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Wanneer je deze route loopt, zie je verschillende gezichten van de gemeente Elsene. Wie
graag winkelt komt in het begin aan zijn trekken. Kinderen kunnen zich halverwege opperbest
vermaken in het Ter Kamerenbos en in het levendige Kindermuseum. Tegen het einde van de
dag kom je vooral een heleboel leuke restaurants en cafés tegen.

DE WIJKEN

De gemeente Elsene heeft een rijke culturele traditie. Al in het begin van de 20e eeuw was
het bon ton om hier te vertoeven. Een aantal pareltjes van art-nouveaugrootmeesters Victor
Horta en Paul Hankar zijn hier te vinden, zoals aan de Defacqzstraat 50 en 71. Het overgrote
deel van de prachtige panden is in privébezit, maar het schitterende Hortamuseum maakt veel
goed.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.70 km)
Architectuurliefhebbers beginnen bij Hôtel Tassel 1 . Loop tweemaal rechtsaf naar de
Baljuwstraat, en eet wat 2
winkels 6

7

4

voor het shoppen 3

5 . Ga links rond de kerk voor meer

8 . Steek op het eind van de Waterleidingsstraat schuin links over voor een

Oost-Europees drankje 9 . Keer terug, ga rechts en meteen links naar het Hortamuseum 10
in de Amerikastraat; een must! Loop verder langs Le Typographe 11 , voordat je rechts de
Edelknaapstraat inslaat. Ga telkens linksaf, het blokje om, voor een nostalgisch restaurant 12 ,
een lekkere brunch 13 en een enorme tweedehandswinkel 14 . Ga dan tweemaal rechtsaf
en weer links als je een bijzonder restaurant zoekt 15 . Meteen rechtdoor lopen naar de cafés,
restaurants en markt op het Kasteleinsplein kan ook 16 . Loop tot de brede Louizalaan, steek
over en ga rechtsaf. Je komt langs Hôtel Solvay 17 . Loop verder en trakteer jezelf bij La
Truffe Noire 18 of bij Kokuban 19 . Ga terug, meteen rechts de hoek om en je stuit op meer
Japanse zaakjes 20 . Loop de heuvel af door de Vleurgatsesteenweg en ga rechtsaf de

Elsene valt uiteen in twee delen, die aan weerszijden van de chique Louizalaan liggen. Ten
westen vind je Châtelain, genoemd naar het Kasteleinsplein. Ten oosten ligt een groter

Lannoystraat in voor een oppepper met wraps 21 of Marokkaans-Israëlische kifs 22 . Flaneer

stadsdeel, met onder meer de Flageywijk, naar het gelijknamige art-decogebouw dat het
centrale plein domineert. De beide buurten hebben veel gemeen: zo zijn het beiden een soort
centra buiten het stadshart, waar mensen met plezier wonen, werken, winkelen en eten. Op

de Louizalaan over, ga linksaf en duik Café de la Presse 25 in voor koffie met taart voordat je

en rond het Flageyplein hoor je hier en daar wat mensen Vlaams spreken, dankzij de hippe
cultuurtempel die het Flageygebouw is geworden. De wijk kent, binnen de gemengde
bevolking, een relatief grote Japanse en Portugese gemeenschap. De buurt rond het
Kasteleinsplein wordt juist vooral bevolkt door een Franstalig publiek.
Het zijn twee mooie en levendige buurten, afgeschermd van de hectiek van het toeristische
centrum. Beiden zijn erg in trek bij jonge Europeanen, al zijn de huizen rond de vijvers van
Elsene maar voor een handjevol welgestelde geluksvogels weggelegd. Daar begint een
chique groenzone die zich via het Abdijpark uitstrekt tot aan het Ter Kamerenbos. Aan de rand
van het bos huist de deftige diplomatie, naast de twee universiteiten van de stad. Aan de
andere kant daarvan ligt het Quartier Latin, een studentenwijk waar vooral copy shops, cafés
en betaalbare restaurants te vinden zijn.

WEINIG TIJD

Hortamuseum + Kokuban + La Peinture Fraîche + Flagey + Abdij ter Kameren

rechts langs de vijvers en sla aan het einde rechts de Dageraadstraat in 23 24 . Steek weer

het Ter Kamerenbos 26 in wandelt. Neem de uitgang aan de Franklin Rooseveltlaan, loop een
stukje linksaf en loop dan het park van de Abdij ter Kameren 27 in. Verlaat het park aan de
andere zijde en loop eventueel rechts de Geo Bernierlaan in voor het Kindermuseum 28 . Of
ga rechtdoor langs de vijvers van Elsene en pauzeer bij Café Belga 29 op het Flageyplein 30 .
Kunstminnaars lopen door naar de Malibranstraat, linksaf de Maesstraat in en dan rechtstaf
voor het Museum van Elsene 31 . Loop terug door de Jean van Volsemstraat, linksaf door de
Elsensesteenweg en weer naar het Flageyplein. Vind je daar niets van je gading, sla dan
rechtsaf voor een hamburger 32 33 , een wijntje 34 of iets zoets 35 . Tussendoor kun je
even binnenlopen bij Reservoir Shop. Creatievelingen boeken een workshop bij het C.ramic
Art Café 36 .

