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INTRO 

Deze doe-het-zelf-wandeling maakt deel uit van een 
tweeluik in de Kanaalzone. Beide stadsverkenningen 
trekken zowel door de Brusselse Vijfhoek als door een 
deeltje van Molenbeek.
 
Je ziet mooie voorbeelden van wat de-industrialisatie 
voor de stad kan betekenen: een heringerichte site 
combineert wonen en werken. Een gloednieuwe pas-
siefbouw met felle kleuraccenten contrasteert met een 
muurschildering in zachte pasteltinten die je aan het 
dromen zetten.
 
Waar men ooit een regelrechte ravage aanrichtte, 
transformeert het niemandsland zich tot een wandel-
boulevard. Hier en daar kruis je nog een braakliggend 
terrein, maar de parkaanleg is al gestart…
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>>> Deze wandeling in de Brusselse Kanaalzone start aan de Vlaamsepoort.

De Vlaamsepoort 1  was ooit een deel van de tweede stadsomwalling rond 
Brussel. Vandaag sta je voor de Kleine Ring, op de plek waar de Vlaamsesteen-
weg en de Dansaertstraat samenkomen en waar, aan de overzijde van het 
kanaal, de Gentsesteenweg begint.

Ter hoogte van de tramhalte staat een spiegelluifel waarin het kanaalwater te 
zien is. Meer dan een tramhokje is dit een kunstwerk van stedenbouwkundige 
Benoît Moritz dat het contact met het water moet herstellen. Het water ligt hier 
immers enorm diep, omdat er tussen de Ninoofsepoort en Zemst geen sluizen 
meer zijn. Dat versnelt de scheepvaart, maar maakt dat de waterspiegel zakt en 
het contact met het water verdwijnt.

>>> Laat de vaartbrug en de Vlaamsepoort achter je en volg de 
Dansaertstraat richting centrum.

Rechts, op het nummer 188, vind je het Brussels Beer Project, 2  een mi-
crobrouwerij die pas in 2013 het levenslicht zag en zich hier vestigde in oktober 
2015. De brouwers experimenteren constant, op zoek naar nieuwe smaken. 
Enkele van hun bieren blijven in productie en verspreiden ze op grotere schaal, 
andere smaken ontwikkelen ze als pop-upbier. Na één brouwsel verdwijnt de 
smaak weer van de markt. De gelagzaal is open van donderdag tot zaterdag.

In dit deel van de Dansaertstraat tref je een merkwaardige mengelmoes van 
handelszaken aan. Er zijn bijzonder hippe winkels en restaurantjes, zoals het 
designwinkeltje La Fabrica of de pizzeria La Belle Equipe. Maar die worden 
afgewisseld door handelszaken die je in armere buurten verwacht, zoals een 
telefoonshop of een nachtwinkel.

>>> Loop even verder in de Dansaertstraat en neem de eerste straat rechts, de 
Aalststraat.

Aan de rechterkant ligt Kumiko, 3  een bar met een terras op het binnenplein 
van het Dansaertcentrum, een heringerichte industriële site. De ‘Grands  
Magasins de la Bourse’ hadden hier in het begin van de 20ste eeuw hun op-
slagruimten en werkplaatsen. Vandaag is het gebouw een bedrijvencentrum 
opgericht door de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jonge, 
startende ondernemers vinden er huisvesting en begeleiding.

>>> Volg de Aalststraat tot het volgende T-kruispunt.

Recht voor je ligt een indrukwekkende werf. Hier bouwt de Erasmushogeschool 
een bijkomende vestiging naar een ontwerp van B-Architecten. Het is de derde 
standplaats van de school in deze buurt, naast een campus aan het Bloemen-
hofplein en het RITCS in de Dansaertstraat. Dit zorgt voor een ware injectie van 
jong volk. De bakstenen constructie achteraan het terrein is een voormalige 
brouwerij die deel zal uitmaken van het bouwproject. Benieuwd hoe ver de 
werken gevorderd zijn wanneer je hier langskomt.

>>> Neem de Slotstraat links en kies dan de eerste rechts, de Yvonne Jospastraat.

Aan de rechter straatkant zie je sociale woningen die de Stad Brussel beheert. 
Op het gelijkvloers reserveert de stad ruimte voor enkele openbare diensten. 
Zo vormt dit project een combinatie van wonen en werken. Aan de linkerzijde 
ligt een sportterrein waar de jeugd graag voetbalt. Het botsen van de bal tegen 
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de omheining zorgde voor een hels lawaai. De stad installeerde dan maar een 
nieuwe omheining die voor minder overlast zorgt. Nu kunnen de voetballers 
een balletje trappen zonder de rust te verstoren.

