarde adressen voor een lekkere snack: Mamma Roma 20
en het frietkot Maison Antoine 21 . Loop naar de andere kant van het plein, ga links het

De meeste eurocraten keren in het weekend terug naar hun echte ‘thuis’ in een van de
andere lidstaten van de EU. Maar vergis je niet: de Europese wijk is allesbehalve een saaie
bedoening! Het Luxemburgplein, Place Lux in de Europese volksmond, is voor dorstige expats
wat het Sint-Goriksplein is voor echte Brusselaars. Elke avond, donderdagavond in het
bijzonder, wordt het plein zowat overspoeld door de eurocraten. Al die
commissiemedewerkers, Europarlementariërs, stagiairs, journalisten, vertalers en lobbyisten
komen hier dan verbroederen. Wil je nog netwerken? Dan is dit de ideale plek...

WEINIG TIJD

Piola Libri + Europees Parlement + Museum voor Natuurwetenschappen + Maison
Antoine + Jubelpark

Leopoldpark 22 in en houd links aan voor een bezoek aan het Museum voor
Natuurwetenschappen 23 of het Wiertzmuseum 24 . Rechts, in de Wiertzstraat kun je onder
het Europees Parlement 25 door wandelen om op het Luxemburgplein te komen, voor een
aperitief tussen de eurocraten. Loop verder rechtdoor om sculpturen te kijken op het square
de Meeûs. Neem links de Fleurusstraat, sla aan het eind rechtsaf, en je komt vanzelf op de
Troonstraat uit. Sla linksaf om je keuze te maken uit de verschillende restaurants hier, van
verse vis 26 27 tot een Ottomaans buffet 28 en van smakelijk hamburgers 29 tot
Afrikaanse specialiteiten 30 .

1 SQUARES - LEUK OM TE DOEN

De Squares zijn drie groene pleinen, die in cascade tegen de helling van de vroegere
Maalbeekvallei aan liggen. Het ensemble van groen en de omliggende gebouwen werd eind
19e eeuw ontworpen door de Brusselse stadsarchitect Bordiau. Onderaan ligt het idyllische
Maria-Louizasquare met een grote vijver, een namaakgrot en watervalletjes. Het
Ambiorixsquare ligt in het midden en is een geometrische tuin in Franse stijl. Op het
omheinde Margaretasquare liggen speeltuinen en sportvelden.
maria-louizasquare, ambiorixsquare, margaretasquare, bus 60 halte ambiorix
2 HôTEL VAN EETVELDE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hôtel Van Eetvelde werd tussen 1895 en1897 gebouwd voor de gouverneur van BelgischCongo. Het huis was daardoor toneel van officiële politieke ontvangsten. Net als in zijn andere
art-nouveauontwerpen gaf architect Victor Horta in dit gebouw zeer veel aandacht aan
ruimtewerking, lichtinval en kleurgebruik. Hij combineerde metalen structuren met materialen
uit Congo, zoals onyx en mahoniehout. Je kunt het huis alleen bezoeken tijdens een
rondleiding van het Atelier de Recherche et d’Action Urbaines. De uitbreiding op nummer
twee is ook een ontwerp van Horta.
palmerstonlaan 4, www.arau.org, +32(0)2-2193345, alleen te bezoeken met rondleiding,
rondleidingen € 10 p.p, metro schuman
3 HUIS DEPREZ-VAN DE VELDE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Huis Deprez-Van de Velde werd in 1896 gebouwd voor de directeur van de kristalfabriek
Val Saint-Lambert naar het ontwerp van Victor Horta. In 1910 liet de nieuwe eigenaar het huis
ingrijpend verbouwen en in 1963 werd het nogmaals aangepast. Tegenwoordig is het artnouveaupand met de mooie klassieke vormgeving gelukkig beschermd.
palmerstonlaan 3, niet geopend voor publiek, metro schuman
4 HUIS VAN DIJCK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Architect Gustave Strauven, een leerling van Victor Horta, ontwierp in deze wijk verschillende
woonhuizen in art-nouveaustijl. Een van zijn eerste projecten was het Huis Van Dijck.
Bestudeer de merkwaardige gevel die opgedeeld is in twee erg verschillende verticale delen.
De smeedijzeren balkons met mooie bloemmotieven zijn subliem.
clovislaan 85-87, niet geopend voor publiek, metro madou
5 HUIS SAINT-CYR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Je kunt Huis Saint-Cyr onmogelijk zomaar even voorbijlopen. De gevel is namelijk een artnouveaupareltje met overdadige versieringen, lekker uitbundig smeedwerk en sierlijk
houtsnijwerk. De smalle gevel wordt bekroond met een enorm grote œil de boeuf (een rond
raam) dat uitkijkt over het Ambiorix-square. Architect Gustave Strauven bouwde het voor de
schilder Georges de Saint-Cyr in 1903.
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ambiorixsquare 11, niet geopend voor publiek, metro schuman
6 THE HAIRY CANARY - ETEN & DRINKEN

