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 CITYTRIP

Brussel

Pagina links: Dakterras
van Hotel Amigo |
Kloksgewijs: Entree
Musée Magritte
| Boutique Natan
Couture | Straatbeeld
| Praline | Het
bekendste Manneken
van België | Edouard
Vermeulen.

Amsterdam
meets Parijs
Onder het enigszins platte laagje van Manneken Pis,
Vlaamse frieten en Belgisch bier ligt een bijzondere wereld
van exclusieve boetieks, culinaire topzaken en een woelige
uitgaanswereld. Miljonair liet zich verbazen door de stad der
contrasten en selecteerde de beste adressen.
Tekst MALU KIRSCHBAUM
Fotografie SIMON BOSCH
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Is het nu Brussel of Bruxelles? De kosmopolitische hoofdstad van Europa ligt
exact op de grens van Vlaanderen en
Wallonië, en dus zeggen de inwoners
‘oui’ en ‘ja’. Straatnamen, verkeersborden en menukaarten zijn tweetalig,
maar onze ervaring leert dat Frans
domineert en bovendien ook chiquer is.
Wij conformeren ons. Dans Bruxelles.

Cultuur
Het stadscentrum kan worden verdeeld in
de benedenstad (de oude stadskern rondom de Grand Place) en de bovenstad (de
omgeving van het Park van Brussel, met
onder meer het Palais Royal en de chique
winkelstraten). Tussen het hogere en het
lagere stadsdeel bevindt zich de Mont des
Arts. Als u hier de trappen naar boven
volgt, gaat u richting de bovenstad. Deze
wijk is een toeristische trekpleister dank-

zij de vele musea, zoals het fraaie Musées
Royaux des Beaux-Arts en het recentelijk geopende Musée Magritte. Door de
aanwezigheid van het Palais Royal wordt
de bovenstad ook wel Koningswijk genoemd, en alles ademt hier inderdaad een
vorstelijke sfeer.
Nog meer contrast vindt u in de Europese wijk, waar verschillende bouwstijlen
een wonderlijke mix vormen. Pleinen met
prachtige art-nouveauhuizen worden afgewisseld door imposante gebouwen van
glas en staal, die onderdak bieden aan de
Europese instellingen. Deze wijk is absoluut een omweg waard omwille van zijn
charme en duidelijke invloed van de eurocraten.

Shoppen
Parijs heeft zijn Champs-Élysées, New
York zijn Fifth Avenue en Brussel zijn

Boulevard de Waterloo, met nog zuidelijker Avenue Louise. In deze laan zijn
de allermooiste couturehuizen gevestigd in statige herenhuizen, waarvan
enkele ontworpen zijn door Victor Horta, de beroemde Belgische jugendstilarchitect.
Voor een ultiem ontspannen shopsessie huurt u een personal shopper
in. Die kan helpen om dé look te vinden
die bij u past. Voor zo’n 650 euro per dag
wordt u begeleid en geadviseerd tijdens
een gespecialiseerde shoppingtour. Wij
laten ons vergezellen door Linda van
Waesberge, een professional uit de modewereld, die werkelijk alle exclusieve
boetieks weet te vinden en ook nog eens
alle winkelhouders persoonlijk kent.
We beginnen in de bovenstad bij Natan
Couture, waar de gerenommeerde ontwerper Edouard Vermeulen, ons
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Na deze suikerboost kunnen we er
weer tegenaan en neemt onze personal shopper ons mee naar de hipste
winkelstraat van Brussel: Rue Antoine
Dansaert. Hier bevinden we ons in het
hart van de modewereld, tussen talloze
ateliers van jonge ontwerpers. Highend boetiek Stijl verkoopt ontwerpen
van afgestudeerden van de befaamde
Antwerpse Modeacademie, zoals Ann
Demeulemeester, Dries van Noten,
Martin Margiela en Dirk Bikkembergs.
Andere adresjes die de moeite waard
zijn, zijn Johanne Riss (al is het maar
om de fraaie Japanse binnentuin te
bezichtigen) en Christophe Coppens,
een jonge ontwerper die hoofdaccessoires ontwerpt voor de tweede speelfilm
van Sex and the City.
Van rechtsboven naar
beneden: Grand Place |
Atelier van Wittamer |
Personal shopper
Linda van Waesberge
| Pierre Marcolini |
Diane von Furstenberg
| Christophe Coppens.
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Eten & drinken
persoonlijk ontvangt. De stijl van Natan is klassiek, maar ook een tikkeltje
extravagant. De charmante man leidt
ons door zijn atelier en benadrukt zijn
persoonlijke service, deskundigheid,
overtuiging en nederigheid. Prinses Máxima en
prinses Mathilde gingen
ons voor en lieten meerdere kledingstukken door
hem ontwerpen.
Via Avenue Louise komen we uit bij de chique
Boulevard de Waterloo,
waar internationale modemerken ruimschoots zijn
vertegenwoordigd. Als we
de etalages van Chanel,
Louis Vuitton, Gucci,
Burberry en Hermès zijn
gepasseerd, komen we op
de hoek terecht bij Tiffany & Co., de
bekende juwelier die onlangs ook zijn
deuren heeft geopend in ‘onze’ P.C.
Hooftstraat. Vergeet niet de Rue du
Grand Cerf in te steken voor een bezoekje aan Diane von Furstenberg.
De in Brussel geboren ontwerpster
heeft hier een prachtige boetiek, waar
ze ook haar nieuwe tassen- en schoenencollectie by Christian Louboutin
verkoopt.

