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Editorial
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samenwerking van volgende diensten : Milieuraadgeving, Groene 
Ruimten, Archieven en Patrimonium van de Stad Brussel.
Hartelijk dank aan dhrn Xavier Duqenne, Michel Van Roye en Bernard 
Viérin voor hun nauwgezette herlezing.

Realisatie: Véronique Naisse et Muriel Piazza
Vertaling: Nadine De Sadeleer

De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure
voor pedagogische doeleinden is toegelaten op voorwaarde
dat melding wordt gemaakt van de bron.

Foto’s en Grafische vormgeving : Idealogy
Huart Hamoirlaan, 48 – B-1030 Brussel
Tel. +32 2 242 05 10 – Fax. +32 2 242 66 04

Verantwoordelijke uitgever : Ahmed El Ktibi
Stadhuis, Grote Markt – 1000 Brussel

Wettelijk depot: D/2013/8333/02

De Stad Brussel beheert vierenvijftig openbare ruimten (waaronder 4 
kerkhoven) en speeltuinen.  Samen spreiden ze zich uit over ongeveer 9% 
van het grondgebied.  Gewijd aan ontspanning, sportactiviteiten, het ronds-
lenteren of aan meditatie, zorgen zij voor een ‘goede ademhaling’ van de 
Stad.  Ze zijn ook de getuigen van haar geschiedenis, en maken als zodanig 
deel uit van het stedelijk erfgoed.  Dit is vooral het geval voor de twee par-
ken, voorgesteld in deze nieuwe gids, opgemaakt door de cel Milieuraadge-
ving, nl. het park van Brussel en het park van het Egmontpaleis.De brochure 
nodigt uit tot meerdere lezingen, gaande over de landschapsarchitectuur 
van deze parken, de geplante boomsoorten en hun biotoop.  Naast prak-
tische informatie stelt ze eveneens een uitgebreide inventaris voor van de 
beeldhouwwerken en culturele werken die de wandelweg afbakenen in deze 

bezielde plaatsen.  Deze uitdrukking is niet verkeerd omdat vele 
dichters en schilders er hun creatieve inspiratie hebben uit ge-
put.  Ik denk bijvoorbeeld aan het opmerkelijke schilderij met 
een ondoordringbare sfeer “Nocturne in het Koninklijk Park van 
Brussel” (1897) van William Degouve de Nuncques, één van de 
Belgische Symbolistische schilders. 

De bevolkingsgroei van de Stad Brussel spoort aan tot nieuwe uitdagingen.  
Deze van de duurzame ontwikkeling, dat een evenwicht veronderstelt tussen 
de verschillende bezettingen van de ruimte (woonvorm, economie, mobili-
teit, stedenbouw, ontspanning), is onontbeerlijk. Zij vereist zowel een ratio-
neel verbruik van de natuurlijke rijkdommen en betere energieprestaties.  
Anders gezegd, het respect voor het milieu, waarvan de Brusselse parken, 
verankerd in de tijd, de parel op de kroon zijn.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Milieu en Groene ruimten 
van de Stad Brussel
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Twee maal werd het park slachtoffer van 
de geschiedenis:
De eerste keer verwoest de Franse revo-
lutionaire bezetter het in 1793 en sloopt de 
beelden en bustes van de Romeinse keizers 
waarmee men het had versierd.
De Stad Brussel die dan het beheer van het 
Park verkreeg herstelde het. Door geldtekort 
organiseerde ze een openbare intekening 
waarbij het onderhoud werd toevertrouwd 
aan de dertig gulste schenkers. De mece-
nassen delegeerden zeven vertegenwoor-
digers bij de Parkcommissie, die de onder-
houdwerken, onder de voogdij van de Stad, 
moest bevelen en leiden. 

De tweede keer in 1830, bij de revolutie waar-
uit België ontstond, diende het Park van 23 
tot 27 september als bivakplaats voor de Hol-
landers en velen onder hen werden begraven 
in de poelen. 

