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Vo rste l i j  ke voets po re n in Brussel

De wandeling begint op de Grote Markt met als blikvanger het

15e-eeuwse stadhuis met de 96 meter hoge toren. De fraaie ge-

vel op nr.l hier schuin tegenover staat bekend als 'Den Coninck

van Spaignien' die in de persoon van Karel II (1661-1700) al

drie eeuwen over het plein speurt, als buste op de tweede ver-

dieping. Het imposante Broodhuis hier schuin tegenover gaat

terug tot de 13e eeuw en wordt ook 'maison du Roi' genoemd,
maar een koning heeft er nooit gewoond. Wel de ontvanger-

generaal van het domein Brabant. Nadat de Hertog van Brabant

koning van Spanje werd, kreeg het de naam Koningshuis. Het

biedt onderdak aan het Gemeentemuseum.

Beroemdste burger
Aan de linkerzijde van het stadhuis verlaat u de Grote Markt via

de Karel Bulsstraat voor een ontmoeting met Brussels beroemdste

burger op de hoek van de Stoofstraat,waar'Manneken Pis' sinds

l69l zijn plasje doet. Zijn eerste kledij kreeg hij in 1698 van keur-

vorst Maximiliaan-Emmanuel van Beieren, landvoogd van de

Zuidelijke Nederlanden, ter ere van het schuttersfeest: een pak

uit blauw Beiers laken. In het Broodhuis kunt u de honderden

WANDELEN OVER HET'PARC(

Brussel  is  de hoofdstad van Europa maar

vooral  van het koninkr i jk  België.  De monarchie

heeÍt  met monumenten, parken en paleizen

haar indrukwekkende stempel gedrukt  op de

stad. De meeste bezienswaardigheden in het

centrum zi jn te voet bereikbaar.  Wandel mee

over het 'parcours royale' dat Vorsten Royale

voor u heeft  u i tgest ippeld!

Het huis'Den Coninck

Rechtsonder: een van



1l OLJRS ROYALE'
andere kostnums bewonderen (de zaal over Manneken Pis is

nir renovatie vanaf 27 oktober 2005 rveer open).

l ) r  ic  l ioninhl i lkc t l r t lc t  i iet t
Temg op de Grote Mzrrkt kunt u iets sebrtriker.r in één van de

vele établissenrenten in het Huis van cle Hertosen van Brabant,

nr-.  l3 t /rn 19, zo genoemd n:rar het indrtrkrvekkende aautal

bustes van de Hertogen dat cle gevel siert. Via de Hettvelstraat

naast. nr. l9 loopt u vanzelf nairr cle St. Hubertusgzrlerijer-r. Deze

otrdste overdekte lvinkelpass2rge v:ur Etrlopa rverd in 1847 'in-

gehuldigd' door l ,eopold I.  Chique rvinkels en kwali teitsboek-

handels strijden orl voorralg in cle Kor.rinsinnegalerlj, de Ko-

r.ringsgalerij en de Prinsengalcrlj. Neuh:ttts verkoopt er als ottdste

Belgiscl.re chocolatiel pr-alinés die tot de beste ter wereld beho-

le n. De naar verluidt beste Blusselse kolïe drinkt u bii MokaÍé.

( lot  i : ro l  ro k l t l  I  t t ) (  i l  i l i l l
Via de Arenbersstrarlt verlaat u de galerljeu zran de achtelzijde

(recl'rtsaÍ) en steekt cle Keizerillaan over naar de St. Goedele-

strazrt. De kathedraal van St. Michiel en St. Goedele verwierf

bekendheid blj de begrafenis van koning Boudewijn en l'ret

huweli jk van kroonprins Fi l ip en prinses Mathi lde. Buiten

de erediensten kunt n er doorgaans een ki jkje nernel l .
( Meer inforrnatie: wwrv. kathedraalstmichiel.be )

Konit tk l i jk  l ' r i lc i r ;  on onr()ovin( j
Aan de achterzijde van de kathedraal (r-echts) gaat

de route via de Treurenberg rechtsaf (Konings-

straat) en linksaf (Wetstr-aat). Als u het symmetri-

sche Warandepark doorkruist, loopt u dezelfde

route als de leden van een nieuwe federale rege-

r-ing wanner zlj de eed gaan afleggen brj cle Ko-

ning in zi jn 'werkpaleis'  aan het Paleizenplein.

Misschien kornt hi j . juist aanri iden vanaf zl jr .r

nabije residentie Kasteel Belvédère aan de

Koninklijke Parklaan. Wanneer de Belgische

driekleur op zi in paleis rvappert,  is koning

Albert aanwezig.

De 'Hollar.rdse' Koning Wil lem I

ver-bond hier ooit twee lfJe-eeuwse

hotels tot één Bmssels paleis. Konir-rg

Leopold II voncl dit de monzrrchie on-

waarclie en liet de zljpaviljoenen rnet

elkaar verbir-rden door nvee rnajestueuze

vleusels in Lodewijk X\rl-stijl. Het Paleis
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van Spaignien'  met borstbeeld van Karel  l l  ( rechtsboven).

de Íraaie ramen in de kathedraal  van St.  Michiel  en St.  Goedele.
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is alleen 's zomers voor het publiek toegankelijk, maar u kunt
het interieur via internet bezichtigen op www.monarchie.be.

