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5 Locaties in uw favorieten 

 by bm.iphone   

Museum of Klederdracht en Kant 

"Ronduit Kant"

In de 17de en 18de eeuw werd Brussel beroemd om de productie van kant.

Gehuisvest in een gerenoveerd 17e eeuws pakhuis brengt het Museum

voor het Kostuum en de Kant hulde aan dit erfgoed en het kantwerk als

een kunstvorm. Een deel geschiedenismuseum en een deel

kunstmuseum, het is een belangrijke halte voor elke bezoeker van

Brussel.

 +32 2 213 4450  www.museeducostumeetdeladentel

le.be/fr/accueil/

 rue de la Violette 12, Violettestraat 12,

Brussel

 by tiseb   

Brouwerijmuseum 

"Zo Wordt uw Favoriete Drank dus Gemaakt"

In de kelders van het majestueuze Brouwerhuis op de Grote Markt kunt u

in een kleine maar boeiende tentoonstelling alles te weten komen over de

evolutie van de brouwkunst. Dit pand is trouwens het enige dat nog

steeds gebruikt wordt door de originele eigenaars. In de 15de eeuw was

dit het Brouwershuis, vandaag is het het hoofdkwartier van de CBB

(Confederatie van Belgische brouwers). Hoop alvast dat u ooit wordt

uitgenodigd door de CBB, dan toont men u zeker ook het kleine dakterras,

dat een waarlijk uniek zicht biedt op Brussel.

 +32 2 513 6479  www.belgianbrewers.be/en/who-

are-we/museum-54/

 Grand-Place 10, Grote Markt, Brussel

 by Romaine   

Horta Museum 

"Uniek voor Art Nouveau-Liefhebbers"

Art nouveau, de stijlvernieuwing die zich ontwikkelde aan het einde van

de 19de en het begin van de 20ste eeuw, heeft vele sporen nagelaten in

Brussel. Er zijn in de stad zo'n 300 gebouwen in art nouveau stijl (ook

Jugendstil genoemd) terug te vinden. Victor Horta (1861-1947), een van de

boegbeelden van de architectuur in België, wordt beschouwd als meester

van de art nouveau. Hij ontwierp dit huis en leefde er tot 1919. In 1991

werd het volledig gerestaureerd. Horta's eerste project in Brussel was

Hôtel Tassel in 1892, dat echter lang geleden afgebroken werd door

bouwondernemers. Dit huis bleef gelukkig gespaard. Hier heeft Horta,

aangezien het zijn eigen huis was, de vrije loop gelaten aan zijn

creativiteit en stijlontwik keling. Zeker een bezoek waard.

 +32 2 543 0490  www.hortamuseum.be/  info@hortamuseum.be  rue Américaine 25, Brussel
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 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Royal Museum of the Armed

Forces and of Military History 

"Millennium van Oorlogsvoering"

Het Koninklijk Legermuseum behuisd historische wapens, harnassen,

medailles en wimpels uit de hele wereld. Het museum streeft naar het

illustreren van de evolutie van de technologie van de oorlog vanaf de

Middeleeuwen.

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Brussel

 by Warburg   

Musée René Magritte 

"Woonhuis van Beroemdste Belgische

Surrealist"

Dit is het huis waar René Magritte, de beroemdste Belgische

surrealistische schilder, leefde van 1930 tot 1954. Het museum werd

volledig heringericht en verbouwd tot een prachtige bezienswaardigheid,

met authentieke meubelen en design. Hier kunt u zich inbeelden in wat

voor een wereld deze grote schilder leefde en hem op een meer

persoonlijk niveau leren kennen. Wie ook graag zijn meesterwerken wil

zien, kan terecht in het Museum voor Moderne Kunst.

 +32 2 428 2626  www.magrittemuseum.be/  info@magrittemuseum.be  Rue Esseghem 135, Jette
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