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INTRO 

Deze doe-het-zelf-wandeling start op het knappe, 
recent vernieuwde Muntplein en brengt je via een 
ommetje naar de gloednieuwe voetgangerszone op 
de centrale lanen. Maar die is er nog niet… ze moet 
nog aangelegd worden en zorgt intussen voor enige 
controverse.
 
De gidsen van Brukselbinnenstebuiten tekenden een 
schitterend doordacht parcours uit dat je inzicht geeft 
in de betekenis van de Noord-Zuidverbinding. Ze laten 
je – heel letterlijk – kijken naar de voor- en de achter-
kant van prestigieuze verwezenlijkingen omstreeks 
1870. Vervolgens zie je de invloed van Expo 58.
 
Verandert alles ten goede of ten kwade? Of verandert 
er in feite niets?
 
Dit is een doe-het-zelf-wandeling en je zal op je eigen 
innerlijke gids aangewezen zijn om op die vragen een 
antwoord te kunnen geven.
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De wandeling start in het midden van het Muntplein.

Neem enkele minuten de tijd om naar de mensen op het plein te kijken. Je ont-
waart drie types. Sommigen zitten op een bankje te kijken naar wat er gebeurt, 
anderen gaan doelgericht een gebouw binnen en een derde categorie loopt 
gewoon het plein over. 

De ontwerpers van het plein hielden rekening met deze drie soorten van ge-
bruik. Ze zorgden voor een plein met heel wat rustpunten. De zitbanken voor 
Standaard Boekhandel nodigen uit tot zitten en praten, en die voor Muntpunt 

1  staan daarom zelfs in een cirkel opgesteld. Muntpunt is meteen één van 
de plekken die leven geeft aan het plein. Bij de verbouwing van de vroegere 
Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek tot het huidige Muntpunt zorgde het 
architectenbureau B-Architecten ervoor dat het een zeer open gebouw werd 
met een duidelijke toegang op het plein. Het gebouw veranderde van een grijs 
kantoorgebouw in een open huis, dat de architecten zelf een stadssalon noe-
men. Loop gerust eens binnen. 

De Koninklijke Muntschouwburg 2  blijft echter het centrum van het plein 
waarop de hele inrichting is gebaseerd. Voor de trappen van de opera legden de 
ontwerpers een ‘stedelijk tapijt’ in de vloerbedekking, zodat het gebouw met 
de zuilen automatisch de aandacht trekt. Over het gigantische Muntcentrum 
hebben we het straks, wanneer we aan de andere kant staan. 

De derde categorie pleingebruikers loopt het plein gewoon over, van de Nieuw-
straat naar de Kleerkopersstraat of omgekeerd. Zij gebruiken daarmee eigenlijk 
één van de eerste verbindingen tussen Noord- en Zuidstation. Vanaf 1846 stond 
het Noordstation immers aan het Rogierplein; het eerste Zuidstation verschoof 
in 1869 van het Rouppeplein naar het Grondwetplein. Om van het ene station 
naar het andere te gaan, ging men langs de Zuidstraat en Kleerkopersstraat 
over het Muntplein en dan de Nieuwstraat door. Al snel bleek deze verbinding 
echter onvoldoende om al dat volk te slikken. De stad zorgde dan ook voor een 
ruimer alternatief dat meer comfort bood: de Centrale Lanen.

Stap in de richting van Standaard Boekhandel en vervolgens 
naar de voetgangerslichten, steek de Wolvengracht over en 
loop de Nieuwstraat in.

Dit deel van de straat werd in 1617 aangelegd als woonstraat voor voorname 
burgers. Toen de straat in de jaren 1840 werd doorgetrokken naar het Rogier-
plein, en er dus heel wat volk passeerde tussen Noord- en Zuidstation, begon de 
handelsfunctie steeds belangrijker te worden. Vandaag zijn de grote kledingke-
tens er goed vertegenwoordigd.

Loop 100 meter in de Nieuwstraat tot bij een galerij op de linker-
zijde, de ‘Passage du Nord’.
Kijk naar de gevel. Loop nu de galerij door tot aan de Adolphe 
Maxlaan, steek deze over en kijk naar de gevel van dezelfde 
galerij.

