Het Goudblommeke in Papier
La Fleur en Papier Doré
Bijlage bij het Magazine Het Goudblommeke in Papier nr. 34
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Van “Het Goudblommeke in Papier” naar “La Fleur en
Papier Doré”, een wandeling door Brussel...
De buurt van ons Goudblommeke in Papier is verrassend interessant. Jan Beghin (die sinds
oktober lid is van de redactie van dit Magazine) maakte er een wandeling. Hij schreef de
gekozen weg op en geeft hier en daar ook uitleg over de bezienswaardigheden.
Spreek met uw vrienden en
vriendinnen af in het Goudblommeke in Papier, drink er
iets als voorbereiding op
een schitterende wandeling. Om
die te beginnen, draai je
bij het buitenkomen
van ons cafetje rechtsaf
richting Zavel.
Wanneer je bij het oversteken
rechts kijkt zie je in de verte
de “Pensioentoren” aan het
Zuidstation, het
Sint-Jans-Berchmanscollege en
een groot skateplein.
Links achter je
zie je de gebouwen van de PS.
Links aan de overkant op de Keizerslaan staat de
Hoektoren (naast
de Bowling), een
overblijfsel van
de eerste stadsomwalling. Deze
toren wordt ook
de pijntoren genoemd omdat hij
lange tijd dienst
deed als gevangenis of ook Anneessenstoren.
Steek de straat over en loop
tot in de Rollebeekstraat. De
Rollebeek had haar bron in
de moerassen van de Grote

Zavel. Waar nu de Grote Zavel
ligt, vormde de Rollebeek een
vrij grote vijver. In dit straatje
vind je een paar leuke eet- en
drinkadresjes, antiekwinkeltjes en kunstgalerijen. Bovenaan de Rollebeekstraat kom je
opnieuw op de Grote Zavel.
Ga hier meteen naar rechts
en neem de Miniemenstraat.
Geniet er even van de mooie
Marcoliniwinkel.
De Miniemenstraat is een
mooie straat met statige huizen en hier en daar een antiekwinkel. Hier bevindt zich
ook het Joods museum (het
gebouw met de paaltjes ervoor, ter bescherming tegen
mogelijke aanslagen).

Wandel de straat uit tot je aan
je rechterkant het B r e u g e l plein ziet liggen. In het midden van het plein staat een
grote supersnelle lift. Stap erin. Deze lift brengt
je naar de bovenstad, naar het Poelaertplein. Het Poelaertplein
wordt
gedomineerd door
het Justitiepaleis,
gebouwd
onder
Leopold II. Dit imposante gebouw is drie
voetbalvelden groot en zo
hoog dat het Atomium erin
zou passen ! Het werd rond

1860 ontworpen door de toenmalige stadsarchitect Joseph
Poelaert. Die had zo’n groots
bouwproject voor ogen dat hij
hiervoor zelfs architecten en
ingenieurs uit Engeland liet
overkomen. Zij noemden hem
‘The chief architect’. Omdat er
voor de bouw van het Justitiepaleis enkele honderden kleine huizen in de ‘Marollen’
moesten worden afgebroken
maakten de Brusselaars daarvan ‘de skieven architect’. En
dat is altijd een scheldwoord
gebleven.
Geniet op dit plein ook even
van het prachtig panoramisch
uitzicht over de stad !
Ga met je rug tegenover de ingang van het Justitiepaleis
staan. Je moet nu aan de overkant van het plein zien te geraken. Dit doe je best door links
rond het plein over de voetpaden te wandelen. Steek vervolgens de R e g e n t s c h a p s straat over via het voetgangerstunneltje. (De trap bevindt
zich naast het glazen gebouwtje ‘Parking Poelaert’).