De inkom tegenover het Koningsplein werd 
grotendeels vernietigd, de bomen verbrijzeld, 
de kreupelbossen verpletterd, de beelden 
verminkt. Na deze slachting zal de restaura-
tie jaren duren.

Na 1830 werd het park drukker bezocht;  
Brussel was de hoofdstad geworden van het 
jonge land en ontwikkelde zich tot ver bui-
ten de vestingmuren (de huidige kleine ring). 
Bijvoorbeeld de Leopoldwijk, een aristocra-
tische wijk, ontwikkelt zich op dat moment 
en bezit nog geen park (het Leopoldpark zal 
gecreëerd worden in 1851). De inwoners van 

Park van Brussel
Een woordje geschiedenis omtrent de aanleg      

Op de heuvel van de Koudenberg, op de 
plaats van het huidige Brusselse Park be-
vond zich een hertogelijk wildbos (in oud-
vlaams "warande" genoemd), zijnde een 
besloten jachtterrein, verbonden met tui-
nen, in Europa vermaard voor zijn labyrint, 
zijn bekkens en waterpartijen en zijn rots-
grotten. Het was keizerin Maria-Theresia 
van Oostenrijk die in 1776 haar akkoord 
gaf om deze plaatsen, sinds de brand van 
het kasteel van de hertogen van Brabant in 
1731 verwaarloosd, om te vormen tot een 
publieke promenade. De Stad moest een 
deel van de kosten voor de aanleg van drie 
aanpalende wegen dragen en de regering 
nam de aanleg van het park ten hare laste. 
Barnabé Guimard (1731-1805), architect 
belast met de reorganisatie van de toe-
komstige wijk van het Koningsplein en het 
Koninklijk Park tekende de plannen maar 
het is met de hulp van de hoftuinier Joa-
chim Zinner (1742-1814) dat hij de uitvoe-
ringswerken leidde. Hij maakte van de be-
schadigde en lichtjes verwilderde site een 
vlakke tuin met symmetrische en recht-
lijnige lanen in klassiek Franse stijl, met 
vele beelden en twee bekkens. De werken 
duurden van 1775 tot 1783, maar het park 
werd redelijk snel toegankelijk voor de 
wandelaars.
Rond 1780 werd het uitgerust met een the-
ater en een café-restaurant.
De Stad beheerde het park vanaf 1797 
vooraleer er bij Koninklijk Besluit in 1817 
eigenaar van te worden.

Het Park van Brussel 
is het oudste park 
van de Stad

Revolutie van 1830

Het Paleis op de Koudenberg, 
gezien van op de Warande.

In 1674 is er een kleine brand in 
het paleis dat aanleiding gaf tot dit 
beroemde schilderij.  Het zal het 
slachtoffer worden van een grotere 
brand in 1731.

Van de 11e tot de 18e eeuw 
was de Koudenberg in 
Brussel, gelegen in het 
Noordoosten van de 
oude wijk, de zetel van 
de macht. 

Het paleis van de 
Koudenberg werd 
tijdens de nacht van 3 op 
4 februari 1731 helemaal 
vernietigt door de 
Vlammen.

In juli 1856 werden ter ere 
van de 25 regeringsjaren 
van Leopold I, eerste 
koning der Belgen, 
gedenkwaardige feesten 
gegeven in het park.
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Opmerkelijke monumenten en gebouwen

Café-restaurant en theater
In 1777 had de familie Bultot (likeursto-
kers en caféhouders verbonden met het 
theaterleven), op de hoek van de Hertog- 
straat en de Wetstraat, onder een Turkse 
tent, een bar met koffie, tee, chocomelk, 
limonade, fijne likeuren…. In 1781 gaven ze 
er "vauxhalls".

