
 
 

        

 
  

ZOMERWANDELINGEN 2020 
 
 
Vanaf 10 juli tot 23 augustus kan u elke vrijdagavond en zondagnamiddag een Brusselse wijk 
verkennen met een Brukselgids. Op vrijdag ergens in het centrum, op zondag zijn de 
buitenwijken aan de beurt. Telkens starten we in de buurt van een museum. Zo kan u er een 
Brusseldagje van maken, met eerst een museumbezoek, vervolgens een Brukseltour en daarna 
een afsluiter op café of restaurant. 
 
We maken onze wijkverkenningen veilig door ervoor te zorgen dat deelnemers voldoende 
afstand kunnen houden van elkaar en van de gids. Daarvoor gebruiken we een audiosysteem. 
BRENG UW EIGEN OORTJES MEE (De meeste oortjes die passen op een gsm, passen ook op ons 
systeem. Ze hebben een 3,5 mm mini-jack aansluiting). Het gebruik van een mondmasker 
bevelen we sterk aan. 
 
Inschrijven voor de wandelingen kan via www.brukselbinnenstebuiten.be 
Informatie: +00 32 2 218 38 78 
Prijs: 10 euro 
Reserveren voor de musea doet u zelf.  
Opgelet: in veel musea moet u in covid-tijden online reserveren binnen een tijdsblok. 
 
 

 
 
 
Vrijdag 10 juli, De Marollen 
 
De Hoogstraat, de slagader van de Marollen, verbindt de eerste met de tweede stadswal. Na de eerste 
kruisvaarten werd er een leprozerie opgericht. Later werd dat een klooster van de zusters van Mariam 
Collentes. Die naam evolueerde van 'Maricollen' tot 'Marollen'. Vooral sinds de 19de eeuw was er hier 
bijzonder veel armoede. Vanaf 1965 ontstaat in de Marollen beroering over uitbreidingsplannen van het 
Justitiepaleis. Het protest wordt de basis van bijzonder geëngageerd buurtwerk dat ijvert voor 
stadsvernieuwing en een betere inrichting van straten en pleinen. Jongeren worden zo goed mogelijk 
opgevangen. 
Een zomerwandeling over armoede in de stad, de geschiedenis van de sociale woningbouw, 



stadsvernieuwing en het belang van een goed sociaal weefsel. We verkennen niet alleen de trendy 
Hoogstraat, maar ook weinig gekende buurten als de Samaritanessen-, de Krakeel- en Radijzenbuurt. 

Start: 17u, Hallepoort, voor de ingang aan de zijde van de Hoogstraat 
Einde: 19u30, Kapellekerk 
Voor de wijkverkenning kan u het museum Art & Marges bezoeken ( http://artetmarges.be/nl) 

  

Zondag 12 juli, Schaarbeek - Huart Hamoir en Helmet 

 
Waar Karel van Lotharingen zich nog kwam ontspannen in buitenhuis Monplaisir, verrees 150 jaar later, net 
na 1900, de Huart Hamoirlaan. De bijzonder brede laan geeft een ruggengraat aan een wijk die ligt tussen 
de Helmetsesteenweg en de spoorweg. De buurt mag dan wel in een uithoek van Schaarbeek liggen, ze 
heeft heel wat aangename kwaliteiten. Er is veel groen in de binnenblokken, een treinstation vlakbij en op 
de Helmetsesteenweg zijn er veel winkels. Sinds Trainworld er neerstreek, is de wijk ook buiten Schaarbeek 
beter bekend geraakt. 
 
