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OVER DE ROUTE

Deze wandeling leidt je door smalle steegjes, langs oude kerken en verborgen parken, via de
Brusselse keuken en exotische specialiteiten naar een mooi uitzicht. Van bohémien naar
bourgeois. Dit is de kortste van de zes wandelingen, dus neem gerust de tijd om te genieten
van al het moois. Wie de dag liever eindigt in een volks café of een exotische club kan de
wandeling ook andersom lopen. Je riskeert dan wel de beste koopjes op het Vossenplein te
missen!

DE WIJKEN

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.70 km)
Begin bij de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk 1 . Loop rechts via de Hoogstraat de Marollen
in, waar je kunt genieten van koffie 2

of een Italiaans of oer-Brussels hapje 3

4 .

Verderop kun je goed shoppen 5 . De hele straat, inclusief de parallelle Blaesstraat, staat
bekend om de vele brocante- en antiekwinkels 6 . Trek? Neem een piadina to go 7 , of
trakteer jezelf op iets lekkers bij de slakkenkraam 8 , net voordat je rechtsaf de Vossenstraat
in gaat. Rechts ligt kralenwinkel Atchoum 9

en iets verder vintagewinkel Foxhole 10 . Scoor

links een koopje bij de rommelmarkt op het Vossenplein 11 . Je hebt een goed uitzicht over
de koopwaar op de verdieping van PINPON 12 . Breng een bezoek aan wijkcafé Chaff 13 ,
trek links een baantje 14 en beloon jezelf met pistolet met gehakt bij La Clef d’Or 15 . Sla na

De zwaan en het lelijke eendje, zo zou je de chique Zavelbuurt en de rommelige Marollen
samen kunnen omschrijven. De twee wijken liggen zij aan zij en hebben zich beide
gespecialiseerd in antiek, in de een is het aanbod wat exclusiever dan in de ander, maar

dit rondje Vossenplein linksaf de Blaesstraat in, laat je verleiden door de ‘vintage-koning’ 16

verder hebben ze twee compleet verschillende gezichten. Dat was altijd al zo; de Zavel was in
de 17e eeuw de woonplek van de heel welvarende edellieden en burgerij, terwijl de Marollen
juist de arbeiders, de minderbedeelden en de immigranten huisvestte. Vandaag de dag geldt

het pleintje de glazen lift naar het Poelaertplein 18 19 . Loop schuin tegenover op het plein

dit onderscheid nog steeds, maar wel in steeds mindere mate.
De naam Zavel, of Sablon in het Frans, verwijst naar het moerassige verleden, toen er hier
zavel (kleihoudend zand) werd gewonnen. De wijk huisvest nu een keur aan chique antiquairs,
hedendaagse-kunstgaleries, dure restaurants en beroemde chocolatiers. Op de centrale Grote
Zavel komen de happy few samen om van oesters en wijn te genieten. De Marollen is nog
steeds geen smetteloos schone wijk, maar de gentrificatie ofwel de zogenaamde
Sablonisatie, de economische en sociale opwaardering, is in deze oudste volksbuurt van
Brussel in volle gang. De huurprijzen stijgen flink, waardoor veel Marolliens helaas gedwongen
worden hun biezen te pakken. Voorlopig is het hier door de dagelijkse rommelmarkt op het
Vossenplein gelukkig nog een bonte verzameling van jong en oud en locals en toeristen. Juist
dat maakt het misschien wel de gezelligste wijk van Brussel. Beide buurten hebben dus een
heel eigen karakter, maar ze zijn allebei zeker een bezoekje waard. Wat hen bindt is een
gezamenlijke geschiedenis en, zo lijkt het, tevens een gezamenlijke toekomst.

WEINIG TIJD

Pierre Marcolini + Egmontpark + Slakkenkraam + Vossenplein + Museum of Erotics and
Mythology

en de Libanese mezzebar 17 . Loop iets terug en ga dan links de Spiegelstraat in. Neem op

linksaf de Wolstraat in, en ga meteen rechtsaf naar de ingang van het Egmontpark 20 voor
een pauze bij L'Orangerie met zicht op het Egmontpaleis. Verlaat het park via de Wolstraat en
loop rechtdoor tot bar Pixel 21 . Ga hier links naar beneden langs de mooie kerk 22 , en dan
rechts de Minimenstraat in. Wandel links de trap af tussen de graffiti en neem de eerste
rechts langs Soul Restaurant 23 . Loop terug naar de Minimenstraat en koop lekkers bij Pierre
Marcolini 24 . In het weekend is er een antiekmarkt rond de fontein op de Grote Zavel.
Wandel rechtsaf heuvelopwaarts rond de Kleine Zavel . Geniet van het zicht op de Onze-LieveVrouw-ter-Zavelkerk 26 bij Le Café du Sablon 27 . Rechts van de kerk kun je vanavond
uitgebreid dineren 28 . Het museum om de hoek is een tikje ondeugend 29 . Loop terug naar
de Grote Zavel. Sla nog even rechtsaf voor boeken 30 of een mooi sieraad 31 voor je de
Rollebeekstraat afdaalt. Op de Keizerslaan ga je rechtsaf om de Anneessenstoren 32 te
bekijken. Of loop rechtdoor in de Cellenbroerstraat voor een beroemd literair trefpunt 33 .
Wandel terug en sluit de dag af in het kunstencentrum Recyclart 34 .

