Brussel

Veelzijdige stad
In Brussel, de "hoofdstad" van de Europese Unie, valt
voor de stadswandelaar tussen de imposante gebouwen
van het Europees Parlement en het beeldje van
Manneken Pis heel veel te zien en te beleven. Na het
Centraal Station wandelt u over de Kunstberg (met de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) en langs de
prachtige Sint Jacob op Koudenbergkerk naar het
Koninklijk Paleis. Daarna volgt een flink stuk door het
Park van Brussel (Warandepark) en krijgt u na wat
gesnuffel aan het dagelijkse stadsleven en wat kleine
parkjes de imposante gebouwen van het Europees
Parlement en de Europese Commissie te zien.

Van station
tot station
9 km
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In het Jubelpark, met daarin het Onafhankelijkheidsmonument, maakt u naar eigen inzicht een
leuke rondwandeling. Daarna gaat u langs en door parken en leuke oude wijken op weg naar de
oude binnenstad waar u volop gaat genieten van de vele historische gebouwen en supergezellige
horecarijke straatjes. Vooral voor de Grote Markt moet u wel de tijd nemen alles op uw gemak te
bekijken. De belangrijkste musea onderweg of in de buurt van de route zijn: Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten, Muziekinstrumentenmuseum, Museum Bozar, Jubelparkmuseum, Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en Museum van Cacao en Chocolade..

Start: Station Brussel-Centraal
Eind: Station Brussel-Centraal
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International juni 2015
Versie: 03-10-2022

