knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)

centrum & de vlaamse buurt

In deze buurt zijn er ontbijt- en lunchopties in overvloed 1 . Daarnaast zit De Vlaamse

OVER DE ROUTE

designer shops voor de fashionista's 3 . Sla rechtsaf, loop de straat uit en de brug over. Aan

Deze wandeling is zeer gevarieerd. Laat je niet afschrikken door de vele toeristen, want al snel
verlaat je de gebaande paden. De wandeling leidt je ook langs opkomende wijken, zoals de
rosse buurt (rondom Beaucoup Fish) en het Anneessensplein (vlak bij Jour de Fête). Let wel:
‘s avonds kan het hier minder gezellig worden.

DE WIJKEN

Het centrum van Brussel is zoals een stadscentrum hoort te zijn: smalle steegjes, historische
monumenten, winkels, op elke straathoek een café én een kerk, en altijd even druk.

Steenweg vol unieke winkeltjes voor shoppers 2 . Om de hoek bevindt zich een straatje met

het kanaal zit een leuke, simpel ingerichte biowinkel waar je ook iets kunt eten 4 . Keer terug
richting stadscentrum. De Antoine Dansaertstraat staat bekend om de hippe adresjes 5
7

6

8 . Trendy zaakjes zijn ook te vinden in dit zijstraatje 9 . Neem een foto met Zinneke Pis,

het plassende hondje, en sla linksaf. Rondom de Beurs zijn er enkele tophoreca-adresjes om
uit te proberen 10 11 12 . Nog meer shoppen doe je even verderop 13 14 15 16 . De buurt
rondom de Kolenmarkt is minder toeristisch, hier gaan de locals uit 17 18 19 20 . Verderop

Toeristisch, dat wel, maar vooral ook erg gemoedelijk en bovendien vol met verborgen
schatten!

vind je Manneken Pis 21 . Sla bij hem linksaf en loop door naar de Grote Markt 22 . Loop via de

Het stadshart is het resultaat van de beruchte Brusselse stadsplanning, of beter: het gebrek
daaraan. De stad is organisch gegroeid, wat het doolhof van straten en steegjes verklaart.
Geïnspireerd door de stadsvernieuwing in Parijs werd in de 19e eeuw een aantal ingrijpende

marionettenvoorstelling 24 en ga daarna de Sint-Hubertusgalerijen in 25 , die je helemaal

drukke zijstraatjes en ontdek een schattige papierhandel 23 . Geniet van een

uitloopt. Ga naar links en wandel de heuvel af, tot op het Muntplein 26 . Op de Wolvengracht

projecten uitgevoerd, waaronder de overwelving van de stinkende Zenne en de aanleg van
brede centrale lanen en de Kunstberg. In de tweede helft van de 20e eeuw probeerde het
bestuur van de stad een tweede New York te maken. Het resultaat is een versnipperde
binnenstad, waar historische panden zij aan zij staan met betonnen kantoorgebouwen. Door

neem je de Zilverstraat naar het Martelaarsplein 27 , dat je diagonaal oversteekt. Neem de

het gebrek aan structuur zijn er binnen het centrum verschillende kernen ontstaan, wat het
gebied nu juist zo interessant maakt. De buurt rondom het Manneken Pis en de Grote Markt

en ga naar rechts. Vlakbij, in de Lakensestraat, kun je Ethiopisch eten 30 . Loop door en sla

wordt overspoeld door toeristen en veel restaurants in de bekende Beenhouwersstraat zijn
zogenoemde tourist traps. Aan de andere kant van de Anspachlaan kun je van het bruisende

Rozenstraat, ga vervolgens linksaf om de Finisterraekerk te bewonderen 28 en kom op adem
bij een kop koffie 29 . Loop links de brede Adolphe Maxlaan op, tot metrostation De Brouckère

linksaf bij het imposante gebouw van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg om wat te eten bij
Beaucoup Fish 31 . Aan het eind van de Arduinkaai sla je linksaf naar de kaaien, de gedempte

Brussel genieten zoals de locals dat doen. Rond de Vlaamsesteenweg woont een kleine, maar
trouwe kern Brusselse Vlamingen.

stadsgrachten. Rust even uit bij de fontein en kies alvast een restaurantje uit op de Vismarkt

Wil je ondervinden waarom het drukke centrum toch zo geliefd is onder de inwoners? Ga

straat smul je van Napolitaanse pizza's 34 .

lunchen in de levendige homowijk aan de Kolenmarkt en shoppen in de modewijk rond de
Nieuwe Graanmarkt. Neem als apéro een half-om-half (half witte wijn, half champagne) en
schuif daarna aan voor een diner op de Vismarkt. Sluit af met een pintje in een van de vele
cafés.