Start: 14u, Schaarbeek, Prinses Elisabethplein, bij de ingang van het museum 
Einde: 17u, Helmetsesteenweg, buurt Heilige-Familiekerk 
Voor de wijkverkenning kan u het treinmuseum Trainworld bezoeken ( http://www.trainworld.be/nl# ) 
 
 

Vrijdag 17 juli, De Zavel 
Het lijkt wel of de buren van de Zavel deze wijk de jongste jaren wat tussen de plooien doen vallen. De 
Marollen zijn erg populair geworden, de musea rond het Koningsplein trekken grote aantallen bezoekers. De 
koopwaar van de antiekmarkt op de Zavel kan er haast symbool voor staan: enerzijds is het geen ‘brol’ voor 
de voddenmarkt, anderzijds ook nét geen kunst voor een museum. Nochtans heeft de Zavel heel wat te 
bieden. Mooie herenhuizen en stadspaleizen, een conservatorium, een synagoge, een ode aan de 
ambachten, maar ook luxe-chocolatiers, luxewagens pronkend op het plein en een onvermoed park. 
 
Start: 17u, Grote Zavel, in het midden bij de Minervafontein 
Einde: 19u30, Waterloolaan 
Voor de wijkverkenning kan u het Joods Museum bezoeken (http://www.mjb-jmb.org/?lang=nl) 
 
 

Zondag 19 juli, Schaarbeek - Louis Bertrand 
 
Bijna de helft van Schaarbeek woont ‘in de buurt van het Josaphatpark’. Het is dan ook een langgerekte 
groene long in het midden van dicht bebouwde en gevarieerde wijken. Je treft er zowel bescheiden 
woningen, als indrukwekkende herenhuizen en oude fabriekjes. Rond 1900 was de buurt zo goed als 
volgebouwd. Vandaag zijn de resultaten van de recente renovaties mooi te zien. Nieuwe buurtbewoners 
nemen tal van initiatieven die de wijk ten goede komen. Allerlei hippe vormen van handel en horeca steken 
de kop op. Het Josaphatpark zelf is gerenoveerd en opnieuw aantrekkelijk voor jong en oud.  
Een zomerwandeling over de pracht van het eclecticisme, de neostijlen en de art nouveau, maar vooral ook 
over de verjonging van een stadswijk. 
 
Start: 14u, Haachtsesteenweg, voor de hoofdingang van de Sint-Servaaskerk (tram 92, halte Sint-
Servaaskerk) 
Einde: 17u, buurt Josaphatpark 
Voor de wijkverkenning kan u het Maison Autrique bezoeken (https://www.autrique.be/nl/) 
 

 
Vrijdag 24 juli, Warandepark en Koningsplein 
 
Van bij het ontstaan van de stad was de Coudenberg een woonplek voor de allerrijksten. Na de grote brand 
in het paleis startte in 1731 de heraanleg met het Warandepark als centrum. Dat park werd na de oprichting 



van België de verzamelplaats voor de nieuwe machtssymbolen: het Koninklijk Paleis en het Parlement. 
Ambassades en banken schaarden zich errond. Vanaf 1970 vestigden zich ook de regionale overheden rond 
het park. Een millennium van symbolen van politieke en economische macht, en van de rol daarbij van 
architecturale en stedenbouwkundige stijlen, dat is het thema van deze wandeling. We flaneren langs het 
Warandepark, het Konings- en Museumplein, de Kunstberg en de Vrijheidswijk. 
 
Start: 17u, Koningsplein, op de trappen van de kerk 
Einde: 19u30, buurt Warandepark 
Voor de wijkverkenning kan u het BELVue Museum bezoeken (https://www.belvue.be/nl) 
 
 
Zondag 26 juli, Elsene - Flagey 
 
Het Flageyplein lijkt wel een scharnier dat het chiquere deel van Elsene, bij de Louizalaan, verbindt met het 
volkse deel. Daar wonen nog heel wat (bejaarde) arbeiders met wortels in Portugal. De woningen met 
standing rond de in de 19de eeuw heraangelegde visvijvers trekken mooi volk aan. Sinds de restauratie van 
het Flageygebouw, de ontdekking van de wijk door de Europese expats en de heraanleg, is het plein nog 
veel meer de rumoerige place to be geworden, ook in de nachtelijke uren…   
Nochtans ligt het plein dichtbij de Abdij Ter Kameren. Wie daarheen ging, deed dat indertijd om te 
contempleren ver weg van de drukte, in het Zoniënwoud. De stad heeft de abdij intussen ingehaald, maar 
ze bleef een opmerkelijke oase van rust. Van bezinning in het bos tot stedelijke drukte: de zomerwandeling 
schetst deze boeiende evolutie op nauwelijks één kilometer. 
 