In 1782 werd beslist om door architect 
Louis Montoyer (1749-1811) een theater 
en een café-restaurant te laten bouwen in 
een klassieke stijl binnen de afrastering 
van het park dat voor hen is gereserveerd 
(bij privilege van de regering). Het café-
restaurant, met rechthoekige basis, heeft 
negen gelijke traveeën, gemarkeerd door 
pilasters zonder kapiteel. Het heeft een 
grote zaal, versierd met Korinthische pilas-
ters, dat dienst deed als café en drie klei-
nere zalen werden benut als restaurant, 
waar zich de warme en koude buffetten 
bevonden. Zeven paviljoenen, grotendeels 
vierkant, waaronder een Chinees kabinet, 
omringden het gebouw. In deze paviljoe-
nen waren winkels (prenten, kant, speel-
goed, parfum, snoepgoed, kranten, …)  
en biljarten gevestigd. Ze verdwenen in de 
volgende eeuw.
Het in 1783 ingewijde theater ligt voor het 
café-restaurant, aan de kant van de Wet-
straat. Haar gevel omvat drie traveeën, de 
zaal is rond en was oorspronkelijk versierd 
met Toscaanse zuilen. In 1787 werden de 
loges geplaatst. Daarna werd de binnenin-
richting meerdere malen gewijzigd, net zo-

De “vauxhall” was 
een avond waar men 
dineerde, danste onder 
een feestverlichting, 
met vuurwerk en ander 
amusement. 

deze wijk bezochten dus veelvuldig het Park 
van Brussel.

De Stad legde een nieuw park aan in een 
uitloper van het Zoniënwoud, genaamd  
Terkamerenbos, waardoor de bezoeken 
aan het Park van Brussel rond 1865 ver-
minderden.

Tijdens de eerste wereldoorlog (1914) werd 
het park opgeëist door het Duitse leger en 
ging pas weer open voor het publiek in 1919.

Het werd in 1971 geklasseerd en in 2000-
2001 helemaal gerenoveerd ; sommige 
bomen werden geveld, anderen opnieuw 
aangeplant, de wegen, net zoals de kreupel-
bossen en banken werden hersteld en de ki-
osk herbouwd. Parktheater rond 1900

Huidig uitzicht van het Parktheater
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spelen biljart, roken een sigaar terwijl ze 
een dagblad doorbladeren of geven er con-
ferenties en concerten. Na de tweede we-
reldoorlog gaat de krijn in 1951 ten gronde, 
ze fuseert met de "Cercle Royal Gaulois",  
(gesticht in 1911 en eveneens verzwakt), 
om de "Cercle Royal Gaulois Artistique et 
Littéraire” te worden, die vandaag nog al-
tijd over de gebouwen beschikt.

De kiosk "Vauxhall"
Vanaf 1852 werden in een kiosk achter het 
theater aan het uiteinde van de afrastering 
zomerconcerten gegeven door de muzi-
kanten van de Munt en met het akkoord 
van de zoon Velloni. Deze concerten heb-
ben een opzienbarend succes waardoor de 
"Vauxhall" in de namiddag en avond een 
Mekka werd. De kiosk werd in 1856 ver-
sierd in Moorse stijl. Om de enigszins uit-
gedoofde uitgaansgelegenheid nieuw le-
ven in te blazen vroeg de Stad in 1913 aan 
architect Malfait om op de plaats van de 
kiosk een paviljoen te bouwen met een po-
dium met een koepeldak en versierd met 
een houten latwerk in Louis 16 stijl. Dit pa-
viljoen was open en bevatte loges en cou-
lissen. Malfait werd eveneens belast om 
van de weinig gestructureerde plaatsen 
een eenheid te vormen (theater en vele bij-
gebouwen in de loop der tijd opgetrokken 
in verschillende stijlen). 

Van 1839 tot 1982 (datum waarop de laat-
ste politiepost werd gebouwd) werd de 
afrastering "Vauxhall" overspoeld door 

als de gevel, waaraan men een luifel en een 
smeedijzeren balkon toevoegt. De stadsar-
chitect François Malfait (1872 -1955) zal er 
later (1913) het aspect aan geven dat we van-
daag de dag kennen. Hij herstelde de oude 
gevel door er een portiek aan toe te voegen. 

