
"Top Things To Do in Brussels"

Adorned with landmarks such as the impressive Grand Place and the famous Manneken Pis fountain, Brussels is a city which charms and beguiles.

World-class gastronomical delights and historical squares featuring splendid sights are the norm here.
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10 Locaties in uw favorieten 

 by Goi   

Grote Markt 

"Prachtigste Plein van Europa"

Dit wordt het prachtigste marktplein van Europa genoemd. De esplanade

wordt volledig omringd door Vlaamse Renaissance gebouwen druipend

van de ornamenten en standbeelden. Het leeft door dagelijkse handel en

een kleurrijke bloemenmarkt. Indrukwekkend als het is overdag, is het 's

nachts nog mooier in de gouden gloed van schijnwerpers. Tijdens de

lente- en zomeravonden, is er een niet-te-missen lichtshow.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  www.brussel.be/grote-markt-van-

brussel

 Grand Place, Brussel

 by k_michels   

Stadhuis van Brussel 

"Brussel Begint bij het Stadhuis"

Betreedt de wereldberoemde Grote Markt van Brussel en je ogen vallen

onmiddellijk op dit grandioze gebouw dat dienst doet als brandpunt van

het plein. Het spectaculaire stadhuis werd gebouwd door twee

architecten: de linkervleugel door Jacques van Thienen in 1402, de

rechtervleugel door Jean van Ruysbroeck in 1445-1450. Beide delen

worden samengevoegd door een gotische toren van 97m, bekroond met

een standbeeld van St.-Michael, de patroonheilige van Brussel. Binnenin

bevinden zich een groot aantal kamers die kunst uit de 17de en 18de eeuw

huisvesten. Dit gebouw is 's avonds op zijn mooist, wanneer kunstlicht

een bijna magische dimensie toevoegt aan dit prachtige stadhuis.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/city-hall  Grand-Place 1, Brussel

 by Daderot   

Museum van Muziekinstrumenten 

"De Grootste Collectie ter Wereld"

In dit magnifieke Old England-huis, een indrukwekkend pand van

architect Santenoy uit 1899, net achter de Kunstberg, heeft het

Muziekinstrumentenmuseum (met een collectie van 7.000 het grootste ter

wereld) eindelijk de plek gekregen die het verdient. Zo'n 1.500

instrumenten worden er tentoongesteld en bezoekers krijgen een

hoofdtelefoon mee waarmee ze die instrumenten kunnen beluisteren. Er

is een museumwinkel en een bibliotheek die na afspraak bezocht kan

worden. Op de zesde verdieping is er een restaurant, dat een

adembenemend zicht op de stad biedt.

 +32 2 545 0130  www.mim.be/  Rue Montagne de la Cour 2, Brussel
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https://cityseeker.com/nl/brussels/123826-grote-markt
https://pixabay.com/photos/brussels-belgium-architecture-4122572/
https://pixabay.com/service/license/
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 by Pbrundel   

Manneken Pis 

"Een Pismanneke dat de Aandacht van

Iedereen Trekt"

Manneke Pis betekent voor Brussel evenveel als de Eifeltoren voor Parijs

en het Vrijheidsbeeld voor New York. Dit kleine beeldje werd in brons

gegoten in 1619 door Jerome Duquesnoy maar werd jammer genoeg

vernield. Er werd een ander gegoten om het te vervangen in 1630.

Ogenschijnlijk gedoemd, werd de vervanging herhaaldelijk aangevallen

door de Fransen en de Engelsen. De geest van het kleine ventje kregen ze

echter niet klein, en de restanten werden verzameld en gebruikt om de

nieuwe gietvorm te maken waarin het huidige Manneke Pis werd gegoten.

Tijdens het hoogseizoen verzamelen bezoekers van over heel de wereld

om de voortdurend verandere kleding van het kleine plassende ventje te

bewonderen.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Brussel

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Jubelpark 

"Een Triomf voor Brussel"

Koning Leopold II gaf ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de

onafhankelijkheid van België opdracht voor het aanleggen van dit park

met deze grandioze triomfboog. Vandaag kan U enkele van zijn musea

bezoeken, Autowereld en het Jubelpark museum, of U kan even uitrusten

op het zachte gazon en de prachtige herenhuizen bewonderen. U vindt

hier ook de Grote Moskee en de Tempel der Driften (het eerste monument

van Victor Horta). Elk jaar op 21 juli, de nationale feestdag, is er 's avonds

vuurwerk te zien. Het Jubelpark is een ideale plaats voor iedereen.

 +32 2 513 8940  Parc du Cinquantenaire, Brussel

 by waldomiguez   

Atomium 

"Ode aan de Wetenschap"

Deze unieke structuur bevindt zich vlakbij interessante plaatsen zoals

Brupark, Oceade, Mini-Europa en het tentoonstellingspark van Brussel.