>>> Neem aan het eind van de Yvonne Jospastraat de Hopstraat naar rechts.

Op het nummer 43-47 staat het IMIFI-gebouw. 4  Hier was de drukkerij van de 
Brusselse financiële krant L’Echo de la Bourse gevestigd. Het pand dateert van 
1930 en werd ontworpen door de architecten Chambon en Collin in een mo-
dernistische stijl met art deco-elementen. Vanaf de jaren 1950 verhuisden heel 
wat activiteiten vanuit het centrum naar de rand van de stad. Na een pijnlijke 
periode van leegstand en verkommering tref je hier vandaag een combinatie 
van woningen en kantoren aan. Dit is een erg mooi voorbeeld van wat de-
industrialisatie voor de binnenstad kan betekenen en dat fenomeen doet zich 
meer en meer voor in de hele Kanaalzone.

>>> Volg de Hopstraat en neem de eerste straat links.

In dit deel van de Vandenbrandenstraat vind je rechts een vrij groot complex 
met nieuwbouwappartementen. 5  Het wijst op de toenemende nood aan 
woningen in Brussel. We verwachten immers een bevolkingsstijging van 20 à 
30% tegen 2040. Bij het volgende kruispunt wordt helemaal duidelijk hoe groot 
die druk wel is. Het complex dat hier verrijst, omvat 17.990m2 woningen. 6   
Dat zijn ongeveer 180 appartementen en daar horen 146 parkeerplaatsen bij.  
De smalle straatjes in deze wijk krijgen dus ook 146 extra wagens te slikken.

>>> Loop nu naar rechts, de Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat in.

Op het nummer 81 kom je bij de Kaaitheater Studio’s. 7  Deze zijn gevestigd 
in de gebouwen van de voormalige brouwerij L’Etoile. Het pand dateert van 
1850 en drukt via zijn architectuur de sociale context van die tijd uit: de impo-
sante brouwerswoning staat in het midden van de brouwerij. Het Kaaitheater 
beheert deze locatie sinds 1994. Het ontwerp van de verbouwingen is van de 
hand van architect Luc Maes, die het industriële karakter goed wist te bewaren 
en de schoorsteen uitwerkte als een baken in de buurt.

Merkwaardig: een Pinksterkerk organiseert haar vieringen in een tweede deel 
van de brouwerij, dat zich links naast de brouwerswoning bevindt.

>>> Neem net voorbij de voormalige brouwerij links de Kruitmolenstraat.

Bij nummer 62 vind je de Brusselse vestiging van de Poudrièregemeenschap.  
8  La Poudrière is een merkwaardig collectief met een grote onderlinge 

solidariteit. De commune bestaat sinds 1958 en telt op dit moment een 40-tal 
personen die samenleven zonder privébezit.

Achter La Poudrière zie je een hoge constructie die op het eerste gezicht een 
19de-eeuwse industriële schouw lijkt. Dat klopt niet: het is een loodtoren. Een 
dergelijke toren diende om hagel te maken voor de patronen van jachtgeweren. 
Vloeibaar lood werd bovenaan de toren door een zeef gegoten, de druppels 
stolden tijdens het vallen en belandden in een vat gevuld met sulfiet. Onderaan 
kon men dan kleine loden balletjes opvangen die men gebruikte om de karton-
nen hulzen voor jachtgeweren van hagel te voorzien.

De loodtoren van Brussel is één van de laatste vier die in Europa nog overeind 
staan en is omwille van zijn zeldzaamheid een beschermd monument.
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>>> Maak rechtsomkeer in de Kruitmolenstraat en kom zo aan het 
Ninoofseplein.

Let op de Magrittefontein, 9  een werk van de Italiaanse kunstenaar Luco 
Patella. Als je goed kijkt, zie je dat de fontein zo gevormd is dat links en rechts 
het profiel van de beroemde Brusselse schilder verschijnt.

>>> Steek vanop het Ninoofseplein de kleine ring over. Kruis daarbij een 
autorijweg, loop tussen de twee voormalige tolhuisjes, kruis vervolgens de 
tramsporen en opnieuw een autorijweg.