1 ONZE-LIEVE-VROUW-TER-KAPELLEKERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De deels gotische, deels romaanse Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk uit 1134 was de kerk
van de arme Marolliens. De beroemdste inwoner van de wijk, de schilder Pieter Bruegel de
Oude, trad hier in het huwelijk. Naast zijn gedenksteen zijn ook de sierlijke glas-in-loodramen
en het beeldhouwwerk van Meunier het bekijken waard.
kapellemarkt, +32(0)2-5120737, dagelijks jun-sep 9.00-19.00, okt-mei 12.30-16.30, entree
gratis, bus 27, 48 halte kapellekerk
2 L'ATELIER EN VILLE - ETEN & DRINKEN

Bij L'Atelier en Ville verkoopt BULK meubels met een stoere industriële look. Kleur,
afmetingen en materialen mag je zelf kiezen. Handig is dat je de stoelen en tafels ook meteen
kunt uitproberen onder het genot van zoete lekkernijen van het Belgische Barú.
hoogstraat 64, www.bulkedition.com, wo-zo 10.00-18.00, € 4, bus 27, 48 halte kapellekerk
3 EASY TEMPO - ETEN & DRINKEN

De rasechte, soms wat norse, Italianen van Easy Tempo dienen in no time de bestelde pasti,
antipasti of pizze op. Het bijzondere interieur, met de door monumentenzorg beschermde
muurtegels, is afkomstig van de voormalige winkel uit 1905. Buon Appetito!
hoogstraat 148, fb: easy tempo, +32(0)2-5135440, di-za 12.00-14.30 & 18.30-22.30, zo
12.00-14.30, € 14, metro louiza / bus 27, 48 halte vossenplein
4 BRASSERIE PLOEGMANS - ETEN & DRINKEN

Brasserie Ploegmans is een typisch Brussels eetcafé in een gemoedelijke volksbuurt. Het
heeft een wat oubollig, maar erg charmant interieur met warm, houten meubilair en veel
spiegels. Hier eten echte Brusseleirs slakken in knoflook of kalfsragout met frietjes.
hoogstraat 148, www.ploegmans.be, +32(0)2-5032124, di-do 12.00-14.00 & 18.15-21.45, vr-za
12.00-14.00 & 18.15-22.00, zo 12.00-14.00, € 15, metro louiza / bus 27, 48 halte vossenplein
5 S EN CIEL - SHOPPEN

Bij de boetiek S en Ciel moeten ze niks hebben van massa-industrie. Hier verkopen ze louter
ambachtelijk vervaardigde lederwaren van de hoogste kwaliteit: tassen, hoeden, riemen,
portefeuilles en nog veel meer. De heerlijke ledergeur krijg je er gratis bij.
hoogstraat 158, +32(0)2-5117746, di-vr 13.00-18.00, za 10.30-18.00, zo 10.30-15.00, metro
louiza / bus 27, 48 halte sint-pieters-ziekenhuis
6 BLAESSTRAAT EN HOOGSTRAAT - SHOPPEN

Echte schatjagers kunnen met veel geduld en een portie geluk misschien wel een waardevol
stuk vinden op de rommelmarkt op het Vossenplein. Ben je niet zo’n speurneus, dan bieden
de fijne vintage- en antiekwinkels in de Blaesstraat en de Hoogstraat een uitkomst. Al hangen
aan deze stukken natuurlijk wel een ander prijskaartje. Passage 125 en K.Loan zijn slechts
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twee van de vele opties.
hoogstraat en blaesstraat, winkeltijden variëren, metro louiza / bus 27, 48 halte vossenplein
7 NONNO PIADINERIA - ETEN & DRINKEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Nonno Piadineria is gespecialiseerd in piadine, de Noord-Italiaanse versie van broodjes to go.

colofon

Je kunt een broodje van de kaart kiezen zelf een piadine samenstellen. De bijpassende
drankjes zijn eveneens Italiaans.
hoogstraat 155, fb: nonno, do-vr 11.00-16.00, za-zo 11.00-17.00, € 6, metro louiza / bus 27, 48
halte vossenplein

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.

8 SLAKKENKRAAM - ETEN & DRINKEN

Brussel heeft vele gastronomische specialiteiten, zoals wafels, chocolade, mosselen, bier en
niet te vergeten: slakken, al noemt bijna iedereen ze hier escargots. Doe het zoals de locals en
bestel een portie bij een authentieke slakkenkraam, zoals die van Mariaatje in de Hoogstraat.

NAME

Jill Tersago

hoogstraat, ter hoogte van de vossenstraat, za-zo, geen vaste tijden, portie slakken € 2, metro
louiza / bus 27, 48 halte vossenplein
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9 ATCHOUM - SHOPPEN

Atchoum heeft kleding, woonaccessoires en meubilair in het aanbod, maar de klanten komen
hier vooral voor de kralen in alle mogelijke vormen en kleuren. Op zaterdagochtend kun je
meedoen met een workshop sieraden maken, maar reserveer wel even vooraf.
vossenstraat 20, www.atchoum.be, +32(0)2-5143811, di-zo 10.30-16.30, metro louiza / bus

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.

27, 48 halte vossenplein

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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