Dit tunneltje ruikt niet echt
fris maar zo kan je de straat
wel veilig oversteken. Bovengronds oversteken kan echt
gevaarlijk zijn, want de auto’s
razen er de tunnels uit.
Wandel verder langs de Quatre Brasstraat, de brede laan
met het tramspoor in het
midden en met aan beide zijden tunnels voor de auto’s.
Je komt uit op de brede W a terloolaan. Je bent nu op het
L o u i s a p l e i n . We staan hier
bijna op het hoogste punt van
de binnenstad, zo’n 80 m boven de zeespiegel, en daar
steekt het Hiltonhotel, aan je
linkerkant nog eens 95 meter
bovenuit.
Je wandelt voorbij een aantal
mooie winkels en het Hiltonhotel. De etalages zijn hier
groot en chique, we zijn dan
ook in de chiquere winkelbuurt van Brussel aangekomen: met de Louisalaan, de
Waterloolaan en de Guldenvlieslaan.

Recht tegenover het tankstation ‘Q8 Oils’ zie je aan de linkerkant een klein straatje met
kasseien. Volg dit kasseipad.
Dit is de vroegere koetsdoorgang naar het Egmontpaleis.
Aan de rechterkant zie je
mooie gerestaureerde koetshuizen. Op de ramen kan je
citaten en schrijfsels lezen
van beroemde schrijvers en
kunstenaars. Je komt terecht
in een heel gezellig en rustig

stukje groen, de Egmonttuin. verder aan de rechterkant van
Deze tuin is een wat onbe- de weg kom je aan de ingang
kende parel van onze hoofd- van het Egmontpaleis. Mostad. Dit was vroeger de menteel is dit de ontvangstachtertuin van het Egmontpa- en vergaderruimte van het mileis dat je ook kan zien liggen nisterie van Buitenlandse Zavanuit het parkje. Hier woon- ken. Aan de overkant van de
de vroeger de familie Eg- straat zie je het parkje van de
mont en later Arenberg.
Kleine Zavel.
Deze tuin staat vol verrassingen: een echte
oranjerie omgetoverd
tot een gezellig restaurant, een oude ijskelder, een nepruïne, een reuzengrote Ginko Biloba en in het midden van het
park een prachtig beeldje van Wandel tot aan het parkje,
Peter Pan. Hier kan je even steek over en ga het parkje
rusten, of in het gras rollen. binnen.
Ga ook eens op zoek naar de Je botst onmiddellijk op de
waterput: de ‘Grote Pollepel’. achterkant van de beelden van
Vroeger was dit een groot de graven van Egmont en
bovengronds waterbekken Hoorn, dé symbolen van de
dat ooit de Brusselse stads- Geuzenstrijd tegen de Spaanfonteinen bevoorraadde. De se inquisitie. Deze twee manGrote Pollepel stond vroeger nen haalden de geschiedenisop de plaats waar nu de Ra- boeken omdat ze in 16e eeuw
vensteingalerij ligt. Toen die onrechtmatig onthoofd wergalerij werd aangelegd heb- den op de Grote Markt. In dit
ben ze de ‘Grote Pollepel’ plantsoen staan trouwens
naar hier verplaatst.
meer standbeelden dan boVanuit het midden van het men! Naast de mooi versierde
parkje zie je de achterkant hekken staan 48 beelden die
van een reeks huizen, met in allemaal een andere Brusselhet midden een doorgang. se ambacht voorstellen. Elk
Verlaat het parkje langs de beeld staat op een zuil met
stenen trap, met gedichten telkens een ander motief. Er
van
de
B e l g i s c h - F r a n s e staan ook beelden van intelschrijfster Marguerite Your- lectuelen en strijders die zich
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verzetten tegen de Spaanse
overheersing (16de eeuw) zoals Dodoens, Mercator, Willem
van Oranje-Nassau.
Aan de andere kant van het
park recht tegenover de ingang waar je daarnet binnenkwam, verlaat je de Kleine
Zavel weer. Aan de overkant
van de straat zie je de kerk O.L.-Vrouw-ten-Zavel. Steek de
straat over en wandel links
van de Kerk naar beneden.
Zo kom je op de Grote Zavel.
Aan deze kerk is meer dan
100 jaar gebouwd. De Zavelkerk is een van de mooiste,
laat-gotische kerkgebouwen
in ons land.