De versieringen aan deze zijde zijn merkelijk uitbundiger dan die aan de zijde 
van de Nieuwstraat. Links naast de Passage du Nord 3  , op het nummer 1, 
staat trouwens nog zo’n huis met heel wat ornamenten. En nog wat verder, op 
de scherpe hoek met de Sint-Michielsstraat, staat alweer zo’n indrukwekkend 
bouwwerk. Bekijk het gebouw aan de Adolphe Maxlaan nr. 30  4  en je wordt 
getroffen door de monumentaliteit. De zuilen, kariatiden en de afgeronde hoek 
met het koepeldak maken het gebouw indrukwekkend.
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Ga nu even naar de achterkant van hetzelfde gebouw kijken in 
de Bruidstraat.

Hier vallen alle ornamenten weg. Het was dan ook de bedoeling om aan de kant 
van de laan gevels op te trekken die indruk maakten op de bezoeker. De achter-
kanten van de gebouwen kwamen uit op veel smallere straatjes en de esthetiek 
van de achterkanten deed er eigenlijk niet toe. Meteen wordt duidelijk waarom 
deze gebouwen zo indrukwekkend zijn. Dit is een laan die als visitekaartje dien-
de voor de stad: de tweede verbinding tussen Noord- en Zuidstation. Iedereen 
die van Noord en Zuid ging, passeerde vanaf de jaren 1870 langs deze Centrale 
Lanen en de bezoeker moest goed ontvangen worden. Om dat te garanderen, 
schreef de stad wedstrijden uit, met prijzen voor de gebouwen met de mooiste 
gevels. Het gebouw op huisnummer 1 won de eerste prijs. Het gebouw op nr. 30 
ging met de vierde prijs aan de haal.

Volg de Sint-Michielsstraat verder richting Emile Jacqmainlaan 
en neem deze naar links.

Ook de gebouwen aan de Jacqmainlaan zijn soberder dan die aan de Adolphe 
Maxlaan. Logisch: de laan leidde niet naar het Noordstation en diende dus niet 
als visitekaartje.

Volg de Jacqmainlaan tot op het De Brouckèreplein en ga in het 
midden van het plein staan.

Tot eind juni 2015 was het onmogelijk om op deze plek te staan. Van de jaren 
1960 tot 2015 werd het plein immers gedomineerd door autoverkeer. En op 29 
juni 2015 werd dit een autovrij plein. Ver daarvoor, tot pakweg 1867, kronkelde 
hier een riviertje, de Zenne, tussen kloostergebouwen, fabriekjes en arbeiders-
beluiken. Pittoresk, maar vooral onaangenaam voor wie doorheen de stad 
moest. Het stadsbestuur besloot dan ook om de Zenne te laten overwelven en 
op het tracé van de rivier grote lanen te laten aanleggen, naar het voorbeeld 
van de Parijse Hausmanniaanse boulevards. Het De Brouckèreplein 5  was 
één van de centrale pleinen in dat geheel. Nog tot 1893 bleef hier de kerk van 
het Augustijnerklooster staan, dat dienstdeed als postgebouw. Toen werd die 
afgebroken en vervangen door een gigantische fontein, de Anspachfontein. 

In de jaren 1950 kwam er voor die fontein nog een rank modernistisch pavil-
joentje te staan dat diende als infopunt voor Expo 58. Dat alles verdween bij de 
aanleg van het metrostation De Brouckère in de jaren 1960. Paradoxaal genoeg 
betekende de aanleg van snellere verbindingen voor openbaar vervoer ook dat 
de auto meer plaats kreeg in de stad. Het plein werd een tweesprong voor auto-
verkeer. Voetgangers en fietsers werden naar de pleinwanden verdrongen. 