Mahoniehouten inrichting, lederen fauteuils en een statig vasttapijt... The Hairy Canary is de
Angelsaksische ambassade van het volk. Genietend van een Guinness, waan je je hier bijna in
Dublin. De bar is na vijven het trefpunt voor Europese beleidsmakers, want dan begint het
happy hour.
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archimedesstraat 12, +32(0)2-2302417, dagelijks 17.00-1.30, pint € 5, metro schuman

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

7 THé 14 - SHOPPEN

Thé 14 staat volledig in het teken van thee. Laat je leiden door je neus en kies je favoriet uit
een honderdtal mixen. Je vindt hier onder meer het volledige assortiment Kusmi Tea, sinds
1867 een van de belangrijkste theehuizen van Rusland. Om het theeritueel thuis compleet te
maken kun je hier een mooi servies kopen.
archimedesstraat 14, +32(0)2-2306271, ma-do 11.00-18.00, vr 11.00-19.00, metro schuman
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8 COOL BUN - ETEN & DRINKEN

2016-09-15 09:46:48

Bij Cool Bun eet je hamburgers op z'n Europees: verrassende, veelal biologische ingrediënten
op ter plekke gebakken broodjes. Wat dacht je van de Falafel Burger of de Lobster Burger?
Daar drink je natuurlijk geen halve liter waterige frisdrank bij, maar een goede wijn of een

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

ambachtelijk gebrouwen biertje. Smullen!
stevinstraat 168, www.cool-bun.be, +32(0)2-5378002, ma vanaf 18.00, di-za 12.00-15.00 &
vanaf 18.00, € 15, metro schuman
9 BERLAYMONT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Berlaymont is het hoofdkwartier van de Europese Commissie. Het is een vreemd ogend Xvormig complex, waar de Europese ambtenarij toeziet op de naleving van de verdragen en de
uitvoering van de EU-wetgeving. Je kunt het gebouw bezoeken, maar alleen in groepen en op
afspraak. Wil je zeker zijn van je bezoek, dan kun je dit het beste minstens tien weken van
tevoren via de website aanvragen.
wetstraat 200, ec.europa.eu/visits/index_nl.htm, tijdens kantooruren, alleen te bezoeken met
een rondleiding, entree gratis, metro schuman

Deze route is van

5

LOCAL

NAME

JILL TERSAGO

Jill Tersago is net verhuisd naar Koekelberg, aan de rand van
de Brusselse Vijfhoek. Ze kwam naar Brussel voor een
opleiding Audiovisuele Kunsten te volgen en vond het er zo
leuk dat ze er na haar studies is blijven plakken. Jill is verzot
op het ruime aanbod aan kunst en cultuur en fan van
Brusselse stoemp en bloempanch. Ook wordt ze erg blij van
feestjes die spontaan op gang komen, of dat nu bij vrienden
in de tuin is, in een bruine kroeg of tijdens de opening van
een pop-up shop.
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