De braakliggende terreinen 10  om je heen zijn volop in ontwikkeling. Na de 
herinrichting zullen hier nieuwe woningen staan, omgeven door een park met veel 
groen en rustige zitplekken. Een ‘lichte brug’ over het kanaal – zo genoemd omdat 
ze alleen voorzien is voor zacht verkeer (voetgangers en fietsers) – werkt de barrière 
weg die het kanaal nu nog vormt tussen de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek.

>>> Loop rechtdoor tot de brug over het kanaal.

Aan het eind van de brug sta je voor een muurschildering met een vuurtoren. 
Als je kijkt naar links, zie je een 200-tal meter verderop een appartementsblok 
met een opvallende terrasstructuur: Terrassen aan de sluis. De 109 apparte-
menten zijn een ontwerp van het architectenbureau Atelier d’art urbain en een 
initiatief van Citydev. Die organisatie wil met degelijke koopwoningen aan een 
voordelige prijs de middenklasse versterken in armere buurten. Zo ontstaat een 
sociale mix die de buurt in haar geheel optilt. Uiteraard zijn de belastinginkom-
sten, waar deze middenklassers voor zorgen, welkom in de gemeentekas.

>>> Ga naar rechts. Loop op het trottoir/fietspad aan de kant van het kanaal.

Op het nummer 39 staat het Hotel Belvue. 11  Dit is een klimaatneutraal 
driesterrenhotel dat een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van de Brus-
selse Kanaalzone: ook voor toeristen wordt deze buurt een aantrekkingspool. 
Het hotel ligt op het terrein van de voormalige brouwerij Bellevue, die dateert 
uit het begin van de twintigste eeuw en onder meer bekend is om de Brusselse 
geuze… De uitbaters van het hotel hebben zich geëngageerd in een project van 
sociaal-professionele integratie: jongeren die een horecaopleiding volgen, kun-
nen hier stage lopen en hun opgedane kennis in de praktijk omzetten.

Op het nummer 41 kom je bij het in 2016 geopende MIMA (Millennium Icono-
clast Museum of Art), een museum voor hedendaagse kunst 12  dat ont-
stond vanuit een privé-initiatief. Er worden regelmatig rondleidingen georgani-
seerd en het aanbod van de tentoonstellingen is wisselend.

Naast het MIMA vind je het Hotel Meininger. 13  Deze internationale hotelke-
ten vestigde hier zijn Brusselse filiaal en maakt ook gebruik van de Bellevue-
infrastructuur. Neem gerust een kijkje in de lobby. Je zult er vaststellen dat 
oude industriebouw en hedendaagse architectuur perfect samengaan. Bij de 
verbouwing van de Bellevue-site vond men resten van een street art-event 
(zeg maar graffiti). Dit gegeven inspireerde de bouwheer tot The Urban Artists 
Home waarbij een 20-tal kunstenaars uit heel Europa betrokken raakten bij het 
design en de decoratie van het hotel.

>>> Blijf langs het kanaal wandelen.
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Op het nummer 29 van de Henegouwenkaai zit Atelier Groot Eiland, 14  een 
vereniging voor tewerkstelling en opleiding van kansarmen. De moestuin be-
voorraadt een restaurant en de artisanale winkel BEL’O. In deze instelling krijgt 
het professionele kader steun van een breed amalgaam van vrijwilligers.

>>> Wandel nog even verder langs het kanaal.

Depot Design, 15  op nummer 19, was één van de eerste commerciële zaken die 
in de aantrekkingskracht van het kanaal geloofde. De winkel biedt designmeu-
bilair aan.

>>> Maak rechtsomkeer en neem de eerste straat rechts, de Zwart Paardstraat.

Na een 50-tal meters draait de straat naar rechts en zo komt aan de linkerkant, 
op het huisnummer 17, het gebouw Zwart Paard 16  in zicht. Opvallend is de 
schuine toren. Het Brussels Woningfonds liet de voormalige brouwerij Helle-
mans ombouwen tot een 30-tal atelierwoningen voor kunstenaars. Architect 
Olivier Bastin van het architectenbureau L’Escaut zorgde voor een uiterst 
originele verbouwing van een oud industrieel pand.

>>> Loop verder in de Zwart Paardstraat en neem de eerste straat links. Dit 
is de Schipperstraat. Neem daarna terug de eerste straat links, de Fernand 
Brunfautstraat. Hier zie je de andere gevel van het gebouw Zwart Paard. Kies 
vervolgens de eerste straat rechts, de Finstraat.