Gelukkig bleven de trottoirs altijd breed genoeg om te kunnen genieten van de 
luxueuze pracht van Hôtel Métropole  6  met haar (dure) terras of van het 
escapisme dat Cinema Eldorado bood (en UGC De Brouckère vandaag biedt). 
Dat de voetgangerszone voor controverse zorgt, wordt hier al meteen duidelijk. 
In juni 2015 werd dit plein ook aan de zijde van het hotel helemaal autovrij. 
Omdat de directie van Hôtel Métropole naar de rechter stapte en om dwang-
sommen te vermijden, haalde het stadsbestuur bakzeil en sindsdien konden 
auto’s opnieuw tot voor de deur van het hotel rijden.

Ga met de rug naar de Coca-Cola-reclame staan en merk aan 
elke kant van de laan voor je een gigantische kantoortoren. 
Links het Muntcentrum  7  , rechts het Philips-gebouw  8  . 
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Beide torens staan op een sokkel en zijn een illustratie van hoe ver het geloof 
in individueel vervoer ging, in de jaren 1960 en 1970. De bedoeling was dat deze 
sokkels zouden dienen als parkeergarage voor de bezoekers aan de toren. Die 
zouden met de wagen binnenrijden en vervolgens hun zaken afhandelen in de 
toren zelf, die dus pas op de vijfde verdieping van het gebouw begint. En hoe 
zouden die auto’s de stad binnenkomen? Langs de E19, waarvan men toen vond 
dat die van noord naar zuid dwars door de stad moest snijden. Langs de E19 in 
het stadscentrum was een hele reeks van dit soort kantoortorens gepland en 
deze torens zouden door passerellen met elkaar verbonden worden waarover 
de voetgangers konden lopen. Het betekende een totale scheiding van voet-
gangersverkeer (op de vijfde verdieping), autoverkeer (op het gelijkvloers) en 
openbaar vervoer (ondergronds). Vandaag laat men de verschillende verkeers-
modaliteiten door elkaar lopen.

Loop rechtdoor tussen de twee kantoorgebouwen. Let op bij 
het oversteken van de Augustijnenstraat; daar rijden nog 
steeds auto’s. Steek voorbij de Philipstoren de Bisschopsstraat 
over en neem deze meteen naar rechts. Na het oversteken van 
de Hallenstraat sta je net voorbij de straathoek bij de ingang 
van Parking 58  9  .

Dit is al de derde parkeergarage op deze korte wandeling. Eerder passeerde 
je al de Parkings Munt en De Brouckère. Dat deze parkings bestaan, heeft te 
maken met het Plan Tekhné dat de Stad Brussel in 1962 goedkeurde maar nooit 
uitvoerde. Het plan wou de historische kern van Brussel, het Îlot Sacré, bewaren 
en tegelijk bereikbaar maken voor autoverkeer. Het voorzag daarvoor in een 
verkeerslus voor autoverkeer die rond dat centrum liep. Langsheen die verkeer-
slus moest een reeks autoparkings komen om bezoekers een plaats te bieden. 
Parkings De Brouckère, Munt, Schildknaap, Grote Markt, Albertina en Square zijn 
een rechtstreeks of onrechtstreeks resultaat van dat plan. Parking 58 is een uit-
zondering. Deze werd al aangelegd in de aanloop naar Expo 58 om duizenden 
autobestuurders van parkeergelegenheid te voorzien in het hart van de stad.

Ga binnen in de parkeergarage, neem enkele trappen naar bene-
den en neem vervolgens de lift naar de bovenste verdieping.

Deze parkeergarage heeft minstens één troef. Het dak is vrij toegankelijk en 
biedt een fantastisch uitzicht op de stad. Links torent de bovenstad boven je uit 
met onder andere kathedraal, koninklijk paleis en Justitiepaleis. Rechts krijg je 
een zicht op het westen van Brussel, met aan je voeten Sint-Katelijnekerk en de 
Vismarkt met Anspachfontein en wat verder de kerktoren van Sint-Jans-Molen-
beek, de Basiliek van Koekelberg en het Atomium. 