We lopen door Parc d’Egmont en komen uit in Le Grand Sablon, de zavelwijk die bekendstaat om zijn antiekwinkels en chocolatiers. Na al dat geslenter
hebben we wel iets lekkers verdiend,
vinden we, en dus gaan we naar het
huis van Wittamer. Bijna honderd jaar
geleden opende Henri Wittamer hier
een bakkerij, die inmiddels onmiskenbaar deel uitmaakt van het Brusselse
erfgoed. In de theesalon kunt u, behalve van broodjes, genieten van het
uitgebreide assortiment aan patisserie
en chocolade. Onze favoriet: de witte
chocolade met frambozenvulling.
Even verderop zit de nóg exclusievere
zaak van Pierre Marcolini, een voormalig werknemer van Wittamer die vijftien jaar geleden voor zichzelf begon als
chocolademaker en Hillary Clinton tot
zijn klanten mag rekenen. Op de drie
verdiepingen van het herenhuis vinden
we een immens grote keuze aan chocolade, desserts, koekjes, pralines en chocoladerepen. In de kleine vitrines wordt
elk product mooi gepresenteerd en zoals het een echte ‘ontwerper’ betaamt,
presenteert Pierre Marcolini meerdere
malen per jaar een nieuwe ‘collectie’,
waarbij hij verschillende aroma’s subtiel samenbrengt. Ook hier kunnen we
de verleiding niet weerstaan…

Brussel wordt niet alleen – als bestuurlijk centrum van de Europese Unie – de
hoofdstad van Europa genoemd, maar
ook de hoofdstad van de gastronomie.
Binnen het hoofdstedelijke gewest liggen
zo’n 1.500 restaurants, waarvan dertien in
het bezit zijn van één of meer Michelinsterren. Wij hebben het grote genoegen
om onze eerste avond hier te dineren bij
tweesterrenrestaurant Comme chez Soi,
waarvan het succes al vier generatieslang door één familie wordt verzekerd.
Een must voor uw bezoek aan Brussel
als u gaat voor traditionele topkwaliteit.
Nog zo’n aanrader is Sea Grill, gelegen
in het Radisson Blu Royal Hotel aan de
Rue du Fossé-aux-Loups. Na een zevengangenmenu met onder meer Belgische
koningskaviaar, sint-jakobsschelpen en
ganzenlever kunnen we concluderen dat
ook hier de twee sterren welverdiend zijn.
De andere avonden gaan we op zoek
naar de meer trendy en moderne restaurants van de stad en komen we uit
bij Belga Queen, dat gevestigd is in
een voormalig bankgebouw. Horecainterieurontwerper Antoine Pinto creëerde een magnifiek etablissement, waar
eten uit de Belgische keuken geserveerd
wordt. Na het diner dalen we de trap
af naar de vroegere kluisruimte van
de bank. Hier bevindt zich de club van
Belga Queen, waar de kluizen nog


Kloksgewijs: Belga
Queen | Dessert van
Sea Grill | Laurence
en Lionel Rigolet
van Comme chez
Soi | Avenue Louise
| Cocktailshaker van
de Crystal Lounge |
Straatbeeld | Entree
Comme chez Soi.
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Kloksgewijs: Beauty &
health center Aspria
| Jeux d’Hiver | Hotel
Conrad | Jubelpark |
Bellboy Hotel Amigo
| Boulevard de
Waterloo | Miljonair’s
Malu in Aspria |
Restaurant SmoodS.
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steeds in gebruik zijn; vaste klanten kunnen voor 150 euro per maand een van de
kluizen huren om hun flessen drank en
doosjes sigaren in te bewaren. Er wordt
overigens volop gerookt, wat inmiddels
ook in België zeldzaam is.
Bij restaurant SmoodS, gelegen in
Hotel BLOOM!, kunt u een interieur kiezen dat bij u past. Er zijn
verschillende stijlen eetgelegenheden binnen de ruimte, zoals Safari, Barok, Flowerpower en Blingbling. Centraal staat de bar, waar
later op de avond de cocktails
rijkelijk vloeien, terwijl de deejay
het tempo van de muziek opvoert.
Een perfecte preparty, maar voor
de beste cocktails in town verplaatsen we ons naar de Crystal
Lounge. Daar krijgen we als hoogtepunt een moleculaire cocktail
geserveerd, waarvoor de bartender
aan de slag gaat met pipetjes en
allerlei chemische stoffen om ons
een ongekende beleving en smaakexplosie te bezorgen.
Jeux d’Hiver vormt het perfecte slot
van onze avond. Middenin het ‘Central
Park’ van Brussel en omringd door de