Start: 14u, Louizalaan, op de middenberm bij het kruispunt met de Baljuw- en Lesbroussartstraat (tramhalte 
Baljuw) 
Einde: 17u, Flageyplein 
Voor de wijkverkenning kan u het CIVA bezoeken. Daar loopt momenteel de expo 7 Arts: Belgische avant-
garde 1922-1928. (https://www.civa.brussels/nl) 
 
 

Vrijdag 31 juli, Îlot Sacré (buurt Grote Markt) 
 
De buurt rond de Grote Markt is een van de oudste van Brussel. Ze lag net naast de Zenne en heel wat 
verbindingswegen kruisten er elkaar. Ambacht en handel kwamen er tot ontwikkeling. Een bombardement in 
1695 veegde de wijk grotendeels van de kaart. Het stratenpatroon werd hertekend en de gebouwen 
veranderden drastisch van uitzicht. Om toeristen te lokken, werd vanaf de periode van Expo 58 dit 
eeuwenoude Îlot Sacré wat 'bijgekleurd' en pittoresker gemaakt. Tijdens de wandeling tonen we 
voorbeelden van de merkwaardige combinatie van authentiek historisch en pittoresk toeristisch. 
Middeleeuws uitziende geveltjes blijken helemaal niet zo oud… Een wijk waar zowel de wafels als de huizen 
zo overdadig versierd zijn dat de essentie verdwijnt. 
 
Start: 17u, Grote Markt, voor het Broodhuis 
Einde: 19u30, in de buurt van de Beurs 
Voor de wijkverkenning kan u het Broodhuis bezoeken (https://www.brusselscitymuseum.brussels/nl) 
 

 
Zondag 2 augustus, Vorst (buurt WIELS) 
 
Het centrum voor hedendaagse kunst WIELS opende de deuren op de hoek van de Van Volxemlaan en de 
Luttrebruglaan in Vorst. WIELS is gevestigd in een imposant gebouw van Adrien Blomme uit 1930, dat 
vroeger deel uitmaakte van de brouwerij Wielemans-Ceuppens. Sinds de komst van Wiels is er in de wijk 
veel veranderd. De vroegere brouwzaal en machinekamer van Wielemans-Ceuppens, even verderop, 
huisvest nu BRASS, het cultureel centrum gecombineerd met de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst. Een 
wijkcontract en buurtcentra volgden en nieuwe huisvestingsprojecten, zoals de cohousing Brutopia, werden 
er gerealiseerd. 
Daarmee heeft een buurt, die na de sluiting van Wielemans-Ceuppens aan haar lot was overgelaten, 
geklemd zat tussen verschillende verkeersassen en die haar bevolking zag verarmen, een nieuwe toekomst 
gekregen. Bruksel laat u de vernieuwing in de buurt zien. 



 
Start: 14u, Van Volxemlaan 354, bij de toegang tot het Kunstencentrum Wiels 
Einde: 17u, in dezelfde buurt 
Voor de wijkverkenning kan u het Centrum voor Hedendaagse Kunst WIELS bezoeken. Daar loopt een 
tentoonstelling over de Duitse fotograaf en kunstenaar Wolfgang Tillmans (http://www.wiels.org/nl/) 
 
  
Vrijdag 7 augustus, Bas-Fonds en Rogier 
 
Op de plek waar lakens gebleekt en groenten gekweekt werden, verrees een wijk die de ‘Bas Fonds’ ging 
heten. Ze ligt verborgen en geïsoleerd tussen het Rijksadministratief Centrum (RAC), de Kruidtuinlaan, de 
Nieuwstraat en de Wolvengracht. Middenin de drukte van de stad is het dan ook een relatief rustige wijk, 
waar de jongste tientallen jaren woningen als paddenstoelen uit de grond rezen. En dat in de schaduw van 
grote instellingen als de Nationale Bank, het Sint-Janshospitaal, BNP Paribas Fortis. Deze zomerwandeling 
toont u de grootse gebouwen, de structuren die de wijk isoleren, de kansen om ze open te trekken en het 
nieuwe hippe ‘Wolf’ aan de rand van de wijk. 
 