Pleinen
Het Paleis der Academieën aan het Paleizenplein nr. 1 was de
residentie van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.
Tussen Paleizenplein en Koningsplein ligt het BELvue museum
over de geschiedenis van België en haar Vorsten,
(www.musbellevue.be).In de koninklijke crypte in de Onze-Lie-
ve-Vrouwkerk aan het Koningsplein rusten de koningen Leo-
pold I, II en III, Albert I en Boudewijn I. De crypte is beperkt
toegankelijk voor publiek op zondagmiddag van 14.00-17.00
en op enkele (sterf)data. Het Koningsplein wordt bewaakt
door een ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon, de
kruisvaarder die het tot Koning van Jeruzalem bracht. Onder
de kasseien werd het voormalige Paleis van Brussel ontdekt en
de Aula Magna, de grote pronkzaal die in de l5de eeuw ge-
bouwd werd voor Filips de Goede (www.coudenberg.com).

Als u het Koningsplein oversteekt komt u via de HoÍberg op
het Museumplein. Op nr. I vindt u het elegante Paleis van Karel
van Lotharingen en Museum van de 18de eeuw Hierachter
bevindt zich, nu geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek,
de Sint-Joriskapel of Nassaukapel: het laatste overblijfsel van
het Hofvan Nassau en begin l6de eeuw gebouwd onder Hen-
drik III van Nassau. Op de trappen van de Kunstberg heeft u
uitzicht op de 'Benedenstad'.

Kleine en Grote Zavel
Terug op het Koningsplein wandelt u rechts de Regentschaps-
straat op en passeert aan uw rechterhand het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten met één van 's werelds belangrijkste col-
lecties Vlaamse kunst (www.fi ne-arts-museum.be ) . Halverwe ge
de Regentschapsstraat steekt u over om even tot rust te komen
in de Kleine Zavel, een prachtig par$e met standbeelden van de
in 1568 onthoofde graven Egmont en Horne. De trappen op en
bij het Egmontpaleis rechts loopt u door de Egmonttuin naar de
chique winkels aan de Waterloolaan, Gulden Vlieslaan en Louiza-
laan (met een vestiging van koninklljk couturier Edouard
Vermeulen). Als u helemaal teruglooptvia de Kleine Zavel komt
u, na het oversteken van de RegentschapssÍaat, in de Grote

Zavel, een buurt vol antiquairs. Ook hofleverancier Wittamer zetelt

hier: chocolatier, patissier en glacier. Proef zelf en u begrijpt

waaÍom de Belgische Koninklijke Familie hier dolgraag lan snoept.

Het bijbehorende café is een mooie plek om te proeven, te zien

en... gezien te worden. U kunt hier ook uw wandeling voor gezien

houden, of komen voor de antiekmarkt die hier elk weekend

wordt gehouden, ofde metro nemen naar hetJubelpark.

Jubelpark
Via metrostation Louiza op de kruising Gulden Vlieslaan-Louiza-
laan (overstap halte Troon) stapt u uit bij halte Schuman. Vanaf
de rotonde loopt u naar de reusachtige boogconstructies van het

Jubelpark, door Leopold II aangelegd ter ere van het 5Ojarig
bestaan van Belgiè. De gebouwen bieden onderdak aan diverse
musea zoals het reusachtige Koninklijk Museum voor Kunst en
Geschiedenis (www.kmkg-mrah.be). Autoworld telt honderden
oude'voitures' waaronder exemplaren die toebehoorden aan
de Belgische Koninklijke Familie.

De Serres van Laken zijn alleen in het voorjaar enkele weken
open voor publiek, maar 's avonds fraai verlicht. In hetzelfde park
staan deJapanse Toren en het Chinese Pavi[oen, met een fabel-
achtige collectie van het fijnste Chinese porselein.

Sti j lvol  overnachten
U kunt uw wandeling verdelen over meerdere dagen, zeker als
u van uitgebreide museumbezoeken houdt. Stijlvol overnachten
kan in het deftige Hotel futoria aan de Koningsstraat. Hotel
Métropole aan De Brouckèreplein is een geliefde plek van de
Belgische Koninklijke Familie voor een vorstelijke vernissage.
Glimmend gepoetst koperwerk, glanzende spiegels en smette-
loze marmeren vloeren zorgen voor koninklijke allure.

En in Brussel kunt u gewoon een pilske drinken bij de koning:
Café Roi des Belges (Van Praetstraat 35, metro Beurs) is een oude
brasserie waar Brusselse mijmeringen worden ondersteund met
een fruitige Kriek of een authentieke Gueuze.
Avotre santé, op een bruisende stad!

Toeristische inÍo over Brussel:
www.brusselsinternational.be
Tersr eru roro's: WnrrER Wrlrunoveu
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