Aanvankelijk werd het theater georga-
niseerd door leerling-toneelspelers. De 
voorstellingen waren gevarieerd: ballet-
ten, pantomimes, korte opera’s, burleske 
komedieën… Haar “lichte” roeping zal tot 
het eind van de 19e eeuw duren, daarna 
wordt het repertorium meer klassiek. 
In 1818 wordt de Stad Brussel door het 
overlijden van Herman Bultos, die gebukt 
ging onder de schulden, eigenaar van de 
"Vauxhall" (café-restaurant en theater).

In 1820 leent de Stad voor vijftig jaar het 
café-restaurant aan de adellijke vereni-
ging "Concert Noble", die er bals en con-
certen organiseerden en er daarom door 
Charles Vander Straeten (1771-1834), 
architect van het Paleis der Academiën, 
een nieuwe zaal laat bouwen tegen het 
hoofdgebouw, aan de kant van het theater. 
Ze verhuurt het café (in het oude recht-
hoekige gebouw) aan weduwe Clément, 
daarna aan moeder en zoon Velloni (van 
1834 tot 1860), en uiteindelijk aan banket-
bakker Marchal. De “Concert Noble" ver-
laat de plaatsen in 1871 en laat de plaats 
aan de “Cercle Artistique et Littéraire de 
Bruxelles”, die er hetzelfde jaar intrekt. 
De heren bevinden er zich onder vrienden, 

Het theater werd in 
1998 door vlammen 
beschadigd, maar in 
2000 op exact dezelfde 
wijze herbouwd.

Na verloop van tijd 
wijzigde en vergrootte 
de Cercle Artistique de 
plaatsen door er lokalen 
aan toe te voegen 
zodat de oppervlakte 
verdriedubbelde 
tegenover de 
oorspronkelijke 
oppervlakte, doch met 
inachtneming van het 
oude "café-restaurant" 
en haar naastliggende 
zaal.

Oud café-restaurant, versierd 
met een houten latwerk

Versieringen achter het theater en 
het café-restaurant, gemaakt uit 
een houten latwerk, stijl Louis 16

Paviljoen met podium
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Vanaf 1921 was de trend “naturel” en wer-
den ze ontdaan van hun beschildering. 

Op de grootste rotonde:  
Leda door Jean-Baptiste Van der Haeghen 
(1734): de echtgenote van de Spartaanse 
koning Tyndareos in innige verstrenge-
ling met de tot zwaan gemetamorfoseerde 
"Zeus". In 1782 van het park van Tervuren 
overgebracht.

Venus met de Spiegel ; door Puyenbroeck 
"verbeterde" versie van een beeld vernield 
gedurende de gevechten van 1830 en ge-
noemd Thétis (door Jean-Baptiste Van der 
Haeghen (1734)): Marine godheid vertegen-
woordigd in het gezelschap van een kreeft. 

Apollo door François-Joseph Janssens 
(1770).

Venus met duiven door Augustin Ollivier 
(1774).

Twaalf borstbeelden van Romeinse kei-
zers, toegeschreven aan Laurent Delvaux 
(1780). In 1782 van het park van Tervuren 
overgebracht.

Twee vazen rijkelijk versierd, door Jean-
Baptiste Van der Haeghen (1734),  In 1782 
van het park van Tervuren overgebracht. 

Hoofdweg komende van de rotonde :
Diana door Gabriel Grupello in 1670, in het 
park geplaatst in 1780. Jachtgodin met een 

Het toneelpaviljoen 
werd een tiental jaren 
verwaarloosd maar 
in 1987 hersteld door 
baron Eric d’Huart die er 
zelf ging wonen.

kleine dienstengebouwtjes (woning van 
de conciërge, de wacht, politiepost, lokaal 
voor de tuiniers).

