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Warandepark
Koninklijk Paleis van Brussel
BELvue Museum
Magritte Museum
Kunstberg
Huis van het Stripverhaal
Bortiergalerij
Maison Dandoy
Nuetnigenough
Manneken Pis
Jacques Brel Stichting
Saké
The Game
Caroline Music
AB Café
OR
Essentiel
Café Costume
Bronks
Bel’Arte
Le Snack de la Boma
De Noordzee
Monk
Charli Boulangerie
Le Vismet
Grimbergen Café
Madame Moustache et son Freakshow
Pipaillon
Frederic Blondeel
La Guinguette en Ville
Brasserie du Gourmet

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

>> NIGHTLIFE

Niyona

ROUTE
ORIGINEEL BELGISCH IN BRUSSEL
OVER DE ROUTE

Een route met voor elk wat wils: musea voor de kunstliefhebbers, en mode en design voor de
diegenen met een verfijnde smaak. Onderweg zijn er veel cafés en restaurants, decadent of
voor een klein budget. En niet te vergeten de architectuur en bekende trekpleisters die
Brussel rijk is. En dat allemaal in één route. De Belgische verscheidenheid in een notendop,
zeg maar.

DE WIJKEN

De Museumwijk is een statige wijk met imposante gebouwen. De architectuur in dit deel van
de bovenstad is de moeite waard om te bezichtigen en is heel anders dan elders in de stad.
Achter de gevels bevinden zich iconische werken uit de Belgische kunstgeschiedenis. 's
Ochtends zie je mensen haastig op weg naar hun werk. Tijdens de lunchpauze zie je veel
joggers in het park. Daarnaast lopen er vooral toeristen rond die het Koninklijk Paleis
fotograferen of de musea bezoeken. Afdalen naar de benedenstad doe je via de Kunstberg,
vanwaar je een van de mooiste uitzichten over Brussel hebt.
Het Historisch Centrum herbergt de bekendste bezienswaardigheden, zoals de Grote Markt,
Manneken Pis en de stripmuren. Het is vaak een drukke bedoening in de
gezellige kronkelende straatjes. Er zijn talrijke winkeltjes en restaurants die zich richten op
toeristen.Naast toeristen zie je er ook een hoop locals en internationale studenten. Kortom, dit
is dé plek om een terrasje te pakken, iets lekkers te eten of naar een concert te gaan. In dit
deel van de stad is het vaak levendig tot in de vroege uurtjes. Wie geluidsoverlast wil
vermijden, kan beter een kamer boeken verder weg van de cafés.
De Dansaertwijk is het modehartje van Brussel. De buurt is uitgegroeid van een povere wijk
tot het mekka van de goede smaak. Hier shoppen of een restaurant bezoeken, vraagt dus iets
meer van je budget, maar wat je ervoor krijgt is van hoge kwaliteit. Naast smaakvol uitgedoste
mensen zie je ook studenten en gezinnen met jonge kinderen. Door de nabijheid van scholen,
hotels, theaters en een grote variatie aan winkels is dit deel van de stad ook voor hen
aantrekkelijk. Kortom, het is een bruisende wijk waar je 's avonds in een café terecht kunt of
kunt gaan dansen. Vergeet vooral geen typisch Belgisch, of Brussels biertje te bestellen! En
ga zeker langs bij een typisch fritkot, waar je tot 's avonds laat nog iets kunnen bestellen om
de dag af te sluiten. In Brussel bestelt men vaak een mitraillette: een broodje met frietjes en
groente ertussen, en een frituursnack naar keuze.