1 HôTEL TASSEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hôtel Tassel, gebouwd in 1893 naar het ontwerp van Victor Horta, wordt beschouwd als het
eerste art-nouveaugebouw ter wereld. Zowel het ruimtelijk ontwerp als het zichtbaar gebruik
van staal en de terugkerende golvende lijnen waren erg vernieuwend. Het prachtige pand is
helaas niet open voor publiek, maar ook de gevel, met het spel van elegante ijzer-constructies
tegenover massieve steenvlakken, is de moeite waard.
paul-emile jansonstraat 6, niet geopend voor publiek, tram 93, 94 halte defacqz
2 KNEES TO CHIN - ETEN & DRINKEN

Verwacht geen gefrituurde loempia's bij Knees to Chin, hier kom je voor verse rice paper rolls.
De naam van de zaak refereert aan de gehurkte houding waarin deze lekkernij in Vietnam op
straat gegeten wordt. Er staan telkens zes verschillende rolls op het menu, variërend met de
seizoenen.
livornostraat 125, www.kneestochin.com, +32(0)2-6441811, ma-vr 11.30-21.30, za
11.30-18.00, roll € 3,80, tram 81, 93, 94 halte baljuw
3 LA SEPTIèME TASSE - SHOPPEN

Bij La Septième Tasse adviseert het personeel je bij de keuze tussen meer dan 275 smaken
thee. Van een klassieke zwarte melange, tot de fijnste Argentijnse mate, je bepaalt zelf
hoeveel gram je wilt meenemen. Geen nood als je last hebt van keuzestress: je kunt alles ook
online bestellen.
baljuwstraat 37, www.7etasse.com, +32(0)2-6471971, di-za 11.00-19.00, tram 91, 93, 94 halte
baljuw
4 SUPRA BAILLY - ETEN & DRINKEN

Je zou het op het eerste zicht niet zeggen, maar Supra Bailly is het hipste en tegelijkertijd het
meest authentieke café in de Baljuwstraat. Hier zitten oude knarren die er al van kinds af aan
komen, maar ook de jonge gasten uit de buurt. Bestel balletjes met sauce lapin en bewonder
het decennia oude interieur met de mooie fresco's.
baljuwstraat 77, fb: supra bailly, +32(0)2-5340901, dagelijks 9.00-5.00, € 10, tram 81, 93, 94
halte baljuw
5 ZAO DECO - SHOPPEN

Aan het einde van de drukke Baljuwstraat zit Zao Deco, een walhalla voor wie van mooie
dingen houdt. Het schattige winkeltje deelt zijn koopwaar in volgens de thema's ‘kleine
pleziertjes’, ‘thuis’, ‘mooi zijn’, ‘lekker ruiken’, ‘kinderen’ en ‘mijn man’. Hier loop je
gegarandeerd met een pakje naar buiten; voor iemand anders, of... voor jezelf!
baljuwstraat 96, www.zaodeco.be, +32(0)2-5343832, ma-za 10.30-18.30, tram 81 halte
drievuldigheid
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6 LA PEINTURE FRAîCHE - SHOPPEN

Gelieve uw gsm uit te schakelen’, staat er op de deur van La Peinture Fraîche. Deze
onvolprezen architectuur-, kunst- en designboekhandel is een eiland van rust, waar je uren
kunt rondneuzen tussen al het moois.
notarisstraat 10, www.peinture-fraiche.be, +32(0)2-5371105, do-za 10.30-19.00, tram 81 halte
drievuldigheid
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7 BOUCLE D’OR - SHOPPEN

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.

Ga, als je kinderen hebt, zeker even naar Boucle d’Or. Knuffels, kleren, stoeltjes, kijk- en
leesboeken, alles voor kinderen van nul tot tien jaar. Het leuke interieur is opgebouwd uit
sloopmateriaal.
notarisstraat 12, fb: boutique boucle d'or, +32(0)2-6499639, di-za 11.00-18.00, tram 81 halte
drievuldigheid

NAME

Jill Tersago

8 ROSE - SHOPPEN

Photography

Echt nódig heb je de decoratieobjecten en designprullaria van Rose niet, maar daarom word je

Heleen Ferdinandusse

er niet minder vrolijk van. Niet in het minst omdat alles netjes per kleur geordend staat. Ook
My Table aan de overkant van de straat is een bezoekje waard. Het is een winkeltje van
hetzelfde elan als Rose, zij het dat My Table zich beperkt tot hebbedingen voor op en rond de
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tafel.
waterleidingsstraat 56-58, www.roseshop.be, +32(0)2-5349808, ma 10.30-18.00, di-za
10.30-18.30, tram 81 halte drievuldigheid

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.

9 LA BELLADONE - ETEN & DRINKEN

Volgens de Roemenen zou de plant Belladone over magische krachten beschikken. Ook het
Oost-Europese café La Belladone in Elsene probeert je, naar eigen zeggen, te betoveren. Hier
doen ze dat met gezelligheid! Naast Belgische bieren staat er ook een hele rits Oost-Europese
dranken op de kaart: Russische nastoïki of Hongaarse pál inka. Het 19e eeuwse interieur is

LOCAL

een goed decor voor de artistieke evenementen die hier op regelmatige basis georganiseerd
worden.
morisstraat 17a, www.labelladone.com, +32(0)2-5371606, ma-za 18.00-laat, € 3, tram 92, 97
halte janson
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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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