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Met de trein

3 VANAF BRUSSEL-ZUID
In dit station komen de Thalys-, TGV- en 
Eurostar-treinen aan.
Tram – De snelste manier (5-10 min.) 
om naar het centrum te gaan. Lijn 3  
(richting Esplanade) of 4 (richting 
Noordstation) voor Beurs en  
De Brouckère. € 2,10. Vertrekpunten 
zijn aangegeven vanaf de treinperrons.
Metro – Lijn 2 of 6 (lus) naar Louiza, 
Naamse Poort of Troon. Naar het 
stadscentrum (Centraal Station, De 
Brouckère, Sint-Katelijne) met overstap 
in Kunst-Wet. € 2,10. Volg de borden é.
Trein – Verbindingen (24/24 uur) met 
Brussel-Centraal en Brussel-Noord. 
Uw Thalys-ticket is ook geldig op deze 
treinen.
Taxi – Aan de noordwestelijke uitgang 
van het station. Volg de borden ‘Taxi’.  
€ 5 à 6 voor een rit naar de Beurs.
Te voet – 20-25 min. naar de Grote 
Markt. Volg de Lemonnierlaan en  

de Anspachlaan of de Stalingradlaan  
en de Zuidstraat.

Met het vliegtuig

3 VANAF BRUSSELS AIRPORT
Luchthaven in Zaventem, 14 km ten 
noorden van Brussel.
Airport Express – Treinen naar 
Brussel-Noord, Brussel-Centraal en 
Brussel-Zuid (20 min.). 2-4 treinen per 
uur, van 5.00 u tot 23.20 u. Enkeltje 
€ 8,50, retourtje € 17 (€ 14,60 tijdens 
het weekend, reductietarief incl.). Op 
verdieping -1 van de luchthaven.
Airport Line MIVB – Bus 12 (ma.-vr. tot 
20.00 u) en bus 21 (dag. na 20.00 u en 
za.-zo. en feestd.) tussen de luchtha-
ven (verdieping 0) en de Europese wijk 
(25-30 min.), van 5.00 u tot 23.00 u 
(sept.-juni 24.00 u). Vertrek om de  
30 min. € 4 (€ 6 als u op de bus 
betaalt). www.stib-mvib.be
Taxi – Ongeveer € 45 naar het stads-
centrum. De auto’s met een oranje 
sticker met een wit vliegtuig bieden 
een verlaagd tarief aan om heen en 
terug naar de luchthaven te rijden.

3 VANAF BRUSSELS SOUTH 
CHARLEROI
Luchthaven voor charter- en goedkope 
vluchten, 46 km ten zuiden van Brussel.
Pendelbussen – Tussen de luchthaven 
en het station Brussel-Zuid (zuidelijke 
uitgang, Frankrijkstraat). 20 bussen per 
dag, reisduur: 1 uur, € 14.
Taxi – Bij de uitgang van de aankomsthal. 
Tarief afhankelijk van de bestemming.

TRAM, BUS EN METRO

3 Uurregeling: 5.00-24.00 u; vr. 
en za. nachtbus (24.00-3.00 u).
3 Interessante tarieven: Kaart  
Discover Brussels 24/48/ 72 u: 
onbeperkte toegang incl. buslijn 
luchthaven - € 7/13/17.
Brussels Card: zie blz. 14.
T ‘Openbaar vervoer’, blz. 16.
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Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

De Grote Marktaaa en de Koninklijke 
Sint-Hubertusgalerijenaa
Vouwkaart C5 - T blz. 30 en 35

Muziekinstrumentenmuseum  
(MIM)aaa
Vouwkaart C5 - T blz. 46

De Koninklijke Musea voor Schone 
Kunstenaaa en het Magritte 
Museumaa
Vouwkaart C5 - T blz. 42 en 45

De Zavelaa en Grote Zavela
Vouwkaart C5-6 - T blz. 50

WAT U NIET MAG MISSENWAT U NIET MAG MISSEN
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Sint-Michiels-en- 
Sint-Goedelekathedraalaa  
Vouwkaart C5 - T blz. 68

Koninklijke serresaa
Buiten de vouwkaart - T blz. 97

Het Atomiuma
Buiten de vouwkaart - T blz. 100

Het Jubelparkaaa en  
het Jubelparkmuseumaaa
Vouwkaart E-F5 - T blz. 78

Musée Hergé (Louvain-la-Neuve)aa
Buiten de vouwkaart - T blz. 104

Manneken Pisa
Vouwkaart C5 - T blz. 38

5 6

7 8

9 10
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Í Loop de Basiliek van Koekelberg, 
die u van overal in de stad ziet staan, 
niet zomaar voorbij. Bezoek de twee 
musea in de basiliek, neem de lift tot 
boven in de koepel om te genieten van 
een prachtig uitzicht over de stad of 
woon een evenement bij als de datum 
past. T blz. 96.