1 Verlaat het station via de centrale hal /
hoofduitgang (uitgang Keizerinlaan). In die
hal ziet u een groot vertrektijdenbord met
daarboven een klok. Daarnaar kijkend LA en na
de uitgang op het ronde plein (met daar
tegenover het Hiltonhotel) LA (Keizerinlaan),
loop aan de rechterkant van deze korte weg.
Aan het einde via de zebra de weg oversteken,
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op het plein LA en via de zebra RD het grote
gebouw onderdoor (Kunstberg). Direct na dat
gebouw RA en naast het ruiter-te-paardbeeld
LA het langgerekte park in. Aan het einde
daarvan links- of rechtsom de trappen op en
daarna RD richting kerk (naast het fontein naar
rechts op en neer kunt u een kijkje nemen bij de
prachtige gebouwen van de Koninklijke
Bibliotheek van België). Aan het einde het plein
(Koningsplein) bijna geheel oversteken en even
voor het kolossale gebouw LA (Koningstraat).
Volg wat verderop de rechterbocht en spoedig
ziet u rechts het Koninklijk Paleis. Even na de
hoofdingang daarvan LA de zeer brede weg
voorzichtig oversteken en RD het park in (Park
van Brussel / Warandepark). Blijf in dit park op
de brede wandelweg RD gaan, onderweg
passeert u 2x een vijver met fontein en uiteraard
kunt u naar eigen inzicht ook wat andere paden
bewandelen.
2 Aan de andere kant van het park na het hek
RA (Wetstraat), links ziet u enkele
overheidsgebouwen en iets verderop rechts het
Parktheater. Blijf deze straat een flink stuk
volgen, onderweg op 3 kruisingen RD. Pas
tegenover huisnr 52 (staat links van de weg) RA
(Nijverheidsstraat). Waar u links een parkje ziet
op de 1e hoek daarvan LA, wat verderop RA dat
parkje in en volg de paden naar de overkant
richting kerk. Na de parkuitgang voor die kerk
LA en daarna op de Wetenschapsstraat RA. Blijf
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deze straat volgen, onderweg op een grote en
kleine kruising RD. Op de 3e kruising
(halverwege park rechts van u) LA
(Luxemburgstraat). Aan het einde ziet u een
plein, blijf hier RD gaan en passeer dat plein
rechts van u. Daarna de weg via de zebra RD
oversteken en RD blijven gaan.
3 Op het plein tussen de gebouwen van het
Europees Parlement ook RD en via de linker
onderdoorgang het grote gebouw (Altiero
Spinelli) voor u onderdoor. Daar onderuit
komend na de trap op de Wiertzstraat LA. Kort
daarna, op de hoek van het park, schuin RA het
Leopoldpark in en op de driesprong RA, negeer
een rechterpad, loop naar beneden. Bij de
grasrotonde (even er omheen lopen) RD een
klinkerwegje omhoog even volgen en op het 1e
klinkerwegje RA verder omhoog. Bij de open
plek LA en blijf RD gaan. Na het halfverharde
deel en een haagje, bij een gebouw
(Solvaybibliotheek) op het klinkerwegje RA. Wat
verderop op het 1e dalende klinkerwegje LA. Na
de 4e lantaarnpaal (304) LA (alleen) de trap af
en daarna op het klinkerwegje ook LA. Voor de
vijver LA en blijf daar even langs. Bij de kopse
kant van die vijver, bij het bordje Yitzhak
Rabindreef, LA en bijna gelijk naar rechts via een
hek dit park verlaten. Daarna via de zebra de
weg oversteken, RD en passeer het plein rechts
van u, dus loop langs het gebouw met de
nummers 7 en 8.
4 Aan het einde weer via een zebra de weg
oversteken, aan de overkant RA en RD
blijven gaan (Justus Lipsiusstraat / Etterbeekse
Steenweg). Na de klim aan het einde LA, loop
aan de linkerkant. Bij het verkeersplein (daar ziet
u het enorme gebouw van de Europese
Commissie) één zebra over, direct daarna RA
een bredere zebra over naar het wat verhoogde
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midden van het verkeersplein en RD. Daarna via
de zebra RD en volg het plantsoenpad in het
midden van de weg (Wetstraat). Aan het einde
via de linker zebra's RD richting groot park en
bij het Generaal Albert Thys monument het park
in. In dit Jubelpark zijn zoveel paden dat een
routebeschrijving nauwelijks is te volgen. Maak
hier naar eigen inzicht een leuke rondwandeling
en vergeet daarbij vooral niet aan de
parkoverkant het imposante
Onafhankelijkheidsmonument te bezichtigen,
daar is ook het Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis.
5 Verlaat dit park weer via deze uitgang en na
dat Generaal Albert Thys monument RA
(Blijde Inkomstlaan, een straatnaambordje ziet u
waarschijnlijk niet) en ga vooral aan de
linkerkant van deze weg lopen, anders gaat het
verderop fout. Na het grote gebouw links van u
(nr 29, staat om de hoek) naar links via de zebra
de weg oversteken en RD de dalende weg in
(Stevinstraat). Na huisnr 174 op de 5-sprong de
2e straat naar rechts in (Archimedesstraat). Aan
het einde de weg oversteken en RD het park in.
Even na de 3e lantaarnpaal (110) en een pleintje
met banken LA, volg het rechterpad langs de
vijver, blijf RD gaan en u daalt wat trappen af.
Aan het einde van dit parkdeel via de zebra RD,
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u passeert een park links van u en loopt daar
over de Palmerstonlaan. Aan het einde de weg
oversteken, aan de overkant strak voor de haag
van weer een park RA en volg langs die haag de
linkerbocht. Even voor de volgende linkerbocht
van deze weg, tegenover gebouw Granvelle LA
dat park in en volg het pad langs de grote vijver.
Bij het standbeeld van Generaal Bernheim RA dit
park verlaten, zebra RD (Gutenbergsquare) en
daarna kruising RD (Pacificatiestraat) en blijf
deze straat al dalend volgen, onderweg op een
minirotonde (een vijfsprong) RD.
6 Pas op de flinke kruising waar u een kerk
ziet gelijk LA, loop over het Sint-Joostplein
en voor huisnr 1 LA (Aambeeldstraat). Na de
linkerbocht RA (Speerhaakstraat) en aan het
einde op de Maria-Theresiastraat LA. Kort
daarna kruising RA (Waterkrachtstraat). Aan het
einde op de Liefdadigheidsstraat RA en voor het
hoge kantoorgebouw LA (Madouplein), blijf aan
de linkerkant. Op de grote kruising (tevens een
viaduct) RD, bij het Surlet de Chokierplein aan
de linkerkant blijven en u loopt RD-gaand
vanzelf onder de boompjes de IJzerenkruisstraat
in. Na die boompjes kruising RA
(Drukpersstraat). Op de volgende kruising (met
plantsoentje en beeld) LA (Congresstraat) en
voor u ziet u het hoge Monument van de
Onbekende Soldaat. Steek daar de brede
kasseienstraat over (kan ook via de zebra's links
of rechts), passeer dat Monument links of rechts
van u en ga op de daarachter liggende straat LA
en RD (de Lignestraat). Op de schuine kruising
RD richting kathedraal met 2 torens. Waar u
langs die kathedraal loopt even opletten: volg
daar niet de dalende kasseienweg
(Wildewoudstraat) maar naar links de rondgang
strak langs en met een haakse linkerbocht om
die kathedraal.
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7 Tegenover de voorkant daarvan (indien
geopend, bezoek die kathedraal even, dat is
echt de moeite waard) RA, de trappen afdalen
en RD het parkje in. Aan het einde daarvan nog
op het trottoir LA, bij de parkhoek RA via 2
zebra's de brede weg oversteken, aan de
overkant gelijk LA weer via een zebra de weg
oversteken en daarna RD de dalende Bergstraat
in. Na huisnr 50 op de 1e straat RA
(Beenhouwersstraat). Kruising met de
Koningsgalerij RD de Beenhouwersstraat blijven
volgen. Tegenover huisnr 20 LA de Korte
Beenhouwersstraat in. Kruising met de
Grasmarkt RA. Na een flauwe linkerbocht en
een kerk (die is lastig te zien) op de kruising LA
(Taborastraat). Iets verderop, op de hoek van de
Niklaaskerk (daar ziet u rechts het
Beursgebouw, u kunt daar even een rondje
omheen lopen, aan de andere kant zijn veel
gezellige brede winkelstraten) op de kruising LA
(Boterstraat).
8 Op de Grote Markt het plein schuin naar
rechts oversteken en in de hoek naar rechts
de Hoedenmakersstraat in. Loop deze straat uit,
onderweg op 2 kruisingen RD. Aan het einde op
de Lombardstraat RA. Op de 1e kruising LA
(Stoofstraat). In die Stoofstraat op de 1e
kruising, met het beeldje van Manneken Pis, LA
(Eikstraat). Aan het einde op de 3-sprong LA
(Oud Korenhuis) loop aan de linkerkant van
deze weg. Aan het einde via de zebra de
Lombardstraat RD oversteken, passeer het SintJansplein rechts van u en loop RD-gaand de
Spoormakersstraat in. Kruising bij de Kaasmarkt
(hier even naar links op en neer kunt u bij huisnr
23 de bijzondere hal van het Mozarthotel
inkijken) RD, blijf de Spoormakersstraat volgen
en loop aan de rechterkant van deze weg. Aan
het einde RD, passeer de Grasmarkt (een plein)
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links van u en ga strak voor Hotel Carrefour de L
'Europe RA. Bij de Grote Smurf RD het gebouw
(Horta Galerie / Brussel Centraal) in en RD. In de
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Galerie Hortahal RD trap op, nog even RD en
midden in de lage hal RA. Volgende lage hal LA,
nog een keer LA de trap op naar centrale
stationshal.

nsinternational.nl/wandelen