WEINIG TIJD

Grote Markt + Sint-Hubertusgalerijen + Sint-Gorikshallen + De Noordzee +
Marionettentheater Toone

32 . Loop rond de Sint-Katelijnekerk, hap een visje 33 op de Oude Graanmarkt. Verderop in de

1 CHICAGO - ETEN & DRINKEN

Chicago is een fris, jong adresje met een eerlijke kaart vol robuuste gerechten als
hamburgers, slaatjes, gevulde aardappels en taart. Logisch dat het al aardig op weg is om hét
brunchadres van de buurt te worden, want de ruime bar heeft een speelhoek waar de
kleinsten zich kunnen uitleven, terwijl de rest van de familie zich tegoed doet al het lekkers.
vlaamsesteenweg 45, +32(0)2-5021841, dagelijks 9.00-17.00, € 12,50, metro de brouckère
2 BEL'ARTE - SHOPPEN

In het kleine winkeltje Bel'Arte shop je hippe juwelen, toffe interieurspullen en coole
accessoires van jonge Belgische ontwerpers. Je vindt er lampen, kaarsen en flesopeners met
een creatief design. Het is de ideale shop om jezelf te verwennen met iets leuks of
een origineel cadeau uit te zoeken voor een vriend of vriendin.
vlaamse steenweg 53 , www.bel-arte.be, +32(0)492-762274, wo-za: 11.00-19.00 , metro 1, 5
halte sint-katelijne
3 LéON LEPAGESTRAAT - SHOPPEN

Fashionista's zijn wel even zoet met de boetieks in de Léon Lepagestraat en de Nieuwe
Graanmarkt: Haleluja, Mapp, Martin Margiela... er is keuze te over. Nog niet genoeg geshopt?
Op de blog Modo Bruxellae kom je alles te weten over fashion in de stad: info over beurzen,
ontwerpers, waar het uitverkoop is en nog veel meer.
léon lepagestraat, www.modobruxellae.be, winkeltijden variëren, metro sint-katelijne
4 BEL'O - ETEN & DRINKEN

Bij Bel'O smul je van gezonde broodjes, krokante panini's, lekkere croques en verse soep. Ze
bieden heel wat vegetarische en veganistische opties aan. De groenten komen rechtstreeks
uit hun bio-moestuin. Elke dag worden er verse taarten gebakken, die heerlijk te combineren
zijn met een kop koffie of thee.
henegouwenkaai 29 , www.ateliergrooteiland.be/nl/producten/belo-horeca/, +(0)2-5117006,
ma-vr: 11.00-17.00 (keuken tot 14.00), € 10, metro 1, 5 halte graaf van vlaanderen
5 ANTOINE DANSAERTSTRAAT - ETEN & DRINKEN

Frédéric Nicolay is een fenomeen in Brussel. Elke horecazaak die hij aanraakt, verandert in
goud, zo lijkt het. Ook hier in de Antoine Dansaertstraat heeft hij een flinke vinger in de pap.
Geen onpersoonlijke designtenten, maar mooie, knusse cafés met een retrosfeer. Ga wat
eten of drinken in de Walvis, Bistro du Canal, Bar Bravo, La Belle Equipe of Bar Beton en
oordeel zelf.
antoine dansaertstraat, tussen het kanaal en de papenvest, www.barbeton.be, openingstijden
variëren, wisselend, metro graaf van vlaanderen
6 MOK - ETEN & DRINKEN

3

4

Bij MOK staan zuivere koffie- en theebereidingen centraal. Drink hier een heerlijke Espresso,
Doppio, Americano, Cortado of Iced Latte. Je kunt er ook ontbijten en lunchen; de gerechten
worden hier met verse producten bereid. Bovendien is er een kleine shop. Zo kun je een zakje
van je favoriete koffiebonen mee naar huis nemen.
antoine dansaertstraat 196 , mokcoffee.be, +32(0)-495316718, ma-vr 8.00-18.00, za
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10.00-18.00, metro 1, 5 halte sint-katelijne
7 LA FABRIKA - 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.

Bel gerust even aan bij La Fabrika om de fijne collectie meubels, verlichting en accessoires te
bewonderen. Er staan hier genoeg stijlvolle klassiekers van gerenommeerde designers, maar
ook hedendaagse ontwerpen van jonge talenten. De eigenares, een interieurarchitecte met
goede smaak, verkoopt alleen producten die ze zelf mooi en bijzonder vindt.
antoine dansaertstraat 182, www.lafabrika.be, +32(0)2-5023325, ma-za 11.00-18.30, metro
graaf van vlaanderen

NAME

Jill Tersago
Photography

8 PASSA PORTA - SHOPPEN

Heleen Ferdinandusse

De beste meertalige boekwinkel in Brussel is zonder twijfel Passa Porta. Naast een breed

LAATSTE UPDATE

aanbod aan boeken in het Nederlands, Frans en Engels zijn er ook vaak lezingen,
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signeersessies en schrijfworkshops. Kijk op de website voor het programma.
antoine dansaertstraat 46, www.passaporta.be, +32(0)2-5029460, ma-za 11.00-19.00, zo
12.00-18.00, metro beurs
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schriftelijke toestemming van de
uitgever.

9 KARTUIZERSTRAAT - LEUK OM TE DOEN

Woonden er tot in de 18e eeuw slechts nonnetjes in de Kartuizerstraat en op de Oude
Graanmarkt, tegenwoordig vind je hier een bonte mix van hippe winkels, restaurantjes en
cafés. Neus rond tussen tweedehandskleding bij Think Twice, shop cultureel verantwoord bij
Hunting and Collecting, eet stoemp bij 9 et voisins of ga zelf op ontdekkingstocht.
kartuizerstraat, metro beurs

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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