Í Brussels by water - Bezichtig 
Brussel ‘s avonds heerlijk ontspannen 
tijdens een boottocht met een aperitief 
in de hand. Droom weg bij gezellige 
achtergrondmuziek terwijl u geniet 
van het uitzicht op Brussels by night. 
T blz. 19.

Í Pik een concert mee in de hippe 
Ancienne Belgique of geniet van 
een heel scala aan andere podium-
kunsten in een uniek kader in de zaal 
Botanique. T blz. 126 en 128.

Í Ontwaak al kuierend langs de vlooi-
enmarkt die elke ochtend plaatsvindt 
op het Vossenplein in de Marollen. 
Brocanteliefhebbers vinden hier zeker 
iets van hun gading. T blz. 56. 

 Í Bezichtig de hoofdstad vanuit het 
Atomium op 102 m hoogte. Geef uw 
ogen de kost met het 360°-uitzicht 
over Brussel. T blz. 100.
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U loopt Dandoy niet zomaar ongemerkt voorbij.
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Í Op zoek naar groen in de stad? 
Trek dan naar het Zoniënwoud waar u 
mooie wandelingen kunt maken met 
rustgevende uitzichten over de vijvers. 
U kunt meteen van de gelegenheid 
gebruikmaken om een bezoek te 
brengen aan het ‘Belgische Versailles’  
T blz. 102. 

Í Verken de stad op een sportieve 
en gezonde manier: met een fiets of 
segway. Wilt u het nog origineler? 

Combineer sightseeing en joggen 
tot de nieuwste trend: sightjogging. 
T blz. 19.

Í Proef van een lekker menu met 
zeevruchten in de Sint-Katelijnewijk, 
dat om deze lekkernij bekendstaat. 
T blz. 58.

Í Ontvlucht even de stadsdrukte. 
Geniet van de rust en sta versteld 
van de interessante collecties in de 
Koninklijke Bibliotheek. T blz. 41.

Í Probeer een sportwedstrijd in het 
Koning Boudewijnstadion mee te 
pikken, bijvoorbeeld de Memorial Van 
Damme in september, een wedstrijd 
van de Rode Duivels. U kunt het stadion 
ook bezichtigen via een ontdekkings-
parcours. T blz. 101.

Í Eenmaal in België is er geen 
ontsnappen aan chocolade. Geniet 
van de volledig zelfgemaakte 
chocolade bij Pierre Marcolini 
(blz. 120) of proef van de peper-
koek met kersen bij de beroemde 
Brusselse koekjeszaak Dandoy 
(blz. 119). Nog trek? Ga langs bij 
Wittamer (blz. 122) en geniet van 
hun droomcreaties, die, volledig 
terecht, wereldfaam verworven 
hebben. 

Op het Vossenplein wordt elke dag  
een vlooienmarkt gehouden.
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De eerste dag

3 Ochtend
Begin uw bezoek aan de Belgische 
hoofdstad in het hart van Brussel,  
de Grote Marktaaa (blz. 30) en werp 
een blik op de barokke gevels van de 
omringende gildehuizen (blz. 32). Op 
een steenworp hiervandaan vindt u het 
stadhuis (blz. 32) en het Broodhuis 
(blz. 33). Neem de Karel Bulsstraat en 
Stoofstraat richting Manneken Pisa 
(blz. 38) en aanschouw zelf eens het 
kleine, maar alom bekende standbeeld.  
Wandel naar de Grasmarkt door de 

Koninklijke Sint-Hubertusgalerijenaa 
(blz. 35) of neem een kijkje in de 
Sint-Niklaaskerka (blz. 34) in de 
Boterstraat.
3 Middag
Geniet ’s middags van een lekkere lunch 
in de Anspachlaan of langs De Beurs 
(blz. 35). 
3 Namiddag
Loop richting de Kunstbergaaa 
(blz. 41) en bezoek één of meerdere 
van de vele interessante musea in 
de buurt. Het Magritte Museumaa 
(blz. 45) op het Koningsplein en het 
Muziekinstrumentenmuseumaaa 
(blz. 46) in de Hofberg liggen slechts 
enkele passen verwijderd van de 
Koninklijke Bibliotheek van België 
(blz. 41).
3 Avond
Geniet na van uw dag in een gezellig 
restaurant in de Sint-Katelijnewijk 
of stap op de boot (blz. 19) om een 
sfeervolle tocht door Brussels by night 
te beleven.