Start: 17u, kruispunt Zandstraat/Meiboomstraat, onderaan de trappen naar de Pachecolaan. 
Einde: 19u30, buurt Rogierplein 
Voor de wijkverkenning kan u het Stripmuseum bezoeken (https://www.stripmuseum.be/nl/home) 
 
 

Zondag 9 augustus, Ukkel 
De Joods- Nederlandse bankier David Van Buuren en zijn Belgische vrouw Alice Piette bouwden in 1928 een 
villa in art-decostijl bij het Brugmannpark in Ukkel, dichtbij Vorst. Ze werden bekend als mecenassen voor 
vaak bevriende kunstenaars. Van hun huis, geïnspireerd door de Amsterdamse school, is het prachtig 
wandelen in een boog om het centrum van Ukkel heen, naar het KMI, tot aan de wijk Sint-Job, de vallei van 
de Geleytsbeek, en langs kleine straatjes weer omhoog naar de Dieweg én vandaar naar Kalevoet. U zal 
versteld staan van de diversiteit van deze gemeente. 
Deze wandeling is complementair met de Ukkelwandeling op zondag 23 augustus. Dan verkennen we vooral 
het eigenlijke centrum van de gemeente. 
  
Start: 14u, Halte Churchill (rotonde), tussen de Errerlaan en de Montjoielaan 
Einde: 17u, Heldensquare (tramhalte) 
Voor de wijkverkenning kan u het museum Van Buuren bezoeken (https://www.museumvanbuuren.be/nl/) 
 

 

Vrijdag 14 augustus, Leopoldwijk 
 
De Leopoldwijk werd halfweg de 19de eeuw aangelegd om de rijkste Brusselaars een uitweg te bieden uit 
het toen vervuilde en benauwende stadshart. Bij de aanleg werd geen moeite gespaard om het deze 
bourgeoisie naar de zin te maken: er kwamen een park (het Leopoldpark), een treinstation, kerk en 
feestzaal…Maar zodra de rijkelui over een wagen beschikten, trokken ze nog verder weg van de stad, naar 
de stadsrand. In hun statige herenhuizen kwamen overheidsdiensten, later ook banken, 
verzekeringsmaatschappijen en multinationals. Vanaf 1958 verschenen de eerste kantoorgebouwen van de 
EGKS, later EEG en Europese Unie. Vandaag werken er op nauwelijks één vierkante kilometer 100.000 
mensen. Werken, wonen én mobiliteit zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. Gapende wonden in het 
stadsweefsel worden weer opgevuld. Behalve de Europese instellingen en de leefwereld van de expats, 
ontdekt u tijdens deze Zomerwandeling de tijdloze schoonheid van het Leopoldpark en nieuwe of 
vernieuwde pleinen (Jourdan-, Jean Rey- en Schumanplein). 
 
Start: 17u, kruispunt Waversesteenweg/Wiertzstraat/Godecharlestraat, op de voetgangerszone naar het 
Europees Parlement 
Einde: 19u30, buurt Berlaymontgebouw 
 



Voor de wijkverkenning kan u het Museum voor Natuurwetenschappen bezoeken 
(https://www.naturalsciences.be/nl/museum/home) 
  

 

 