Tot 2015 vond hier tijdens de zomer Les Jardins Suspendus plaats, een wekelijks 
cocktailfeestje om het weekend in te zetten. Vanaf 1 juni 2016 kan je hier op 
weekdagen lunchen en op vrijdagavond staat er een cocktailbar. Alles geor-
ganiseerd onder de vleugels van AG Real Estate, dat het gebouw omvormt 
van een parkeer- en kantoorgebouw naar een gebouw waar de diensten van 
de Stad Brussel hun thuis zullen vinden, maar ook met appartementen en 
parkeerplaatsen. Benieuwd of je het dak ook in 2017 nog mag betreden zonder 
te consumeren. En hoe lang het dak nog toegankelijk zal zijn voor de bouwwer-
ken beginnen.
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Keer terug naar de gelijkvloerse verdieping en verlaat Parking 
58. Keer door de Bisschopsstraat terug naar de Anspachlaan en 
sla deze rechts in. Veertig meter verder vind je aan je linkerzijde 
de ingang van de vernieuwde Anspachgalerij  10  .

Achter deze 19de-eeuwse gevels ligt een hedendaags complex dat allerlei func-
ties combineert. Tussen bakkerij Paul en het Proximus Centre biedt de galerij 
een doorsteek naar het Muntplein en een toegang tot de metro. De gelijkvloerse 
verdieping van deze galerij is helemaal ingenomen door handelszaken. Op de 
verdiepingen is er een hotel en vind je appartementen. En de rechterkant van 
het gebouw wordt gebruikt door het Casino. Het gebouw is dus 24 uur per 
dag en zeven dagen per week in gebruik, wat betekent dat er een grote sociale 
controle is.

Blijf rechtdoor lopen op de Anspachlaan.

Onderweg valt het stadsmeubilair in pallethout op. De stad zorgde voor allerlei 
constructies die een voorlopige invulling moeten geven aan de autovrije Cen-
trale Lanen. Picnictafels, mini-amfitheaters, pingpongtafels, vloerschilderingen, 
… ze zorgen voor rustpunten en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. In enkele containers stelt de stad spelmateriaal ter beschikking. Voor een 
spelletje tafeltennis, dammen of schaken kan men daar terecht.

Blijf rechtdoor lopen tot je links de Beurs  11  ontwaart, een mo-
numentaal gebouw met een zuilengalerij bovenaan een grote 
trappenpartij. Ga even op de trappen zitten.

Je kijkt nu uit op het Beursplein, één van de centrale pleinen op de Boulevards. 
De bedoeling van zo’n plein was om een ankerpunt te geven aan de reiziger tus-
sen Noord- en Zuidstation. Zo kwamen we al het De Brouckèreplein tegen. 

Verder naar het zuiden stoten we nog op het Fontainas- en het Anneessens-
plein. Bij mooi weer bruist het hier van het volk. De Beurs en haar trappen zijn 
een populaire afspraakplek. De trappen zijn dat al jaren, voor het Beursplein 
zelf is dat nieuw. Tot eind juni 2015 was de auto hier immers koning. Vervolgens 
werd het plein autovrij en vandaag is het wachten op een definitieve inrichting. 

Die moet de voetganger en fietser een comfortabele plaats geven maar tegelijk 
de mogelijkheden vrijwaren tot laden en lossen van goederen én toegang 
laten aan de hulpdiensten. De plannen zien er alvast knap uit. Het Beursplein 
zelf wordt een soort ‘stadstheater’ waar allerlei activiteiten mogelijk zijn, van 
grote optredens over markten en manifestaties tot de straatkunstenaar die het 
midden van het plein inneemt. Tegenover het Beursgebouw, in de Ortsstraat, 
komt er een grote waterpartij die het onderscheid tussen het plein en de verder 
liggende Dansaertstraat duidelijk zal maken.

Dat het Beursplein autovrij kon worden, is voor een groot deel te danken aan 
de burgeractie ‘Pic Nic the Streets’ in de lente van 2012. Na een uitspraak van 
filosoof Philippe Van Parijs over het falende mobiliteitsbeleid in Brussel, protes-
teerde deze beweging door het Beursplein al picknickend te bezetten. 