De muziekkiosk van het park
Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880), archi-
tect van de koninklijke Sint-Hubertusga-
lerijen, bouwde in 1841 een kiosk in gietij-
zer, aan twaalf zijden gedecoreerd. Ze werd 
daarna geplaatst op de plaats van de toe-
komstige fontein tegenover het Parlement 
en vijf jaar later verplaatst op een sokkel 
tussen de hoofdweg en de schuin lopende 
weg. Daar werden de nationale feestdagen 
gevierd en ze werd het Mekka van de band-
muziek (harmonie-en fanfareorkesten). Ze 
werd herschilderd en herversierd en bevindt 
zich nog steeds op en sokkel in en perk.

De beelden
Een zestigtal beelden versieren het park ; 
ze zijn meestal geïnspireerd op de Grieks-
Romeinse mythologie. Met de jaren wer-
den er bijgeplaatst en verwijderd. De 
grootste bijdrage gebeurde in 1782. Dan 
werden tweeënveertig beelden uit de na-
latenschap van Charles de Lorraine (voor-
al uit zijn park van Tervuren) in het park 
geplaatst. Geleidelijk werden de originele 
beelden, die nogal te lijden hebben gehad 
van oorlogen, van vallende bomen, van het 
klimaat, van vandalisme, van de lucht-
vervuiling, vervangen door kopieën of ge-
woonweg verwijderd. In het begin waren 
ze in grijze tinten geschilderd of in Franse 
steen, uitgezonderd deze in wit marmer. 

Vanaf 1781 werden 
toiletten geplaatst 
in het park. Daarna 
verdwenen ze, net zoals 
de bars, de poppenkast, de 
krantenkiosk en de twee 
tramhuisjes.

Huidig uitzicht van het paviljoen 
met podium

Leda

Venus met duiven

Borstbeeld van een Romeinse 
keizer



Park van 
Brussel

Park van 
Brussel

1110

pijlenkoker, begeleid door een windhond.

Narcissus door Gabriel Grupello in 1670 
en in het park geplaatst in 1780. Hij kijkt 
verveeld naar zijn eigen beeld, weerkaatst 
in een fontein.

De Handel en de Scheepvaart door Gilles-
Lambert Godecharle (1784), voorgesteld 
door twee kinderen waaronder ééntje, ge-
tooid met een gevleugelde hoed, de mer-
curiusstaf in de hand houdt.

De Kunsten en de Wetenschap door Gilles-
Lambert Godecharle (1784), voorgesteld 
door twee kinderen waaronder ééntje een 
cartouche vasthoudt met daarop het ont-
werp van het park.

In de perken:
Meleager die een everzwijn doodt  
en Adonis gedood door een everzwijn, 
beiden door Pierre Lejeune, in 1881 aan 
de Stad geschonken. Meleager is de 
held die het Calydon everzwijn dood-
de. Deze twee beelden vervangen een  
Venus en een Apollo van Belvédère (1779), 
oude zwaar beschadigde beelden voortko-
mende uit het Granvellehotel.

De Bode (1997)
Bronzen beeld van Jean-Michel Folon 
(1934-2005) opgedragen aan vermiste kin-
deren (intekening van de “Libre Belgique".

Rond het achthoekig bassin:
Hermen door Laurent Delvaux (1782): 
voorstellingen van mensen wiens lichaam 
gevangen zit in een geschubd omhul-
sel. Enkel de voeten en het hoofd, in wit 
marmer, zijn realistisch uitgebeeld. Acht-
tien ervan werden in 1782 uit het park van 
Tervuren overgebracht en twee ervan door 
Janssens toegevoegd ;  vandaag blijven er 
slechts twaalf over.

Meisje met schelp door Alphonse De 
Tombay (1901): beeld geplaatst over een 
drinkfontein, bestemd voor kinderen die 
de middelen niet hadden om naar de bar 
te gaan. Vroeger waren er met een ketting 
koperen bekers aan het bekken verbonden.

Lambermontdreef:
Flora door Laurent Delvaux (1782): go-
din van de plantenwereld, met een arm 
vol bloemen. In 1782 overgebracht uit het 
park van Tervuren.

