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ROUTE 1 > CENTRUM & DE VLAAMSE BUURT 
p. 18
Deze wandeling gidst je langs trekpleisters als Manneken 
Pis en de Grote Markt, maar ook door de hippe Vlaamse 
buurt en het bruisende centrum.

ROUTE 2 > MUSEUMWIJK, MATONGE &      
SINT-BONIFAASWIJK p. 38
In de Museumwijk vind je talrijke bezienswaardigheden: 
het Koninklijk Paleis, het Magritte Museum en het Paleis 
voor Schone Kunsten. In de omliggende wijken kun je even bijtanken.

ROUTE 3 > DE ZAVEL & DE MAROLLEN p. 58
Chic versus volks, antieke kunst en kitsch, en pralines 
naast gevulde pistolets met gehakt. Dát is het contrast 
tussen de Zavel en de Marollen.

ROUTE 4 > ELSENE p. 78
Elsene heeft vele gezichten. Eerst hip in Châtelain, dan statig langs de 
vijvers van Elsene richting het Ter Kamerenbos en ten slotte exotisch in 
het multiculturele Flagey.

ROUTE 5 > SINT-GILLIS & HET BRUGMANNPLEIN p. 98
Flaneer tussen de jetset op het Brugmannplein, bezoek het artistieke 
Sint-Gillis en bewonder de mooie art-nouveau-architectuur waar Brussel 
zo beroemd om is.

ROUTE 6 > DE EUROPESE WIJK & DE SQUARES p. 118
Tijdens weekdagen bruist het rondom de Europese instituties. Aan het 
begin van deze wandeling staat er ware toparchitectuur van uitzonderlijke 
klasse in art-nouveaustijl op het programma.

het beste van Brussel in 6 routes
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NATIONALE FEESTDAGEN

Naast de christelijke feestdagen Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Hemelvaarts-
dag, heeft België de volgende officiële vrije dagen:
1 januari > Nieuwjaarsdag
1 mei > Dag van de Arbeid
11 juli > Vlaamse Feestdag
21 juli > Nationale Feestdag
27 september > Dag van de Franstalige Gemeenschap (Wallonië)
1 november > Allerheiligen
11 november > Wapenstilstand

De meeste overheidsinstanties, winkels en banken zijn op deze dagen gesloten. 
En als een van deze dagen op een zondag valt, dan is de volgende werk dag 
(maandag) ook een vrije dag. Voor de Dag van de Arbeid (1 mei) geldt dat zelfs als 
de dag op een zaterdag valt. De meeste winkels zijn dan wel open.

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Brussel echter regelmatig. We houden de routes 
en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en als je onze time to momo app, die 
bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente informatie bij je. 
Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te herzien. Maar mocht 
je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb je andere opmerkingen 
of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen kan naar info@momedia.
nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op www.timetomomo.com of 
op onze Facebookpagina.

VERVOER

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer is in Brussel redelijk goed geregeld. Om een vervoerbewijs 
te kopen, moet je over een persoonlijke MOBIB of MOBIB Basic-kaart beschik-
ken, verkrijgbaar bij KIOSK en BOOTIK in de stations of via GO Easy. Deze kaarten 
kosten 5 euro. Een enkele rit kost 2,10 euro en is een uur geldig op alle bussen, 
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metro’s en trams. Meteen een vijf- (8 euro) of tienrittenkaart (14 euro) kopen kan 
ook. Ben je van plan om een flinke toer te maken, dan kun je beter een pas 
kopen voor 24 uur (7,50 euro), 48 uur (14 euro) of 72 uur (18 euro). Indien je een 
enkeltje (zonder kaart) koopt in de bus of tram betaal je 2,50 euro. Welk kaartje 
je ook kiest: je moet dit altijd afstempelen bij het instappen in de tram en bus of 
bij de ingang van het metrostation, ook bij een overstap.

De metro wordt het meest gebruikt. Er zijn zes lijnen, waarvan de lijnen 2 en 6 
(om het centrum heen) het meest van pas zullen komen. De haltes Zuid-Station 
(in het Frans: Gare du Midi), de Brouckère en Kunst-Wet (Arts-Loi) zijn de grootste 
kruispunten. Brussel kent ook zogenaamde premetrolijnen. Dit zijn trams die 
ondergronds gaan en in de toekomst opgenomen zullen worden in het metro-
netwerk van de stad. De premetrolijnen staan niet aangegeven op de metrokaart 
achter in het boek.

Let op: ’s nachts ligt het openbaar vervoer in Brussel stil, met uitzondering van 
de Noctis-nachtbussen in het weekend. Check vooraf tot hoe laat jouw halte 
wordt bediend. Tussen 23.00 en 6.00 uur kun je gebruikmaken van Collecto, een 
collectieve taxidienst met vaste vertrekhaltes. Dit is niet duur: 6 euro per persoon 
per rit. Reserveren is verplicht, en kan via 028003636.