De opkomst was enorm en het was meteen duidelijk dat er een draagvlak bestond 
om het plein autovrij te maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ston-
den de autovrije Centrale Lanen dan ook hoog op de agenda. Na de verkiezingen 
kwam men tot een akkoord om de Lanen autovrij te maken. En zo gebeurde.
De nieuwe ‘Piétonnier’ gaat druk over de tong. Naast heel wat voorstanders 
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krijgt het project ook met tegenstand af te rekenen. Veel handelaars in het 
centrum merken dat de omzet terugloopt en leggen de schuld bij de autovrije 
zone. De communicatie over het project is hen daarbij een doorn in het oog. 
Daardoor krijgen bezoekers de foute indruk dat het stadscentrum onbereik-
baar is. En dat terwijl de parkeergarages heel wat plaats bieden en de ontslui-
ting met het openbaar vervoer uitstekend is.

Wat men ook mag beweren, het Beursplein heeft sinds juni 2015 al een extra 
betekenis gekregen. Na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 groeide 
het plein uit tot de plek waar veel burgers hun gevoelens kwamen verwerken. 
Het toonde aan dat de Beurs sinds de inrichting van de ‘Piétonnier’ een nog 
centralere plaats gekregen heeft op de mentale kaart van de Brusselaars.

Daal van de trappen af en loop rechtdoor, de Ortsstraat in. 
Kijk nog even achterom naar het Beursgebouw.

Het is al jaren geleden dat er nog een beurstransactie plaatsvond in het ge-
bouw. Die handel gebeurt nu elektronisch. De grote zaal van de Beurs wordt af 
en toe eens gebruikt voor een receptie of een spectaculaire populaire ten-
toonstelling. Het gebouw zal omgevormd worden tot een tempel voor het bier 
waarin de Belgische bieren, groot en klein, een plaats zouden moeten krijgen. 
Het architectenbureau Robbrecht & Daem tekende de plannen. Eind 2018 zou 
het gebouw moeten aangepast zijn en moet het ‘Belgian Beer Palace’ de deuren 
openen.

Loop verder in de Ortsstraat. Na 50 meter vind je op de linker-
kant de Beursschouwburg  12  .

Dit kunstencentrum biedt onderdak aan meer experimentele kunstvormen. 
Daarbij proberen ze de stad en hun directe omgeving in hun werking te be-
trekken. Dat deden ze al in de jaren 1990, toen ze een grote rol speelden in de 
strijd voor het behoud van het huizenblok aan de overkant, waar vandaag het 
Marriott-hotel in gevestigd is. 

Dat doen ze ook vandaag nog, door de deuren open te zetten voor elke nieuws-
gierige. Zo kan je er tot 10 juli, van woensdag tot zaterdag, telkens van 12u tot 
22u terecht op het dakterras met je eigen picknick of kan je er een maaltijd 
kopen. Geniet van het uitzicht en laat het smaken.

Goesting in meer Brussel? 
Op www.UiTinBrussel.be vind je de cultuur- en 
vrijetijdsagenda van Brussel en een pak tips om 
de stad te ontdekken. UiTinBrussel is een initiatief 
van Muntpunt.

UiTinBrussel • 02 278 11 11 • info@uitinbrussel.be • 
www.uitinbrussel.be • www.muntpunt.be 

Voor deze wandellus deed UiTinBrussel een beroep 
op de gidsenvereniging Brukselbinnenstebuiten. 
De gidsen van Brukselbinnenstebuiten tonen je de 
stad te voet, per bus of met de tram. Daarbij ver-
trekken ze steeds van de stedelijke realiteit, de vele 
tegenstellingen, uitersten en mogelijkheden van 
de stad. Bruksel keert de hoofdstad binnensten-
buiten en heeft aandacht voor kleine gevoelighe-
den. Brukselgidsen praten dus niet vrijblijvend, 
ze houden van hun stad en die liefde geven ze je 
graag mee.

Brukselbinnenstebuiten • 02 218 38 78 • bruksel@
skynet.be • www.brukselbinnenstebuiten.be

Dit is de eerste wandeling in een nieuwe reeks.

Eerste publicatiedatum: 29.06.2016 (precies 1 jaar na de start van 
de Voetgangerszone) Alle foto’s vallen onder het copyright van 
Muntpunt, tenzij anders vermeld onder de foto.
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