De tweede dag

3 Ochtend
Huur een fiets of segway en trek na 
uw ontbijt naar De Zavelaa (blz. 50). 
Ontdek de Brusselse sfeer op zowel 
Grote Zavela (blz. 50) als Kleine 
Zavela (blz. 52). Bezoek de gotische 
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavelkerka 
(blz. 51) of geef uw ogen de kost op de 
antiekmarkten tijdens het weekend. De 
shopaholics kunnen mooie zaken op de 

Het neogotische monument voor Leopold I  
in Laken
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kop tikken op de dagelijkse vlooien-
markt op het Vossenpleina (blz. 56) in 
de Marollena (blz. 56). 
3 Middag
Aangezien Brussel het hart van de 
Europese Unie is, kunt u de metro 
nemen naar de Europese Wijk en 
een hapje en drankje proeven op het 
Jourdanplein (blz. 75), waar zich tevens 
het bekende frietkot ‘Maison Antoine’ 
(blz. 113) bevindt. 
3 Namiddag
Wandel na uw lunch naar het 
Jubelparkaaa (blz. 78) om er te 
genieten van het uitgestrekte park. 
Op zondag bent u hier beslist niet 
alleen. Terwijl u er toch bent, kunt 
u een bezoek brengen aan het 
Jubelparkmuseumaaa (blz. 79) dat 
zich bij het park bevindt.
3 Avond
Pik na uw diner een concert mee in de 
Ancienne Belgique (blz. 126). Ook in 
BOZAR (blz. 126) kunt u interessante 
tentoonstellingen, concerten of voor-
stellingen bijwonen. 

De derde dag

3 Ochtend
Een dagtrip naar de Brusselse bui-
tenwijken is zeker de moeite waard. 
Laken, waar ook het Koninklijk Paleis 
(blz. 97) ligt, biedt elke reiziger wat 
wils. Bewonder bijvoorbeeld het 
prachtig staaltje architectuur van de  
Koninklijke Serresaa (blz. 97) met de 
exotische plantentuin en galerijen. 
3 Middag
Bezoek het Atomiuma (blz. 100) om 
daarna te lunchen in de panoramische 

bar met uitzicht over Brussel. 
Hoogtevrees? Ook aan de voet van het 
Atomium vindt u een gezellige snack-
bar met terras. 
3 Namiddag
Kinderen vervelen zich ongetwijfeld 
niet in Mini-Europe (blz. 101) of 
Océade (blz. 101), voetballiefhebbers 
vinden dan weer hun gading in het 
Koning Boudewijnstadion (blz. 101). 
Vergeet niet de Nationale Basiliek 
van het Heilig Harta op Koekelberg 
(blz. 96) te bezoeken, een art-deco-
bouwwerk met een enorme koepel.
3 Avond
Keer terug naar de plek waar u uw 
reis door Brussel begon: De Grote 
Marktaaa (blz. 30). Beleef de leven-
dige avondsfeer en pik uit de vele 
gezellige plekjes een restaurant om er 
uw bezoek aan Brussel ontspannen af 
te sluiten. 

EEN DAGJE LANGER BLIJVEN?

Als u niet genoeg kunt krijgen van 
Brussel of simpelweg nog een dag 
extra hebt, verken dan wat meer 
buiten het centrum. Zo kunt u 
bijvoorbeeld de trein nemen naar 
Louvain-la-Neuve en het Musée 
Hergéaa (blz. 104) bezichtigen. 
Striptochten brengen u trouwens 
ook langs menige stripgevel  
(blz. 147) in de Brusselse bin-
nenstad. Of rijd met de tram tot 
in Ukkel, waar een bezoek aan 
het Museum David en Alice Van 
Buurenaa (blz. 92) zeker de 
moeite waard is.
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Formaliteiten
Identiteitsbewijs – Voor inwoners van 
de Europese Unie volstaat een geldige 
identiteitskaart of paspoort.
Visum – Inwoners van de Europese 
Unie hebben geen visum nodig.
Douane – Krachtens het akkoord van 
Schengen wordt geen enkele controle 
uitgevoerd bij het oversteken van de 
grenzen binnen de Europese Unie. 
Wanneer u het land binnenkomt via 
een land dat geen deel uitmaakt van de 
Europese Unie, moet u langs de douane 
passeren en de goederen aangeven die 
u mee hebt.

Geldzaken
De munteenheid is de euro.
Creditcards – Internationale credit-
cards worden geaccepteerd in bijna 
alle winkels, hotels en restaurants. 
Betalingen per cheque komen weinig 
voor in België. Reischeques daaren-
tegen kunnen, hoewel ook die weinig 
gebruikt worden, wel gewisseld wor-
den in banken en wisselkantoren.
T In geval van verlies van uw bank-
kaart of creditcard: zie het kader 
‘Noodnummers’, blz. 16.