Het veelkleurige gebouw aan de rechterkant heet L’Espoir. 17  Dit is het re-
sultaat van de samenwerking tussen het Molenbeeks buurthuis Bonnevie, het 
Brussels Woningfonds, Cire en een groep van 14 gezinnen die zich verenigden 
in de organisatie L’Espoir. Hun bedoeling was koopwoningen te realiseren voor 
en door gezinnen met een laag inkomen. Ze sprokkelden financiële middelen 
bijeen, onder andere via een gemeenschappelijk spaarsysteem, maar ook door 
de steun van allerlei overheden. Zo kon de grond – toen nog een verwaarloosd 
en vervuild terrein – goedkoop gekocht worden van de gemeente in het kader 
van een Wijkcontract. Leefmilieu Brussel erkende de voorbeeldfunctie van 
het initiatief zodat het subsidies kreeg voor energiebesparende maatregelen. 
De appartementen zijn opgetrokken in houtskeletbouw en voldoen aan de 
passiefhuisnormen, wat deze woningen ook vanuit een ecologische invalshoek 
waardevol maakt. Let op de klimplanten aan de voorgevel. Die vormen een 
schaduwscherm in de zomer zodat ze de woningen koeler houden en verliezen 
hun bladeren in de winter zodat de zon de woningen kan opwarmen.

Net voorbij L’Espoir staat een vooruitspringend wit appartementsgebouwtje. 
Het materiaalgebruik verraadt kwaliteit. Een particulier trok dit geheel van 
drie woningen op. Tot voor kort kwamen duurzame investeringen in deze wijk 
enkel en alleen van de overheid. Het is tekenend dat mensen voldoende in de 
mogelijkheden van de buurt beginnen te geloven om er met eigen middelen in 
te investeren.

>>> Wandel verder de Finstraat in tot bij het nummer 34-38. 

Dit is de toegang tot de stadstuin van La Rue. 18  Is de deur gesloten, dan moet 
je door de spijlen van het metalen hek van het huisnummer 34 kijken om de 
stadstuin achterin te ontdekken. Een comité van buurtbewoners (een tiental 
tuiniers) nam een verwaarloosd terrein opnieuw in gebruik en richtte het in als 
moestuin.
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De stadsmoestuinen zijn een recent teruggekeerd fenomeen dat zich op 
verschillende plaatsen in Brussel en andere steden manifesteert. Het samen 
tuinieren heeft voor buurtbewoners een positief sociaal effect. Ze krijgen meer 
kansen om contacten te leggen.

>>> Blijf de straat volgen tot het volgende T-kruispunt.

Recht voor je zie je een roestbruine poort. Deze plek herbergde vroeger de 
feestzaal ‘Les Milles Colonnes’ en later de drukkerij Guyot, waar ooit het Bel-
gisch Staatsblad gedrukt werd. Een projectontwikkelaar splitste het op in lofts 
en verkocht het pand in stukjes. Alweer een privé-investering.

>>> Op het T-kruispunt zie je links La Fonderie, het Museum voor Arbeid en 
Industrie. Maar om deze wandeling te volgen, neem je de Ransfortstraat naar 
rechts en volg je deze tot aan de Gentsesteenweg, waar je vervolgens weer 
rechts inslaat.

Volg de Gentsesteenweg 19  tot bij het kanaal en je staat opnieuw aan de 
Vlaamsepoort, het beginpunt van de wandeling. Loop echter langzaam en 
let op de handelszaken. Ze wijzen op een bijzondere dynamiek. In sommige 
handelszaken lijkt de tijd te hebben stilgestaan gedurende decennia. Er zijn 
winkels waar de kledingstukken op elkaar gestapeld liggen en het gemak van 
de koper ondergeschikt lijkt aan de grootte van de stock. Andere zaken hebben 
zich aangepast aan een Europees winkelgedrag: ruime interieurs, een selectie in 
de keuze, uitgekiende etalages met slechts enkele paspoppen die de topstukken 
tonen. Ze zouden niet misstaan in de Nieuwstraat. De Gentsesteenweg is dan 
ook één van de belangrijkste winkelstraten van Brussel.

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

Eerste publicatiedatum: 10/07/2017
Alle foto’s vallen onder het copyright van Muntpunt, tenzij anders 
vermeld onder de foto.
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