Ingenieur André Waterkeyn ontwierp dit prachtige gebouw voor de

Wereldtentoonstelling van 1958. het is een kristalmolecule van ijzer,

miljarden keren uitvergroot. Negen enorme ijzeren bollen (de negen

Belgische provincies voorstellend) worden samen gehouden door ijzeren

gangen. De constructie is 102 meter hoog en weegt niet minder dan 2.400

ton. U kunt er de lift gebruiken, ooit de snelste ter wereld, om naar de top

te gaan voor een zicht van de stad. Er loopt ook een tentoonstelling over

het Atomium in strips van 1958 tot nu, en een film over de bouw van het

Atomium.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Brussel

 by NakNakNak   

Koninklijk Paleis 

"Symbool van de Belgische Monarchie"

Gelegen aan de overzijde van het parlementsgebouw, is het Nationaal

Paleis; dit prachtige gebouw is de thuis van de koning en symboliseert de

florerende Belgische monarchie. Dit Koninlijk Paleis bestaat uit vier

gebouwen die opgericht zijn tijdens de 18de eeuw voor Koning Guillaume

I van de Nederlanden. Het gebouw werd vooral opgesmukt en

gerestaureerd onder het bewind van Koning Leopold II (1835-1909). Nu

voert Koningin Paola de leiding om het verder op te waarderen. De

kunstwerken die het paleis nu opfleuren bevatten zeven stukken van

fotograaf Dirk Braeckman, schilderijen van Marthe Véry en het prachtige

plafond van de Spiegelzaal werd gedecoreerd door Jan Fabré met meer
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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https://pixabay.com/photos/belgium-brussels-palace-4056170/
https://pixabay.com/service/license/
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dan een miljoen vergulde pantsers van juweelkevers. U kan de binnenkant

bezoeen in de zomer na de nationale feestdag (21 juli).

 +32 2 551 2020  www.monarchie.be/  Rue Brederode 16, Brussel

 by Michel wal   

Koninklijk Museum voor Fijne

Kunsten van België 

"Paleis Museum"

Dit is het grootste museum complex in België, en bevat het Museum voor

Oude Kunst en het Museum voor de Moderne Kunst. Gelegen in het hart

van Brussel biedt dit museum heeft een rijke collectie van 14de-eeuwse

beeldende kunst en artefacten. Zijn kostbare bezittingen zijn talrijke

werken die in beslag zijn genomen door de Franse revolutionairen in 1794,

de collecties van koning William I, en onafhankelijke kunstwerken van

Belgische kunstenaars in 1830. Hetpaleis biedt rondleidingen en speciale

arrangementen voor studenten.

 +32 2 508 32 11  www.fine-arts-museum.be  info@fine-arts-museum.be  Rue de la Régence 3, Brussel

 by dimitrisvetsikas1969   

Collegiale Sint-Michiels- en Sint-

Goedele-co-kathedraal 

"Indrukwekkende Gotische Kathedraal"

Deze indrukwekkende kathedraal is de locatie voor de koninklijke

huwelijken en begrafenissen van België. De bouw ervan startte in de 13de

eeuw en werd twee eeuwen later voltooid. Verscheidene kapellen werden

toegevoegd tijdens de 16de en 17de eeuw. Bezoekers aan de kathedraal

zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn van dit monumentale staaltje

Brabantse gotiek. Aan de buitenzijde trekken twee torens de aandacht,

terwijl het vanbinnen moeilijk is om de ingewikkelde glas-in-lood-ramen

niet te bewonderen. U kunt er ook de overblijfselen van de 10de eeuwse

Romaanse kerk, waarop de kathedraal werd gebouwd, bezoeken. Er

worden hier regelmatig concerten gehouden met religieuze of klassieke

muziek als thema.

 +32 2 217 83 45  www.cathedralisbruxellen

sis.be/

 michgdl@bxl.catho.be  Place Sainte-Gudule, Brussel

 by Michielverbeek   

Mont-des-Arts 

"De Binnenstad en de Woonwijken Verbinden"

De oude Kunstberg was een reeks trappen omzoomd met standbeelden

en bomen, en verbond de buitenwijk (Koningsplein) met de binnenstad

(Grote markt). In 1958 werd het herheraangelegd en kwamen er twee

grote gebouwen - het Congres Centrum en de Koninklijke Bibliotheek

Albert 1, beter gekend als Albertina, waar bijna 4 miljoen boeken staan.

De Belgische staat heeft de plaats ook begiftigd met wetenschappelijke,

economische en culturele instellingen, zoals het Rijksarchief (Nationaal

Archief) and het Paleis voor Schone Kunsten. Vanuit de Franse terrastuin,

hebt U een schitterend uitzicht over het stadscentrum. Onder the

zuilengalerij is er een grote klok met bewegende beeldjes. De beiaard in

de klok speelt om beurten - volgens de Belgische traditie - een Vlaams en

een Frans liedje.

 +32 2 507 1212  www.kunstberg.com/  info@montdesarts.be  Place de l'Albertine, Brussel
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