Met de trein
Vanuit het station Brussel-Zuid vertrek-
ken Thalys-, TGV-, Eurostar-  
en andere internationale treinen.
TGV – www.b-europe.com

Thalys – www.thalys.com
NMBS – www.belgianrail.be;  
www.nmbs.be

Met het vliegtuig
De meeste luchtvaartmaatschappijen 
vliegen op de luchthaven Brussels 
Airport in Zaventem. t 02 753 42 21 
(informatie); t 0900 70 000 (vlucht-
tijden) (€ 0,50/min.) vanuit België of 
+32 2 753 77 53 vanuit het buitenland 
- www.brusselsairport.be.
Sommige lowbudget- en charter-
vluchten landen in Charleroi Brussel-
Zuid (46 km ten zuiden van Brussel). 
t 0902 02 490 (€ 1/min.) vanuit 
België, +32 78 15 27 22 vanuit het bui-
tenland - www.charleroi-airport.com
T ‘Aankomst in Brussel’, blz. 3.

GEWONE LUCHTVAARTMAAT-
SCHAPPIJEN
KLM – Dagelijkse vluchten van Amster-
dam-Schiphol naar Brussels Airport; 
t 020 474 7747 (in Nederland) -  
www.klm.com.

LOWBUDGETMAATSCHAPPIJEN
Met deze maatschappijen kunt u 
geld besparen als u uw vlucht vroeg 
boekt. Sommige bieden tickets aan 
tegen voordelige tarieven, die kunnen 
variëren naargelang de vluchtdata en 
-tijdstippen. Controleer goed of de 
vermelde prijzen inclusief luchthaven-
belasting zijn (die kunnen de ticketprijs 
namelijk verdubbelen) en of de bagage-
afhandeling bij de prijs is inbegrepen.

DE REIS VOORBEREIDENDE REIS VOORBEREIDEN
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Zoeksites – Sites zoals www. 
ebookers.com vergelijken prijzen 
en bieden de mogelijkheid online te 
reserveren.

Seizoenen en klimaat

KLIMAAT
Brussel kent een wisselvallig en 
gematigd klimaat, met het hele jaar 
door behoorlijk wat neerslag. De beste 
periode om Brussel te bezoeken, loopt 
van mei tot september, dan is het weer 
op zijn zachtst.

HET BESTE SEIZOEN
Brussel is een zakenstad, de prijzen 
van de hotels liggen dan ook lager in 
de zomer. De winter is een ideaal sei-
zoen voor wie wil winkelen en musea 
bezoeken.
T Bekijk, voor u de datum van uw 
bezoek vastlegt, ook even de evene-
mentenkalender, blz. 21.

Toeristische informatie

TOERISTENBUREAUS
Visit Brussels – Dit toeristenbureau 
beschikt over twee kantoren in het 
centrum van de stad. Daar vindt u 
interessante brochures met themati-
sche parcours: geschiedenis (de haven, 
paleizen,…) cinema, art nouveau, strips, 
Afrikaanse wijk, enz. Verder biedt het 
bureau reserveringsvoorzieningen aan 

voor overnachtingen, huur van audio-
gidsen, tentoonstellingen. 
Grote Markt (Stadhuis) - 1000 - t 02 
513 89 40 - dag. 9.00-18.00 u - gesl. op 
1 jan. en 25 dec.
Brussels Info Place (BIP) Konings- 
straat 2 - 1000 - t 02 513 89 40 -  
www.visitbrussels.be - dag. 9.00-
18.00 u, za.-zo. 10.00-18.00 u -  
gesl. 1 jan. en 25 dec.
Er zijn ook nog kleinere filialen: station 
Brussel-Zuid (centrale hal), luchthaven 
Brussels Airport (aankomsthal, 8.00-
21.00 u).
Use-it – Ravensteingalerij 25 - 1000 - 
www.use-it.be - ma.-za. 10.00-18.30 u. 
Informatie op maat van jongeren.
WEBSITES
www.visitbrussels.be – Bijzonder 
volledige website van het toeristenbu-
reau Visit Brussels (zie hierboven) met 
informatie over logies, restaurants, be-
zienswaardigheden, openbaar vervoer, 
evenementen, tentoonstellingen enz. 
Mogelijkheid tot het downloaden van 
een app met informatie over de Brus-
selse actualiteit.
www.brusselsmania.com - Portaalsite 
voor jongeren (in het Engels).
www.opt.be – Site van het toeristen-
bureau voor Wallonië-Brussel. Volledig 
en goed gemaakt. 
www.brussels.be – Website van 
Brussel met praktische en culturele 
informatie.
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Grote Markt aaa
Detailkaart J1. De Grote Markt, die van 
een tijdloze harmonie is, is een oase 
van rust en volmaaktheid, in het hart 
van een stad die al te vaak slordig is 
omgesprongen met haar architecturale 
erfgoed. Hier klopt al eeuwenlang het 
hart van Brussel. Op deze plek ontstond 
vanaf de 10de eeuw spontaan de 
markt van de jonge stad, wat nog af te 

lezen is van de namen van de meeste 
omliggende straten: de Boterstraat, de 
Haring-straat, de Kolenmarkt, de Gras-
markt enz. De Markt was niet alleen het 
centrum van het economische leven, 
maar ook de plek van de grote politieke 
bijeenkomsten, de opstanden, het ge-
recht en de volkse feestelijkheden. Om 
een plein vrij te maken, en om de bouw-
werken op één lijn te kunnen plaatsen, 
ging de stad over tot onteigeningen.  