rijkste buurten in het gebied, ligt deze
exclusieve club, waar u alleen binnenkomt als u twee (of meer) mensen kent.
Zeker als man dient u te beschikken over
een goed netwerk in de hogere kringen
van het uitgaansleven.

Slapen & relaxen
Als echte nomaden verplaatsen wij ons
elke dag naar een ander hotel, om een

goed beeld te kunnen schetsen van het
grote aanbod logementen in Brussel.
Echter, wij slapen alleen in vijfsterrenhotels, reizen met de taxi en geven ons
zeer gemakkelijk over aan de luxe van
bellboys en conciërges. Bij Hotel Amigo,
om de hoek van de Grand Place, is de
service tot in de allerkleinste puntjes
verzorgd. Op de hotelkamer is werkelijk aan alles gedacht: van vloerverwarming tot een service om uw schoenen
te poetsen, en van een hardlooproute
rondom het hotel tot een handgeschreven kaart met de weersvoorspelling van
de volgende dag. Hotel Métropole,
een luxeverblijfplaats met veel
glinsterend koper en marmeren
vloeren, opende in 1895 zijn deuren. Het heeft zijn charme, maar
dan moet u het versleten meubilair en de ouderwetse geur op de
koop toe nemen.
Wilt u liever in de buurt van de
upper class verblijven, dichtbij
de chique winkelstraten, dan is
het Conrad een aanrader. Dit
hotel ligt aan Avenue Louise en
grenst aan beauty & health center Aspria, een perfecte plek om
even te ontsnappen aan de drukte van de stad. In de spa worden
we verwend door een van de professionele masseuses, die haar
kunsten ook uitoefent op Carla
Bruni en Nicolas Sarkozy wan-

Boven: The Dominican
loungebar.
Onder: Odette en Ville.

neer zij in Brussel verblijven. Ontspannen in zijn zuiverste vorm, ver weg van
alle stress, kunt u er ook genieten in de
jacuzzi, hamam en sauna.
Liefhebbers van designhotels kunnen terecht bij The Dominican of Be
Manos. Een kleinere en zeer intieme
variant is nieuwkomer Odette en Ville.
Dit exclusieve boetiekhotel, dat in oktober is geopend, heeft slechts acht slaapvertrekken – elk met een verschillende
inrichting. Een aanbeveling voor wie
niet mee wil gaan met de massa en ook
tijdens de reis op zoek is naar het huiskamergevoel. 

Miljonair City Guide
Shoppen
	Diane von Furstenberg
Rue du Grand Cerf 11
www.dvf.com
	Natan
Avenue Louise 158
www.natan.be
Pierre Marcolini
Rue des Minimes 1
www.marcolini.be
Stijl
Antoine Dansaertstraat 74
T +32 2 512 03 13
Wittamer
Place du Grand Sablon 12-13
www.wittamer.com
Eten & drinken
Belga Queen
Rue du Fossé-aux-Loups 32
www.belgaqueen.be
Comme chez Soi
Place Rouppe 23
www.commechezsoi.be
Crystal Lounge
Avenue de la Toison d’Or 40
www.crystallounge.be
Jeux d’Hiver
Chemin du Croquet 1
www.jeuxdhiver.be
Sea Grill
Rue du Fossé-aux-Loups 47
www.seagrill.be
Slapen & relaxen
	Amigo
Rue de l’Amigo 1-3
www.hotelamigo.com
	Aspria
Avenue Louise 71b
www.aspria.be
Conrad
Avenue Louise 71
www.conradhotels.com
	Odette en Ville
Rue du Châtelain 25
www.chez-odette.com
Websites
www.brusselsinternational.be
Voor uw personal shopper
www.nshispeed.nl
Vanaf 13 december bent u vanaf 		
Amsterdam in 1 uur en 53 minuten in
Brussel. Dan rijdt Thalys op topsnelheid
over de nieuwe hogesnelheidslijn
www.toerismevlaanderen.nl
Toerisme Vlaanderen & Brussel
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