AUTO

Brusselaars hebben een aparte rijstijl, die op zijn zachtst gezegd niet hoffelijk is. 
Ook voetgangers stoppen nergens voor, zelfs niet voor rood licht. Bovendien is 
er een enorm parkeerprobleem in de Belgische hoofdstad. Vind je het toch 
praktisch om met de auto te komen, dan is het handig om te weten dat er weinig 
voorrangswegen zijn en auto’s die van rechts komen hebben – en in Brussel 
betekent dit automatisch nemen – dus bijna altijd voorrang.

De taxi’s in Brussel zijn betrouwbaar en brengen je zonder omweg van A naar B. 
De tarieven zijn wettelijk bepaald: instapgeld 2,40 + 1,66 euro of 2,70 euro per km 
(afhankelijk van de zone) + een eventuele wachtvergoeding van 30 euro per uur. 
Na de rit is de chauffeur verplicht om je een afdruk te geven van het ticket. De 
Brusselse taxi's zijn zwart met een zwart-gele strook op de zijkant en een lichtbak 
op het dak. Je kunt er op straat eentje aanhouden of naar een van de talrijke 

ALGEMEEN



12

taxistandplaatsen lopen. Je vindt ze bij elk station, de chiquere hotels of grote 
herkenningspunten als de Beurs, de Naamsepoort, Rogier of het Brouckèreplein. 
Je kunt natuurlijk ook bellen: Taxis Verts (023494949) of Autolux (024114142). 
Meer info over taxi's vind je op mobilite-mobiliteit.brussels/nl/de-brusselse-taxis.

FIETSEN 

Brusselaars zijn geen fervente fietsers. Er zijn weinig fietspaden en andere 
fietsvoorzieningen; de auto is nog altijd koning in de stad. Bovendien ligt Brussel 
op, soms steile, heuvels. Gelukkig lijkt het tij te keren voor de twee wielers in de 
hoofdstad. De overheid steunt projecten die van Brussel een fietsstad maken.

Pro Velo is een organisatie die naast fietsvriendelijke activiteiten ook fietstochten 
met een gids organiseert. Kijk op www.provelo.org voor meer informatie.

Wanneer je voor een prikkie een fiets wilt huren, dan stellen we Cyclo voor. 
Enkel open tijdens werkdagen, maar je steunt hiermee een sociaal initiatief dat 
zich inspant om het leefklimaat in de stad te verbeteren. Deze fietsen zijn te 
vinden bij fietspunten bij de grote stations in Brussel. Neem van tevoren contact 
op via www.cyclo.org/nl/diensten/fietsverhuur.

Brussel beschikt ook over een onbemand huurfietsensysteem. Je pakt een fiets 
uit een van de 180 huurstations en zet hem bij een ander huurstation weer terug. 
Op www.villo.be vind je een kaartje voor op je smartphone met de locaties van 
alle fietsstations. Een dagkaart kost 1,65 euro en een weekkaart 8,40 euro. Elk 
eerste halfuur is gratis. De stad ligt op een heuvel; het hoogteverschil is bijna 100 
meter. Het gevolg is dat de stations in het lage centrum snel vol raken en een 
grote oplegtruck de fietsen dagelijks weer naar boven moet brengen.

Als je je niet laat afschrikken door wat steile hellingen hier en daar, kun je de 
wandelingen 2, 3 en 6 ook gemakkelijk op de fiets verkennen. De route van 
wandeling 4 is zelfs een aanrader voor fietsliefhebbers. Neem wat extra tijd om 
het Ter Kamerenbos te bekijken.
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ZONDAG

Met een bootje naar Chalet 

Robinson > p. 94

Ga brunchen bij Garage à 

Manger > p. 117

Schuifel mee over dé Brusselse 
rommelmarkt op het 

Vossenplein > p. 73

Snack een kibbeling bij visbar De 

Noordzee > p. 30

Naar een enorme soek > Ropsy 
Chaudronstraat 24

Dansende mensen op de Zuid-

markt > vlak bij het Zuidstation

Bronks Jeugdtheater: vermaak 
voor ieder > Varkensmarkt 15-17

Familiefilms en klassiekers bij 
Cinematek > p. 57

Voel je welkom bij de meisjes 
van Table d’Hôtes Les Filles > 
Oude Graanmarkt 46

Detoxen doe je bij Le Riad > 
Gallaitstraat 29
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4

2

3

4

14

RESTAURANTS

Eten en een voorstelling zien bij 
Kaaicafé/Kaaitheater > 
Saincteletteplein 18

Geen keuze, dus ook geen stress 
bij La Buvette > p. 106

Fusion bij Bonsoir Clara > 
Antoine Dansaertstraat 22

Fin de Siècle: dé plek voor late 
eters > Kartuizersstraat 9

Aanschuiven voor de vangst van 
de dag bij Beaucoup Fish > p. 29

Italiaanse lunch bij La Fabricca > 
Havenlaan 86C

El Fontan: verzamelplek voor 
Ibericofielen > Hoogstraat 179

Ontbijt, lunch, brunch of 
vieruurtje bij Le Phare du Kanaal 

> Kolenmijnkaai 40

Puntzakken van de meester bij 
Maison Antoine > p. 129

Brunch en lunch bij Oma > 
Jourdanstraat 129
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The best local food