Zondag 16 augustus, Anderlecht - Centrum 
 
In de 11de eeuw werd het kapittel van kannuniken van Anderlecht gesticht, met een kerkgebouw op 
heuvelkam tussen de Pede- en Broekbeek. Het kapittel kreeg in de loop der eeuwen een grote uitstraling: 
het werd zelfs een van de belangrijkste Brabantse bedevaartsoorden. Tweehonderd jaar later kwam 
humanist Erasmus er voor de rust en de goede lucht: het huis waar hij verbleef is nu een museum, gekend 
als het Erasmushuis. In de 19de eeuw de stad op. De Wayezstraat werd de navelstreng tussen enerzijds het 
traditionele dorp met de straten rond de kerk, en anderzijds de opkomende industrie in Kuregem. Na de 
Eerste Wereldoorlog ruimden de stulpjes rond het dorpsplein plaats voor pastiche-architectuur en breidde de 
gemeente verder uit richting voetballend Astridpark. De Zomerwandeling verkent het dorpscentrum van 
Anderlecht en vertelt zowel over het rijke als het arme verleden. En geeft een blik op de toekomst. 
 
Start: 14u, Dapperheidsplein 7, voor de deur van GC De Rinck 
Einde: 17u, in dezelfde buurt 
Voor de wijkverkenning kan u het Erasmushuis bezoeken (http://www.erasmushouse.museum/) 
 

 
Vrijdag 21 augustus, Oud-Molenbeek 
 
Na de aanleg van het Kanaal naar Charleroi in 1829 kwam het dorp Molenbeek plots aan 'de overkant' te 
liggen. De aanvoer van steenkool en ijzererts zorgde voor een ongekende industriële ontwikkeling. 'Petit 
Manchester' stelde rond 1900 duizenden mensen te werk, afkomstig uit Vlaanderen en Wallonië. Maar vanaf 
1970 verhuisde de productie en de voormalige arbeiders verlieten mee de stad. In de oude woningen van 
povere kwaliteit kwamen nieuwe migranten, velen uit Marokko. De brutale metrowerken vernielden het 
weefsel van het oude dorp. De laatste decennia krijgen de migranten van toen het gezelschap van andere 
nieuwkomers en van jonge, bemiddelde stedelingen voor wie het stadscentrum toch te duur is geworden. 
Gentrificatie kan een zegen maar ook een vloek zijn. Met sociale woningbouw, buurtwerking en de aanleg 
van speelpleintjes en parkjes doet men een poging om de stad op mensenmaat te brengen. De 
Zomerwandeling voert u door een wijk met een verguisde reputatie. 
 
Start: 17u, Henegouwenkaai 41, voor de ingang van het Mima 
Einde: 19u30, in de buurt van Graaf van Vlaanderen 
Voor de wijkverkenning kan u het Mima bezoeken. Daar loopt de tentoonstelling ZOO 
(http://www.mimamuseum.eu/) 
 
 
Zondag 23 augustus, Heizel 
 
Het plateau waar er tot de jaren 1930 enkel een paar hoeves te vinden waren, werd het decor van twee 
Wereldtentoonstellingen. Paleis 5, het Amerikaans Paviljoen, het Paviljoen van de Kortrijkse 
Dakpannenindustrie, het immer populaire Atomium en het Groentheater zijn daarvan de belangrijkste 
getuigen. De Heizel is ook een plaats voor voorstedelijke ontspanning met het Park van Laken, Kinepolis, 
Koning Boudewijnstadion en Mini-Europa. Daar komt gezelschap bij. Het Neo-project heeft de eerste stapjes 
al gezet. Dat ontwikkelingsproject, met een winkelcentrum als draaischijf, moet ook plaats bieden aan 
appartementen. De Zomerwandeling gaat op verkenning op een plateau dat voor grote veranderingen staat. 
 
Start: 14u, Atomiumsquare, bij de ‘Welcome’-letters onder het Atomium 
Einde: 17u, in de buurt van metrostation Koning Boudewijn 
Voor de wijkverkenning kan u het Atomium of het Adam, het Brussels Design Museum, bezoeken. In 
het Adam loopt een expo over de grafiek van de punkbeweging. (https://atomium.be/home/cover) en 
http://adamuseum.be) 



 
 