-Links van de kerk bevindt
zich een winkel van ‘Le Pain
Quotidien’. Ook een Belgisch
verhaal dat internationale bekendheid heeft verworven !
Steek de Zavel diagonaal over.
Op deze plaats bouwde de
rijke burgerij haar herenhuizen, panden die nu door handelaars ingenomen zijn om er
antiekzaken, cafés of restaurants in uit te baten. Je kan
hier wat rondkuieren op de
wekelijkse antiekmarkt (van 9
u. tot 18 u.) of de vele pralinewinkels uitproberen. Zo ook
de pralines en chocoladegebakjes van Marcolini, (ex-leerling en sinds enkele jaren geducht concurrent van Wittamer, beroemde patissier,
chocolatier en hofleverancier)
op de hoek van de Grote Zavel
met de Miniemenstraat. Het
lijken wel echte juweeltjes!
Wittamer is gevestigd aan de
andere kant van het plein.
Beneden aan de Zavel, aan het
rotonde ga je naar rechts. Dit
is de Lebeaustraat, die steil
naar beneden loopt.

Op de hoek van deze en de
Strostraat ligt een heel mooie
boekenwinkel: Taschen.
Beneden aan de Lebeaustraat
sta je plots middenin een
vlaggenbos met grote gele
palen en blauw-witte vlaggen.
Het zijn er 96. Dit is een
kunstwerk van de Franse
kunstenaar Daniel Buren en
moet je het gevoel geven dat
de benedenstad en de bovenstad met elkaar verbonden
zijn.
Wandel naar beneden, onder
het viaduct door en stap
rechtdoor tot op het SintJansplein.
Midden op het plein vind je
het standbeeld van Gabrielle
Petit, een ziekenzuster uit
Doornik die voor spionage
door de Duitsers in 1916 gefusilleerd werd. Haar laatste
woorden staan onderaan op
de sokkel in het Frans vermeld.
Sla op het S i n t - J a n s p l e i n
linksaf en neem het straatje
dat in de richting van het Oud
Korenhuisplein loopt.
Op nr. 11, aan de rechterkant
vind je de ‘Fondation Brel’.
Deze vzw wordt geleid door
France, een van de dochters
van de veelzijdige kunstenaar
Jacques Brel. In dit gebouw
kan je een interactief parcours volgen en er is eveneens een uitgebreid archief.

Voorbij de Fondation Brel hou
je rechts aan. Wandel een kort
stukje in de Eikstraat en sla
dan meteen links de Villersstraat in.
De Villersstraat is een gezellig klein straatje waar je nog
een heel stuk van de eerste
oude stadsomwalling van
Brussel kan bewonderen. Dit
straatje is zeer geliefd als
speelstraat bij de kinderen uit
de buurt.

Draai mee naar links en wandel deze straat uit. Je komt uit
op de Dinantstraat met het
Dinantplein. Ga hier naar
rechts. Op het einde van deze
straat
kom
je
in
de
Cellebroersstraat terecht...
waar je in "La Fleur en Papier
Doré" een lekkere geuze of
kriek kunt drinken ....en van
een spaghetti, pottekeis of
bloempens kunt genieten !
(j.b.)
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De buffetten van het
Goudblommeke...
We willen er u gewoon aan
herinneren, dat groepen (bedrijven, familie- en andere
feestjes, persconferenties
enz...) ook terecht kunnen in
Het Goudblommeke in Papier
voor een echt Brussels Buffet. U kan dan echt een stuk
Brusselse culinaire geschiedenis op uw bord scheppen
(zoals o.a. huisgemaakte pottekaas, bloempanch, kip-kap,
Goudblommekesalade, fijne
vleeswaren, verschillende
soorten groenten enz...).
Omdat wij alleen met verse
producten werken, is (minstens een week) vooraf bestellen natuurlijk noodzakelijk. Informatie op het nummer
02 511 16 59.
(d.v.)