WEINIG TIJD

Warandepark + Kunstberg + Bortiergalerij + Maison Dandoy + KVS

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.40 km)

prachtige designproducten. Eindig de wandeling met een bord stoemp en gehaktbal bij Balls &
Glory

Begin de dag met een wandeling door het Warandepark
. Hiernaast ligt het BELvue Museum

of met frietjes bij het fritkot

richting het Koninklijke Paleis

. Steek het Paleizenplein over richting het

Koningsplein. Hier vind je het Magritte Museum

. Neem zeker een kijkje in de fijne

museumshop. Daal af richting benedenstad via de Kunstberg

en vergeet niet te genieten

van het mooiste uitzicht over Brussel. Beneden ga je rechts de Keizerslaan op. Hier vind je
Het Huis van het Stripverhaal
Via Galerij Bortier

. Ga links de Infante Isabellastraat in ga links door het park.

kom je terecht in een toeristisch stukje Brussel. Verlaat de galerij in de

Sint-Jansstraat en sla rechtsaf. Loop via het Sint-Jansplein naar de Violetstraat, ga de eerste
rechts en daarna de eerste links. Proef de koekjes van Maison Dandoy

. Ga linksaf de

Stoofstraat in en op de kruising rechtsaf. Eet typisch Belgisch in Nuetnigenough
linksaf de Lievevrouwbroerstraat in en neem een foto bij Manneken Pis
zanger Brel kunnen een audiotour volgen bij de Jacques Brel Stichting
de Lombardstraat. Originele designadresjes zijn kledingshop Saké
Game

, sla

. Fans van de
. Loop terug naar
en interieurwinkel The

. Ga rechts bij de Anspachlaan. Vinylliefhebbers gaan naar Caroline Music

rechts de Steenstraat in. Lunch in het AB Café

. Ga

. Via de Zuidstraat en de Beursstraat loop

je naar de Auguste Ortstraat. Drink een koffie in Or

. Vol nieuwe energie kun je dan

shoppen in Essentiel Store

, in de Léon Lepagestraat. Een leuke

en Café Costume

theatervoorstelling pik je mee in Bronks

. Sla de Vlaamse Steenweg in voor Belgische

accessories in Bel’Arte [ 20], een broodje bij Le Snack de la Boma
Noordzee
Boulangerie

of een rustpauze in café Monk

, verse vis bij

. Voor een lekker vieruurtje zorgt Charli

. Een grote honger stil je bij Le Vismet

en Grimbergen Café

Sint-Katelijneplein. Ga rechts naar de Brankhoutkaai. In Madame Moustache
benen losgooien. Lekkernijen sla je in bij Pipaillon

of Frederic Blondeel

Populierstraat in. Vlakbij liggen de restaurants La Guinguette en Ville
Gourmet

aan een idyllisch pleintje. Bij Niyona
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bij metrostation Yser.

WARANDEPARK - LEUK OM TE DOEN

Het 18e-eeuwse Warandepark ligt naast het Paleis der Natie, waar het Federaal Parlement
van België huist. Het 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 kun je er
joggen met de eurocraten, een concert meepikken of je Frans ophalen met een voorstelling in
de Parkschouwburg.
koningsstraat, www.theatreduparc.be, apr-sep 6.00-22.00, okt-mrt 7.00-21.00, entree gratis,
metro park

KONINKLIJK PALEIS VAN BRUSSEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Koninklijk Paleis van Brussel is een vrij sober, 19e eeuws gebouw waar de Belgische
koning zijn functie uitoefent. Als de vlag uithangt, betekent dit dat de vorst in het land is en
staat de erewacht aan de voorzijde. Na het afhandelen van staatszaken rijdt de koning naar zijn
residentie in het prachtige Park van Laken.
paleizenplein, www.monarchie.be/nl/paleis-patrimonium/koninklijk-paleis, rondom de nationale
feestdag (21 juli), entree gratis, metro park / tram 92,93 halte paleizen

BELVUE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hôtel Bellevue was in de 18e eeuw een hotel voor rijke reizigers. Nu huist er het BELvue
Museum, een deel van het Koninklijk Paleis waar je alles leert over de Belgische
geschiedenis: vanaf de volksopstand in 1830 tot en met de federale staat van vandaag. Op het
rustige tuinterras kun je op adem komen met een drankje.
paleizenplein 7, www.musbellevue.be, +32(0)2-5450800, di-vr 10.00-17.00, za-zo 10.00-18.00,
entree € 6, metro park / tram 92,93 halte paleizen

