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MUSEUMWIJK, MATONGE EN
SINT-BONIFAASWIJK

Start bij het stripmuseum 1 . Klim via de brede trap naar de Pachecolaan. Ga linksaf, loop

OVER DE ROUTE

voor koffie aan het Vrijheidsplein 5 . Neem de Onderrichtsstraat, steek de Koningsstraat

Dit is een lange route, met bovendien een hele rits niet te missen bezienswaardigheden. In de
Museumwijk wordt je ondergedompeld in kunst, cultuur en politieke geschiedenis. Daarna
kun je je batterijen weer opladen en de fijne sfeer opsnuiven in het bruisende Matonge en de
Sint-Bonifaaswijk.

DE WIJKEN

Zoals de naam ‘Museumwijk’ al doet vermoeden is er in deze buurt heel veel te bezichtigen.
Rond de Koningsstraat bevindt zich sinds jaar en dag het bestuurlijk centrum van het land. Het
Warandepark verbindt het Koninklijk Paleis met de Belgische Kamer en Senaat en het
Vlaamse Parlement. Het standbeeld van de eerste koning Leopold I en dat van zijn zoon en
opvolger Leopold II, herinneren nog altijd aan de historische gebeurtenissen rondom de
Belgische revolutie en het omstreden bewind in de voormalige kolonie Congo.
Er is niet alleen veel te zien in de open lucht: op en rond de Kunstberg staan maar liefst zeven
musea: het Filmmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, het Museum van de
Boekdrukkunst, het Museum van de Belgische Geschiedenis, het Museum voor Oude Kunst,
het Museum voor Moderne Kunst en het Magritte Museum, over de bekendste Belgische
surrealist. Op een steenworp afstand ligt ook nog het Stripmuseum.

langs het stationsgebouw 2 , ga dan rechtsaf en steek over naar de Botanique 3 . Loop
terug en rechtdoor de Koningsstraat in. Verderop stuit je op de Congreszuil 4 . Sla linksaf

over en neem rechts het Leuvenseplein. Loop links de De Lignestraat in en om de kathedraal
heen 6 . Rechtsaf vind je Vlaams design 7 , en linksaf Café Gudule 8 . Wandel iets terug,
ga links de Koloniënstraat in en zie aan je rechterhand het Warandepark liggen 9 . Verlaat het
park aan de overkant, waar je tegen het Koninklijk Paleis aankijkt . Ga dan rechtsaf voor een
bezoekje aan het BELvue Museum 11 en ga vervolgens weer rechtsaf en daarna linksaf, de
trap af naar de Cinematek 12 en kunstpaleis Bozar 13 . Steek over en ga de
Ravensteingalerij in voor tips van locals 14 . Aan het eind van de galerij sla je linksaf en
wandel je de heuvel af het centrum in. Koop een kaartje voor de thuisblijvers 15 en probeer
een bijzonder biertje 16 . Loop terug en ga rechtdoor de Sint-Jansstraat in. Je komt uit op de
Kunstberg 17 . Beklim de trappen naast de Koninklijke Bibliotheek 18 . Boven bevindt zich
links aan het plein Hôtel Ravenstein 19 en rechts het Paleis van Karel van Lotharingen 20 .
Loop verder door, langs het Muziekinstrumentenmuseum 21 totdat je op het Koningsplein
uitkomt, waar kunstliefhebbers hun hart kunnen ophalen 22 23 . Loop terug naar het plein en
ga dan voor de kerk 24 onder de portiek door voor een shot cafeïne 25 , winkeltjes 26 of

Aan de overzijde van de Waterloolaan bevindt zich een bijzonder stukje Elsene, met een
levendige Afrikaanse wijk en een gezellige oud-Brusselse volksbuurt. De Afrikaanse wijk heet
Matonge, naar een wijk in Kinshasa, de hoofdstad van de voormalige Belgische kolonie
Congo. Hier is altijd veel leven in de brouwerij. Het stikt er van de de kruidenierswinkeltjes vol
exotische groenten, kappers, danscafés en restaurants.
De Congolese bedrijvigheid van Matonge gaat geruisloos over in een gezellige Brusselse
volkssfeer van de Sint-Bonifaaswijk, genoemd naar de kerk die hier boven alles uitsteekt. De
wijk is met zijn vele restaurants een populaire plek om uit eten te gaan. Bij mooi weer zitten
de terrassen op de pleintjes stampvol.

WEINIG TIJD

Plaizier + Botanique + Margritte Museum + Langlevenstraat + Sint-Michiels- en SintGoedelekathedraal

een gezellig restaurant 27 . Ga rechtsaf en wip even naar binnen bij L'Iselp voor wat
hedendaagse kunst 28 . Ga dan links op het Louizaplein, de mooie Louizalaan in 29 . Ga op
het Stefaniaplein links de Koninklijke-Prinsstraat in, neem dan links de Keienveldstraat en
rechts de Herderstraat. Nogmaals rechts en meteen links en rechts stuit je op een theehuis
30 en art nouveau 31 . Ga daar links en rechts, en je zit in het hart van Matonge. Daar kun je

exotisch winkelen of eten 32 . Rechtsaf in de Bonifaaswijk vind je leuke shops 33 34 35 .
Ga linksaf de Atheneumstraat in om de avond in te luiden tussen de studenten 36 .