Het ‘mooiste plein’, bewonderd door Victor Hugo, het ‘rijke theater’, bezongen door 
Jean Cocteau, is uniek in de wereld. Van de markt, die door de drommen bezoekers 
voortdurend in beweging is, gaat een weergaloze sfeer uit. Het hellende geplaveide 
plein, door Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed, is het hart van een chaotisch 
stadscentrum. Laat u verrassen door fraaie galerijen en even verderop door een 
zeer symbolisch jongetje.

3 Bereikbaarheid: é Centraal station, ‘ Beurs (lijnen 3 en 4).  
Uitneembare vouwkaart C5 en detailkaart van de wijk blz. 39.
3 Aanrader: De Grote Markt bezoekt u het best ‘s ochtends, tijdens de 
bloemenmarkt, of ‘s nachts, wanneer de verlichting, die de vergulde versieringen in 
de verf zet, haar een verbluffend reliëf geeft.

DE OMMEGANG

Vroeger vierde elke grote Vlaamse of Waalse stad haar verjaardag met een 
optocht die symbool stond voor haar pracht, gebruiken en passies, de zoge-
noemde ommegang. De 14de-eeuwse processie was van oorsprong religieus 
geïnspireerd (een beeldje van de Maagd werd triomfantelijk rondgedragen), 
maar kreeg meer en meer een profaan karakter. In de loop der jaren werd dit 
het feest bij uitstek van de hoofdstad van Brabant, een feest dat, aangemoe-
digd door de vorsten, bol stond van de extravagante en bizarre elementen. De 
traditie werd nieuw leven ingeblazen in 1930, en sindsdien trekt elk jaar begin 
juli een weelderige stoet door Brussel (T blz. 22). www.ommegang.be

ROND DE GROTE MARKTaaaROND DE GROTE MARKTaaa
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De Grote Markt, met rechts de gevel van het Broodhuis © imagebroker / hemis.fr
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In het labyrint van straatjes werd een  
vierkant vrijgemaakt: de Grote Markt  
is geboren.
De Grote Markt is tegenwoordig een 
enorme ‘stedelijke ruimte’, vaak opge-
vrolijkt door concerten en op zaterdag 
door trouwpartijen. Jaarlijks vullen de 
middeleeuwse figuren van de Omme-
gang het plein (T kadertekst blz. 30) 
en om de twee jaar worden de kasseien 
in augustus bedekt met een bloemen-
tapijt (T blz. 22). In de omringende 
straten is het dag en nacht druk.

Stadhuis
Detailkaart J1 – Grote Markt - t 02 
548 04 47 - www.brussel.be - rond-
leiding di.-wo. 14.30 u, zo. 11.00 en 
16.00 u - kom 15 min. vooraf - € 5 (met 
korting € 3, tot 6 jaar gratis).

De torenspits en de tientallen beelden 
van het bekendste gebouw van de 
stad houden elke bezoeker bezig, 
of hij zich nu bezint over de schoon-
heid ervan, of wanhopig probeert het 
bouwwerk in zijn volledige hoogte op 
foto te vatten… Twee eeuwen nadat 
in 1401 de eerste steen gelegd werd, 
stonden van het gotische bouwwerk 
alleen de linkervleugel en het belfort 
overeind. Sinds de toevoeging van een 
kortere rechtervleugel staat de poort 
van het stadhuis niet perfect in het 
midden. Dat is geen misrekening van 
de architect – die zich daardoor uit 
wanhoop van het leven beroofde, zo 
wil de legende –, het komt integendeel 
doordat hij het portaal van het belfort 
behield en verstevigde voor de opstand 
van het geniale metselwerk. Het geheel 
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wordt gedomineerd door de toren die 
is ontworpen door Van Ruysbroeck, 
een fraai stenen kantwerk van 96 m 
hoog, bekroond door een H. Michiel 
van verguld koper, het symbool van de 
stad. Twee fonteinen, de Schelde en 
de Maas, versieren de binnenplaats. In 
de raadzaal, waar vroeger de Staten 
van Brabant zetelden, stelt het door 
V. Janssens beschilderde plafond een 
vergadering van de goden voor. De 
wandtapijten in de Maximiliaanzaal 
verbeelden het leven van Clovis, die in 
de gotische zaal stellen de Brusselse 
gilden voor.

