
 

Ilot sacré in de bloemetjes 

Op initiatief van de schepen van Economische Zaken werden bloemen- en 

plantendecoraties van artieste Sarah Maheu opgehangen in de wijk Ilot sacré. Brusselaars 

en toeristen worden uitgenodigd om er een dromerige wandeling te maken en de 

charmante winkelstraten in de Unescozone te herontdekken.  

De versieringen blijven tot eind november in de straten van de wijk Ilot sacré 

hangen, waar de straten momenteel ook heraangelegd worden. “Het opfleuren van de 

straat is een ondersteuningsmaatregel voor de handelaars die getroffen worden door de 

werven. We willen bezoekers er toe aanzetten om de wijk blijven te bezoeken”, legt de 

schepen van Economische Zaken uit. 

Soms landelijk, ongewoon, romantisch of vintage, de artiest koos ervoor om de bezoekers 

een andere sfeer te bieden in elk van de vier straten in de wijk Ilot sacré: 

De Getrouwheidsgang met “gekke mandjes”: omgekeerde rieten manden versierd met 

varens of andere asparagus geven deze steeg vanaf nu een groene sfeer. 

In de beenhouwersstraat zijn er dan weer een dertigtal rieten vogelkooien die op 

verschillende hoogtes hangen. Naar beneden vallende bosjes klimop en varens nodigen je 

uit om omhoog te kijken naar de hemel. 

De Korte Beenhouwersstraat past dan weer volledig in het thema van de Engelse Tuin. Met 

bogen van rozen en hortensia's staan romantiek en zoetheid van het leven hier in de 

schijnwerpers. 

In de Predikherenstraat hangen daarentegen bloemenplafonds die een zowel landelijke als 

meisjesachtige sfeer creëren. 

In de Spoormakersstraat, op een steenworp van de wijk Ilot sacré, van de Agoragalerij naar 

het Sint-Jansplein werden twaalf klimopgordijnen opgehangen om de nieuwe vitrines van 

Pimp My Street 2 te benadrukken. 



Deze verschillende sferen gecreëerd door de planten dompelen ons onder in een 100% 

groen Brussels stadscentrum. In november zullen de decoraties vervangen worden door de 

kerstverlichting. 

 

  

Foto 1: Klimopgordijn in de Spoormakersstraat 

 

 
Foto 2: Parkietenkooien in de 
Beenhouwersstraat 

Foto 3: Bloemenplafonds in de Predikherenstraat  


