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 by Soroll   

European Union Parliament 

"See Debates of the EU Parliament"

In de hoofdzetel van de Europese Unie werken rond 22000 mensen uit

alle lidstaten.

 +32 2 245 6224  www.europarl.europa.eu/visiting/en

/visitor-offer/brussels/hemicycle

 Rue Wiertz 60, 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

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   

Egmontpaleis 

"Ontmoetingsplaats voor Buitenlandse

Staatshoofden"

Het Egmontpaleis werd in de 16de eeuw gebouwd en volledig vernieuwd

in de 18de eeuw door de welgestelde familie Arenberg. De Belgische

regering ontvangt hier de internationale regeringsleiders en organiseert

er internationale vergaderingen van hoog niveau. Voor de meesten van

ons is dit gebouw ons bekend door het aantal keren dat het in het nieuws

vermeld wordt. Het Paleis is niet toegankelijk voor het publiek, enkel de

tuinen en het aangrenzende Egmontpark kunnen bezocht worden. Er

staan enkele mooie beelden, en een beroemde waterput, de Pollepel

genaamd.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.ccegmont.be/en  Place du Petit Sablon 8, Brussel
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 by Henry Townsend   

Tassel House 

"UNESCO World Heritage Site"

The house of Emile Tassel, a physicist and chemist, is a noteworthy

landmark and is a UNESCO World Heritage site. This house was built by

Victor Horta in 1893 in the Art Nouveau style. Horta's remarkable

structure includes iron girders and large windows. The house itself is

closed to the public, but even a quick glimpse at its stunning exterior is

definitely worth the trip!

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  rue Paul Emile Janson 6, Brussel

 by Martin Mycielski

(Stansfield)   

Paleis van Justitie 

"Kolossaal Justitiepaleis"

Koning Leopold II was een ambitieus man. Hij was fenomenaal rijk en wou

met zijn kapitaal het meest indrukwekkende ter wereld maken. Hij

instrueerde één van zijn favoriete architecten, Joseph Poelaert

(1811-1879), om het Justitiepaleis te bouwen op het Galgenveld (waar

criminelen gewoonlijk werden opgehangen). Gebouwd tussen 1866 en

1883, was het lange tijd het grootste gebouw ter wereld. Poelaert werd

gek en overleed voor zijn gigantisch, neo-gotisch gebouw af was.

Rondleidingen (duurijd: 1,5 uur) zijn gratis, wel twee weken vooraf te

reserveren.

 +32 2 508 6578  Poelaertplein 1, Brussel

 by jepoirrier   

Brussel-Centraal 

"Treinhalte"

Brussel Centraal is een populair station in het hart van Brussel. Het is op

enkele minuten wandelen naar plaatsen als de Grote Markt, het Museum

voor Schone Kunsten, het Koninklijk Paleis, de Zavel en nog veel meer! Er

zijn kleine snackbars, enkele eetgelegenheden, een apotheek en een

krantenkiosk. Buiten het station vindt U de bussen, een naastliggend

metrostation en een hele rij taxis juist voor de deur. Er is een handig

bagagedepot en een netwerk van prive kastjes voor kleinere tassen. De

treinen die hier rijden, zijn verbindingen met de twee andere belangrije

treinstations: Brussel Noord, in de richting van Zaventem Luchthaven, en

Brussel Zuid, voor verbindingen met de Thalys of Eurostar.

 +32 2 528 2828  www.belgianrail.be/en/stations-and-

train/search-a-station/2/bruxelles-

central.aspx

 Rue Ravenstein 68, 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  michgdl@bxl.catho.be  Place Sainte-Gudule, Brussel
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 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 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 infomatique   

Congreszuil 

"Waardig oorlogsmonument"

De Congreskolom werd in 1850 ontworpen door architect joseph Poelaert,

die later ook het Justitiepaleis bouwde. Bovenop de kolom, die 47 meter

hoog is, is er een 25 meter hoog standbeeld van Leopold I, de eerste

koning van het land. Deze kolom werd opgericht ter herdenking aan het

Nationale Congres van 1831 dat de Belgische Grondwet vastlegde. Aan de

voet van de kolom brandt een eeuwigdurende vlam, ter herinnering aan

de slachtoffers van de twee Wereldoorlogen. In de kolom zelf bevind zich

het graf van de Onbekende Soldaat. Elke elfde november

(Wapenstilstand) is hier een ceremonie in aanwezigheid van de

Koninklijke familie.