Broodhuis - Museum  
van de Stad Brussel
Detailkaart J1 – Grote Markt - 
t 02 279 43 50 - www.museumvan-
destadbrussel.be - di.-zo. 10.00-17.00 u 
(do. tot 20.00 u)- gesl. feestd. - € 3.
De voormalige broodhal, die later het 
huis van de Hertog werd, werd in de 
19de eeuw heropgebouwd naar het 
ontwerp uit 1515. Hoewel dit ook het 
Koningshuis genoemd wordt, verbleef 
er nooit een koning. Tegenwoordig is 
hier het Museum van de Stad Brussel 
gehuisvest, dat de geschiedenis van de 
stad vertelt. Op de begane grond zijn 
onder de vele 15de- en 16de-eeuwse 
schilderijen en retabels een vredige 
Boerenbruiloft, toegeschreven aan 
Pieter Bruegel de Oude, en het Retabel 
van Saluzzo, een meesterwerk uit het 
begin van de 16de eeuw, te bewonde-
ren. Onder de Brusselse wandtapijten 
valt het wandtapijt op dat de legende 
van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavel voor-

stelt (1516-1518), naar schetsen die 
zijn toegeschreven aan B. Van Orley. De 
verzamelingen porselein en zilverwerk 
bevatten mooie voorbeelden van de 
Brusselse sierkunsten. Bekijk zeker de 
negen profeten, afkomstig van het 
portaal van het stadhuis, in de zaal ge-
wijd aan de gotische beeldhouwkunst. 
Op de eerste verdieping illustreren 
schilderijen, etsen, foto’s en een ma-
quette van het 13de-eeuwse Brussel 
de groei van de stad, en de gedaante-
veranderingen die ze door de eeuwen 
heen onderging. De tweede verdieping 
is gewijd aan de geschiedenis van de 
Brusselaars. In de laatste zaal wordt de 
garderobe van Manneken Pis bewaard, 
een ongelooflijke verzameling van  
760 minikostuums, vervaardigd sinds 
de 18de eeuw.

Gildehuizen
Detailkaart J1. De gildehuizen werden 
gebouwd nadat de Fransen in 1695 de 
stad verwoestten. De huizen wer-
den in de 19de eeuw gerestaureerd 
en omringen nu de Grote Markt met 
hun prachtige barokke gevels. In het 
algemeen is een opeenvolging van 
drie bouwordes te zien: de Ionische, 
de Dorische en de Korinthische. Het 
geheel wordt bekroond met trapgevels 
voorzien van voluten, en versierd met 
beelden en vergulde motieven. Als u 
om het plein heen loopt, tegen de klok 
in, ziet u achtereenvolgens:
1-2 – Den Coninck van Spagniën of 
het gildehuis van de Bakkers, met 
bovenaan een windwijzer die de Faam 
voorstelt.
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Rond de Grote Markt, en dan vooral 
in de smalle Beenhouwersstraat, 
vindt u tal van restaurants. Maar in 
deze overtoeristische buurt zijn maar 
enkele adressen echt de moeite waard. 
In de wijk Sint-Katelijne zijn goede 
visrestaurants te vinden, in Elsene 
kunt u uitstekend eten voor een zacht 
prijsje, in de wijk Kastelein vindt u de 
trendy restaurants. En elke wijk heeft 
natuurlijk zijn eigen frietkot.

Wilt u ‘s avonds dineren, dan is reser-
veren sterk aanbevolen. Op weekdagen 
kunt u ‘s middags genieten van voorde-
lige lunchmenu’s. Jammer genoeg zijn 

veel goede restaurants op zondag en 
op zaterdagmiddag gesloten.

T ‘Bestemming Brussel/Uit eten’, 
blz. 20 en ‘Meer weten over Brussel/
Lekker Brussel’, blz. 140.
Bekijk ook de rubriek ‘Iets drinken’: 
op sommige van de daar beschreven 
adressen worden ook lichte maaltijden 
geserveerd, ideaal voor de lunch.
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van het omslag  
(bv. ā). De aanwijzingen in het rood 
verwijzen eveneens naar het kaartras-
ter van deze kaart.