Pomona door Laurent Delvaux (1782): be-
schermnimf van het ooft, dat ze in over-
vloed in een hoorn draagt. In 1782 overge-
bracht uit het park van Tervuren.

Leeuw door Alphonse de Tombay (1895): 
hij is voorgesteld met een poot op een we-
reldbol. In 1782 overgebracht uit het park 
van Tervuren

Zittende hond door Alphonse de Tombay (1895). 
In 1782 overgebracht uit het park van Tervuren.

Diane

Narcissus

De Handel en de Scheepvaart

Adonis, gedood door een ever-
zwijn

Meisje met schelp

Liefdadigheid
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Groentheater:
Liefdadigheid door Michel Vervoort, begin 
XVIIIe: zittende vrouw met drie kinderen. In 
1782 overgebracht uit het park van Tervu-
ren. Ze is omringd door twee vrouwenbus-
tes, waaronder een stervende Lucretia.

Zeevenus (of Venus met de schelp). 
In 1782 overgebracht uit het park van Ter-
vuren. Ze is omringd door de borstbeelden 
van Alexander de Grote en van Cleopatra 
die gebeten wordt door de adder. Deze 
borstbeelden werden eveneens in 1782 
overgebracht uit het park van Tervuren.

De bas-fonds:
De boetvaardige Maria Magdalena door 
Jerôme du Quesnoy senior (17e eeuw) 
neergevlijd in een grot met een fontein in 
de bas-fonds, het verst verwijderd van het 
Koningsplein. Het betreft een ornament 
dat reeds in het oude Park aanwezig was 
(ten tijde van de Warande) en in 1879 ver-
vangen in het nieuwe park.

Borstbeeld van Tsaar Peter de Grote  
(1856). Deze buste werd aan de Stad ge-
schonken door prins Demidoff uit dank-
baarheid voor de gastvrijheid die hij had 
genoten in Brussel in 1848 en als herin-
nering van het verblijf van de Tsaar in 1717. 
Deze buste bevindt zich in de bas-fonds  
naast Maria-Magdalena.

de letters VITRIOL overblijfsel van een 
kunstwerk, in 1991 op de muren van de  

« bas-fonds » geplaatst.

Monument van Godecharle door Thomas 
Vinçotte (1877). Monument opgericht op 
vraag van Napoléon Godecharle ter na-
gedachtenis aan zijn vader, de bekende 
beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle, 
ontwerper van 8 beeldengroepen van het 
park.

Steekspeldreef:
Twee liggende leeuwen, gebeeldhouwd 
door Joseph Dubois voor de Heraldiekes-
traat, en in 1907 geplaatst op de balustra-
des van de bas-fonds.

Langs de randen van het park:
Twee witmarmeren vazen daterend rond 
1600, die elk een hoek van het park ver-
sieren aan de kant van de Wetstraat. Ze 
werden in 1782 overgebracht uit het park 
van Tervuren.

Zes beeldengroepen markeren de zes in-
gangen van het park. Ze werden in 1782 
gebeeldhouwd door Godecharle en stellen 
een jachttafereel voor, gedomineerd door 
een zittend engeltje.

De poort rechtover het koninklijk paleis 
werd gebouwd in 1858. De ornamenten 
van de voetstukken zijn anders dan deze 
van de andere ingangen. Ze stellen elk een 
zittende vrouw met engeltje voor: de Lente 
werd gebeeldhouwd door Victor Poelaert, 
de Zomer door Egide Melot.

Zeevenus

De boetvaardige Maria-Magdalena

Alexander de Grote

Monument van Godecharle

Liggende leeuw

Jacht: 
de lange jacht 
betreffend
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Inrichtingen en hedendaagse vegetatie 

Het algemeen plan van het park werd be-
paald door de oorspronkelijke en steden-
bouwkundije druk van de site (bijvoorbeeld 
de plaats van het Koningsplein en de om-
wallingen). Oorspronkelijk was de vorm 
een grote rechthoek met afgeknotte hoe-
ken aan de kant van het Paleizenplein. In 
1904 wordt deze schikking in trapezium 
bijna volledig afgeschaft door de verbre-
ding van het Koningsplein waardoor de 
oorspronkelijke oppervlakte van 13 hecta-
ren 10 aren werd ingekrompen tot 12 hec-
taren 46 aren.