1 STRIPMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Stripmuseum geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van ‘de negende kunst’,
zoals het stripverhaal wordt genoemd. Het pand zelf is ook bijzonder: art nouveau uit 1903,
ontworpen door Victor Horta. Het Marc Sleenmuseum ertegenover is gewijd aan de tekenaar
van Nero, de huisvader en antiheld die bijna 50 jaar lang elke dag in de krant stond.
zandstraat 20, www.stripmuseum.be, +32(0)2-2191980, dagelijks 10.00-18.00, entree € 10,
metro centraal station
2 STATION BRUSSEL-CONGRES - LEUK OM TE DOEN

Het modernistische Station Brussel-Congres werd in 1952 ontworpen door Maxime Brunfaut.
Ooit was het een halte waar dagelijks meer dan duizend ambtenaren uitstapten, maar na de
sluiting van het naburige Rijksadministratief Centrum diende het hoofdzakelijk nog als
ventilatietoren voor de ondergrondse noord-zuidverbinding.
pachecolaan 38, metro botanique
3 BOTANIQUE - LEUK OM TE DOEN

Botanique is Frans voor kruidtuin en was ooit een plaats van wetenschap en botanische
studies. Sinds 1984 is dit het drukbezochte cultureel centrum van de Franse gemeenschap.
Het huisvest een kunstgalerie, twee theaters, een kleine bioscoop en twee concertzalen waar
(inter)nationale bands optreden. En, niet te vergeten, eetcafé Bota met het zalige terras.
koningsstraat 236, www.botanique.be, +32(0)2-2183732, galerie wo-zo 12.00-20.00, café
dagelijks 11.00-0.00, entree galerie € 6,50, concerten vanaf € 10, metro kruidtuin / tram 92,93
halte kruidtuin
4 CONGRESZUIL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vanaf de 47 meter hoge congreszuil kijkt Leopold I, de eerste Belgische koning, uit over zijn
onderdanen. De zuil werd in 1850 ontworpen door Poelaert, de architect van het justitiepaleis,
ter ere van het Nationaal Congres van 1831 dat de Belgische Grondwet uitvaardigde. De
eeuwige vlam aan de voet brengt hulde aan de onbekende soldaat. Aan het congresplein ligt
een van de grootste en lelijkste gebouwen van Brussel: het verlaten Rijksadministratief
Centrum. Na vele jaren leegstand zijn de werken tot herbestemming eindelijk begonnen.
congresplein, metro park / tram 92,93 halte congres
5 VRIJHEIDSPLEIN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Vrijheidsplein ligt in de Onze-Lievevrouw-ter-Sneeuwwijk. Een mondvol, toegegeven,
maar het maakt zijn sprookjesachtige naam wel waar. De buurt is volledig opgetrokken
volgens de smaak van de burgerij eind 19e eeuw. Zowel Victor Hugo als Charlotte Brönte
woonden hier een poosje. Op het gezellige plein kan je koffie nippen tussen de honderdjarige
bomen, aan de zij van een versteende Charles Rogier, liberaal en staatsleider van het jonge
België.
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vrijheidsplein, metro park / kruidtuin
6 SINT-MICHIELS- EN SINT-GOEDELEKATHEDRAAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De bouw van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal begon in de 13e eeuw, maar in de
loop der tijd is hij nog meerdere keren verbouwd. Er vonden hier heel wat historische
gebeurtenissen plaats, zoals de koninklijke huwelijken en uitvaarten, in dit hoogstandje van
Brabantse gotiek. In de lente kleurt het plein voor de kathedraal paars en geel door honderden
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bloemen. En in april en mei staat er een observatiepost met webcam in de toren van de
kathedraal, waar al sinds 2005 een koppel slechtvalken zijn nest maakt.
sint-goedeleplein, www.cathedralestmichel.be, +32(0)2-2178345, ma-vr 8.00-18.00, za-zo
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postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
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8.30-18.00, entree gratis, metro centraal station
7 DESIGN VLAANDEREN GALERIE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

NAME

Design Vlaanderen promoot eigentijds en hoogwaardig Vlaams design. In de Design
Vlaanderen Galerie organiseren ze tijdelijke tentoonstellingen rond alle mogelijke toegepaste

Jill Tersago
Photography

disciplines, zoals grafische vormgeving, glas, sieraden, keramiek, industrieel ontwerp,
multimedia en textiel.
kanselarijstraat 19, www.designvlaanderen.be, +32(0)2-2276060, di-vr 11.00-18.00, za-zo
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13.00-17.00 en op afspraak, entree gratis, metro centraal station
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.

8 CAFé GUDULE - ETEN & DRINKEN

Bij Café Gudule eet je lekkere burgers, salades en sandwiches. Terwijl je in het gezellige
interieur met vrolijke muurschilderingen wacht op je maaltijd, spot je zakenlui op weg van en
naar het werk.
jonkersstraat 11, +32(0)2-5031015, ma-vr 9.00-17.00, lunch € 13, brunch € 20, metro centraal
station
9 WARANDEPARK - LEUK OM TE DOEN

LOCAL

Het 18e-eeuwse Warandepark, gelegen naast het Paleis der Natie, waar het Federaal
Parlement van België huist, is aangelegd volgens de principes van de klassieke bouwkunst:
met een symmetrisch grondplan, een centrale fontein en diverse sculpturen. Het park was
ooit een ontmoetingsplaats voor edellieden die aan de Franse Revolutie waren ontkomen. Nu

koningsstraat, www.theatreduparc.be, apr-sep 6.00-22.00, okt-mrt 7.00-21.00, entree gratis,
metro park

5

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.

kun je er joggen met de eurocraten, een concert meepikken of je Frans ophalen met een
voorstelling in de Parkschouwburg.

Deze route is van

NAME

6