UIT ETENUIT ETEN

Binnenkijken in De l’Ogenblik
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Rond de Grote Markt

3 LUNCH
MINDER DAN € 25
ŏ Au Suisse – C5 - Anspachlaan  
73/75 - ‘ 4, Beurs - t 02 512 95 89 - 
ma.-vr. 7.30-18.00 u, za. 10.00-19.00 u. 
Een adres dat al sinds 1873 bestaat. 
U kunt er ontbijten of zelf uw broodje 
samenstellen voor de lunch. Ruime 
keuze aan brood en beleg.
Ħ Comocomo – C5 - A. Dansaert-
straat 19 - ‘ 4, Beurs - t 02 503 
03 30 - www.comocomo.be - dag. 
12.00-14.30 u en 19.00-23.00 u. 
Baskische pintxos worden op zijn 
Japans gepresenteerd op een lopende 
band. Exotisch en aangenaam.
Ŝ Houtsiplou – B-C5 - Rouppeplein 9 -  
‘ 4 Anneessens - t 02 511 38 16 -  
www.houtsiplou.be - dag. 12.00-
14.30 u en 18.00-22.30 u, za.-zo. 12.00-
22.30 u. De lekkerste hamburgers van 
de stad, maar ook salades en vegeta-
rische en Belgische gerechten. Ruime 
porties. Een origineel en hartelijk adres.
ā La Roue d’or – C5 - Rue des 
Chapeliers 26 - t 02 51 42 554 - 
www2.resto.be/rouedor. Een brasserie 
in belle-époquestijl die kleine, traditio-
nele gerechten en Belgische specialitei-
ten met zorg bereidt. De fresco’s op de 
muren brengen hulde aan Magritte.

3 DINER
TUSSEN € 25 EN € 40
Ĵ Kokob – C5 - Lievevrouwbroers-
straat 10 - ‘ 4, Beurs, Anneessens -  
t 02 511 19 50 - www.kokob.be -  
dag. 18.00-23.30 u, vr.-zo. ook 

12.00-15.00 u. Als u van uw verblijf in 
Brussel nu eens gebruik zou maken om 
de verbluffende Ethiopische keuken te 
leren kennen? Ruime porties!

Ă La Brasserie de Bruxelles – C5 - 
Oud Korenhuis 39 - é Metro Centraal 
Station - t 02 51 39 812 - www.
labrasseriedebruxelles.be - di.-zo. Op 
een aangename plek vindt u de authen-
tieke sfeer van de stad terug in de 
brasserie die uitpakt met een keuken 
rijk aan smaken.

Ę Bonsoir Clara – C5 - A. Dansaert- 
straat 22 - ‘ 4, Beurs - t 02 502 
09 90 - www.bonsoirclara.be - gesl. 
za.- en zo.middag. In een trendy decor 
worden seizoensgerechten opgediend 
waarbij Belgische en Franse speciali-
teiten worden gecombineerd met exo-
tische kruiden, wat de fashion victims 
van de Dansaertstraat kan bekoren.

MEER DAN € 4O
ė Aux Armes de Bruxelles – C5 - 
Beenhouwersstraat 13 - é Centraal 
Station - t 02 511 55 50/98 - www.
auxarmesdebruxelles.com - 12.00-
22.45 u - gesl. juli. In dit familieres-
taurant wordt de culinaire traditie van 
het Vlakke Land hooggehouden. In 
een onnavolgbare Brusselse sfeer, die 
de grote Jacques Brel zo waardeerde, 
eet u de lekkerste kroketten van de 
hoofdstad.

ň De l’Ogenblik – C5 - Prinsen-
galerij 1 - é Centraal Station - 
t 02 511 61 51 - www.ogenblik.
be - ma.-za. Moderne, gezellige en ook 
chique brasserie met heerlijke seizoens-
gerechten van goede kwaliteit.
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MEER WETEN OVER BRUSSEL

Waarom Brussel?
Toen in 1951 in het Verdrag van Parijs 
de oprichting werd vastgelegd van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS), leek Brussel de hoofdstad 
daarvan te worden. België verzette zich 
echter omdat het parlement aan Luik 
beloofd had enkel de Luikse kandidatuur 
te verdedigen. Jammer genoeg beschikte 
Luik niet over de nodige infrastructuur. En 
dus werd het, een beetje ‘bij gebrek aan 
beter’, Luxemburg. Maar het hof van het 
Groothertogdom stelde in 1954 zijn veto. 
De Belgische regering greep de gelegen-
heid aan om een nieuw voorstel te doen 
en de zes lidstaten vertrouwden Brussel 
de zorg toe om vanaf 1 januari 1958 de 
Europese Economische Gemeenschap te 
huisvesten, die in 1957 in het leven was 
geroepen door het Verdrag van Rome.

De instellingen
Twee van de vijf instellingen die de 
werking van de EU verzekeren, zetelen 
in Brussel: de Raad en de Commissie. 
De Raad bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de regeringen; het voorzitter-
schap wisselt om de zes maanden. De 
Commissie, het uitvoerende orgaan van 
de Europese Unie, bepaalt het Europese 
beleid en waakt over de toepassing van 
verdragen. Bij de Commissie horen vele 
comités (economisch, sociaal, regio-
naal…). Het Europees Parlement zetelt 
in Straatsburg, maar veel bijeenkom-
sten van de commissies vinden plaats 

in Brussel. Het Hof van Justitie en de 
Rekenkamer zetelen in Luxemburg.