MAGRITTE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De zin 'Ceci n’est pas une pipe' doet vast wel een belletje rinkelen. De bedenker is surrealist
René Magritte (1888-1967), die op dit moment misschien wel de meest bekende kunstenaar
van België is. In het in 2009 geopende Magritte Museum kom je al zijn vreemde
hersenspinsels tegen: zwevende bolhoeden, gemaskerde appels en dus ook de 'pijp die geen
pijp is'.
koningsplein 1, www.musee-magritte-museum.be, +32(0)2-5083211, di & do-zo 10.00-17.00,
wo 10.00-20.00, entree € 8, metro park / tram 92,93 halte koning

KUNSTBERG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Kunstberg is een reeks brede trappen die de benedenstad rond de Grote Markt verbindt
met de bovenstad rond het Koningsplein. Het is een klim, maar daar krijg je heel wat voor
terug: een uitzicht uit duizenden! Godfried van Bouillon kijkt over je schouder mee vanaf zijn
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paard op het Koningsplein. De fontein is ontworpen door Calder.
kunstberg, metro centraal station

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

HUIS VAN HET STRIPVERHAAL - SHOPPEN

België en strips gaan hand in hand. In het Huis van het Stripverhaal kun je snuisteren tussen

colofon

de bekende striphelden: de Smurfen, Kuifje, Lucky Luke en ga zo nog maar een tijdje voort.
Hier vind je het ideale souvenir om thuis in de boekenkast te zetten.
keizerinlaan 1, www.jije.org/, di-zo 10.00-18.00, metro centraal station

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.

BORTIERGALERIJ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Bortiergalerij is een winkelgalerij tussen de Kunstberg en de Grote Markt. Het
is ontworpen door de Belgische architect Jean-Pierre Cluysenaar en gebouwd in 1847. Je kunt
er vooral kunst- en boekenhandels vinden en het is een paradijs voor verzamelaars van
postkaarten, affiches en tweedehands boeken.
magdalenasteenweg 55, dagelijks 09.00-17.00, entree gratis, metro centraal station

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
NAME
zo leuk dat ze er na haar studies is blijven plakken. Jill is verzot op het ruime aanbod aan
Jill
Tersago
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,Photography
in een bruine
kroeg of tijdens de opening van een pop-up shop.
Heleen Ferdinandusse
LAATSTE UPDATE

MAISON DANDOY - ETEN & DRINKEN

2016-09-19 17:38:09

Het Brusselse koekjeshuis Maison Dandoy maakt ovenverse lekkernijen volgens 180 jaar
oude recepten. Bovendien zijn hun winkels zo mooi ingericht en hebben hun verpakkingen
zo'n leuk design dat je je even in de koekjeshemel waant. Sla wat artisanale zoetigheden in,
zoals hun legendarische speculoos, of proef ze in de Maison Dandoy tearoom.

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.

karel bulsstraat 14, www.maisondandoy.com/en/home, dagelijks 09.30-19.00, zo 10.30-19.00,
metro beurs

NUETNIGENOUGH - ETEN & DRINKEN

Voor authentieke, volkse gerechten moet je bij Nuetnignough (Brussels voor ‘nooit niet
genoeg’) zijn. Er heerst een ongedwongen sfeer in een mooi art-deco interieur, De ober geeft
je graag tips over welk bier bij je gerecht past. Opgelet: soms is het aanschuiven, want ze
nemen geen reserveringen aan.
lombardstraat 25, www.nuetnigenough.be , ma-vrij 17.00-23.30, za en zo 12.00-23.30, metro

LOCAL

centraal station
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NAME

JILL TERSAGO