 +32 2 513 8940  place du Congrès, Congresplein, Brussel

 by Maria Firsova   

Beenhouwersstraat / Rue des

Bouchers 

"Resturants in de Schaduw van de Grote

Markt"

In de schaduw van de Grote Markt, geeft een smalle doorgang toegang

tot één van de aangenaamste plaatsen van de stad. In dit nauwe,

gastronomische straatje, staan de deuren van de restaurants altijd open

en, bij het eerste schijnsel van de zon, zijn tafels en stoelen de regel in het

steegje. Mosselen, kreeften en oesters, allemaal mooi gedecoreerd, liggen

tentoongesteld, wachtend op hongerige toeristen. Brusselse fijnproevers
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zulle U vertellen dat er in de buurt vijf echt goede restaurants zijn:

Taverne du Passage en Aux Armes de Bruxelles (traditionele brasserieën),

t' Ogenblik (moderne brasserie), Vincent (voor vlees) en Scheltema (duur

zeevoedsel). Ook populair , Chez Leon.

 +32 2 513 8940  rue des Bouchers, Beenhouwersstraat, Brussel

 by antony_mayfield   

De Beurs 

"De Beurs"

Architect Léon Suys ontwierp dit statige gebouw in 1873, temidden van de

nieuwe boulevards die de Noord- en Zuid-stations verbinden. Zijn

klassieke stijl wordt gekenmerkt door de zes dorische zuilen aan de

voorkant van het gebouw en door talloze sculpturen die de handel op zee

en vasteland voorstellen. Onlangs werd de Brusselse Beurs

samengevoegd met deze van Parijs en Amsterdam, om Euronext te

vormen. U moet een afspraak maken om het gebouw te bezoeken,

groepen van 20 of meer personen zullen worden vergezeld van een gids.

 +32 2 509 1211  www.euronext.com/en/list-products

/euronext-indices-for-product-

creation

 Palais de la Bourse 1, Beursstraat 1,

Brussel

 by Anna & Michal   

Royal Greenhouses of Laeken 

"Royal Greenhouses of Belgian Monarchy"

Built for King Leopold in 1873, these sparkling glass and steel domes

border the Royal Palace of Laeken. Greenhouses were an innovative

construction of the time and these are particularly extraordinary because

of their Art Nouveau style. These greenhouses have an enormous range of

rare flowers and plants. While the attraction's exterior can be visited year-

round, visitors can only enter the greenhouses' interior and view the

plants for a short period in spring.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.monarchie.be/palace-and-

heritage/greenhouses-laeken

 avenue du Parc Royal 61, Domaine

Royal de Laeken, Brussel

 by Yabby   

Place Sainte-Catherine 

"Het Brusselse Visdistrict"

Vissers zeilden vroeger (en stoomden later) in het hart van Brussel, en

verkochten hun verse vis op de Vismêt (Vismarkt). Veel van de

vishandelaars die hier aanmeerden, bleven, en nu zijn er overal

visrestaurants in deze buurt. De meesten ervan zijn redelijk goed, maar

probeer eerst deze drie: Jacques (charmant, traditioneel en redelijk

goedkoop), François (topklasse en redelijk duur) of Medussa

(hedendaagse charme).

 +32 2 513 8940  place Sainte-Catherine, Sint-Katelijneplein, Brussel

 by Markus Koljonen   

Basiliek van Koekelberg 

"Art Deco Kerk"

De bouw van de kerk startte in 1905 onder het bewind van Leopold II,

maar werd door de twee wereldoorlogen onderbroken tot 1970. De

Koekelberg-basiliek is de vijfde grootste ter wereld. De Basiliek van

Koekelberg is ook gekend als de Basiliek van de heilige harten. De

enorme structuur (ongeveer 30 meter hoog) is gemaakt van terracotta en

baksteen, met twee torens aan elke zijde van de ingang. Net als de Parijse

basiliek is ze gewijd aan de Heilige Harten.

 +32 2 421 1660  www.basilicakoekelberg.b

e/

 info@basilicakoekelberg.b

e

 Basiliekvoorplein 1, Brussel
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 by Alessia Tavcar   

Kasteel van Laken 

"Royal Residence"

Het koninklijk paleis heeft historische betekenis en is daarom interessant

om te bezichtiigen.

 Avenue du Parc Royal 4858, 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 Jean-Pol GRANDMONT   

Leeuw van Waterloo 

"Famous War Monument"

Lion's Mound, as the name suggests, comprises a massive cast iron

sculpture of a lion, perched atop a grassy mound. Located in Braine-

l'Alleud, this striking war monument is among the most famous of its kinds

in Belgium. Built between 1823 and 1826, the monument symbolizes the

victory of the Allies over France. At this site, on 18 June 1815, the Prince of

Orange suffered an injury. Ascend a flight of a couple hundred stairs to

marvel at the exquisite Monument to the Dutch.

 +32 2 385 1912  www.waterloo1815.be/en/  info@waterloo1815.be  Route du Lion, Braine-

l'Alleud, Braine-l'Alleud
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