Een radicale verandering
Brussel werd overspoeld door onderne-
mingen en diplomatieke vertegenwoor-
digingen. Miljoenen vierkante meters 
aan kantoorruimte werden gebouwd, 
op de plek waar zich vroeger pittoreske 
straatjes bevonden... De Europese wijk, 
waar het zeer druk is op weekdagen 
maar verlaten in het weekend, heeft de 
Brusselaars nooit weten te bekoren. Brus-
sel mag dan het centrum van Europa zijn, 
ligt Europa in het hart van Brussel? Een 
vervelende vraag, temeer daar Europa 
ook de samenstelling van de Brusselse 
bevolking danig gewijzigd heeft. De toe-
vloed van goedbetaalde ambtenaren (EU, 
NAVO) heeft tot een drastische stijging 
van de huurprijzen geleid. Anderzijds is 
Brussel een kosmopolitische stad gewor-
den, waar verschillende culturen samen 
een unieke sfeer en dynamiek creëren.

Een titel om te verzilveren
Voor niet-Belgen is het soms eenvoudig: 
Brussel = Europa. Daarmee krijgt de 
stad onterecht het etiket van een saaie 
stad van bureaucraten. Maar Brussel 
heeft ook een internationale uitstraling 
die investeerders en toeristen aantrekt. 
Die laatsten kopen dan wel T-shirts met 
daarop de twaalf sterren van Europa, 
ondertussen ontdekken ze ook het rijke 
erfgoed van deze zo symbolische stad.
T ‘De Europese wijk’, blz. 73. 

DE HOOFDSTAD VAN EUROPADE HOOFDSTAD VAN EUROPA
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ZWANZE

De Brusselse mentaliteit
Het is niet gemakkelijk om een hele 
bevolking te typeren zonder in clichés 
te vervallen. Toch zijn bezoekers het 
met elkaar eens dat de Brusselaars ont-
spannen zijn en altijd klaarstaan met 
een spottende opmerking of een daad 
van verzet. De kleurrijke Brusselaars 
hebben een sterk ontwikkeld gevoel 
voor humor en verheffen de gezellig-
heid tot een deugd. Ingeklemd tussen 
Vlamingen en Walen nemen ze met een 
zekere afstandelijkheid deel aan hun 
twisten, hoewel juist zij de kern van 
het conflict uitmaken. Hun mentaliteit 
heeft zelfs een naam: de zwanze. U 
kunt ze aan het werk zien tijdens dis-
cussies bij een biertje in de staminees 
(traditionele cafés) of tijdens manifes-
taties op straat.

Voorliefde voor feesten
België houdt van feesten, in alle moge-
lijke vormen. De religieuze of wereldse 
oorsprong van de carnavals, kermis-
sen en processies, gaat vaak ver terug 
in de tijd. De doortocht van vreemde 
volkeren heeft dat erfgoed er alleen 
maar rijker op gemaakt. Alles wordt ge-
organiseerd door de leden van vereni-
gingen of broederschappen, en in de 
voorbereiding ervan wordt veel energie 
gestoken. Op de dag zelf verkleedt men 
zich, komt men samen, eet men lekker 

en vloeit het bier rijkelijk. Als men de 
16de-eeuwse schilderijen van Pieter 
Bruegel de Oude vergelijkt met de 
volkse feesten van vandaag valt op dat 
in de loop der eeuwen weinig veran-
derd is. U zult vaak fanfares horen en 
dansende reuzen zien (teruggaand op 
een ongetwijfeld Spaans gebruik uit de 
15de eeuw). In Brussel vergezellen ze 
de Meiboom (T blz. 66). Voor de Om-
megang (T blz. 30) wordt de tijd van 
Karel V weer tot leven gewekt, terwijl 
de moderne Zinneke Parade de verbeel-
ding aanspreekt. En elk weekend zijn de 
brocantemarkten en wijkfeesten een 
aanleiding voor de bewoners om elkaar 
te ontmoeten.
T ‘Evenementenkalender’, blz. 21.

Het Brusselse dialect
De echte Brusseleir draagt in zijn 
uitgesproken en joviale taalgebruik die 
mentaliteit mee. Het Brusselse dialect, 
dat sterk heeft geleden onder de sloop 
van de volkse buurten, overleeft in 
de tientallen talen die hier gesproken 
worden. Het vermengt het Frans, het 
Nederlands en uitdrukkingen uit de 
talen van de opeenvolgende bezetters. 
Dit dialect, dat Hergé inspireerde tot 
het creëren van denkbeeldige talen, 
is terug te vinden in het leven van al-
ledag (uitdrukkingen, gastronomie). De 
albums van Kuifje zijn zelfs vertaald in 
het Brussels.

ZWANZEZWANZE
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