Het oorspronkelijk project voorzag om het 
heuvelachtige terrein van de "warande" en 
de aanpalende straten te effenen. Wegens 
financiële redenen werd in 1779 gestopt 
met het opvullen van de “bas-fonds” aan 
de kant van het Paleizenplein en enkel de 
middelste laan werd afgevlakt. De twee 
niet opgevulde zones met een hoogtever-
schil van acht meter werden aangelegd als 
Engelse tuinen, de "bas-fonds" genoemd. 
De “bas-fonds” deden in 1830 dienst als 
schuilplaats voor de Hollandse troepen en 
waren later het toneel van gewaagde scè-
nes, waardoor het gesloten werd voor het 
publiek. Een ondersteuningsmuur, met 
daarboven een balustrade werd in 1907 
toegevoegd door de architect van Leopold 
II, Henri Maquet (1839-1909).

In de breedte volgt het park een stijgende 
helling naar de buitenkant van de stad ;  het 
niveauverschil is 6,5 m, hetzij 2,2 cm per 

meter. Men beseft dit door de gevels van de 
Wetstraat aan weerszijden van het Parle-
ment te bestuderen. In de lengte werd de 
dalende helling, van de hoofdingang Wet-
straat naar het Paleizenplein genivelleerd.

De wegen die bijna de helft van de opper-
vlakte in beslag nemen zijn in de vorm van 
een ganzenpoot, indertijd zeer in de mode, 
en worden doorkruist door dwarse wegen 
die de Wetstraat en de Hertogstraat ver-
binden en verder doorlopen. De rondom 
liggende dreven begrenzen de kanten 
van het park en de beplantingen worden 
doorkruist door paden. De dreven, bui-
ten hun circulatiefunctie, openen visuele 
perspectieven en hun net brengt hierdoor 
een grandioze scenografie teweeg, dat zijn 
hoogtepunt bereikt op het kruispunt van 
de drie belangrijkste dreven (begin van de 
ganzenpoot). De  binnenste dreven heb-
ben een breedte van 30 meter en hebben 
in hun centrum een bloemperk met een 
breedte van 6 meter. Deze dreven worden  
overlangs doorsneden door een rij bomen 
om zo zijdreven te creëren.
De dreven werden bedekt met grint en de 
twee dwarse dreven werden vóór 1900 ge-
asfalteerd (de eerste in 1856, de andere 
een paar jaar later). De wegen tussen de 
beplantingen zijn in aarde.

Waar de grote dreven samenkomen, die 
samen de vorm van een ganzenpoot aan-
nemen, dicht bij het Parlement (Wetstraat), 
waar de grote dreven samenkomen onder 

Het Park van Brussel: 
een klassiek Frans park, 
maar met kenmerken 
van een bos (zonder 
bloemen).

Beeldengroep met jachtmotief

De Zomer

In tegenstelling tot wat 
men zou kunnen denken 
is het park niet plat. 

Rond bekken op het cirkelvor-
mige plein

Rond 1855 werden 
werken voor 
watertoevoer 
ondernomen in de wijk 
om de inwoners te 
voorzien van stromend 
water en bij die 
gelegenheid werd het 
ronde bassin van het 
park voorzien van een 
waterstraal. 



Park van 
Brussel

Park van 
Brussel

1716

de vorm van een ganzenpoot, bevindt zich 
een rond plein met een doorsnede van 85 m, 
versierd met een rond bekken met een door-
snede van 36 m en een groot fontein (sinds 
1855). Daarvoor werd het bekken uitgegra-
ven maar  gegazonneerd (groen bekken) en 
rond 1800 met bloemen versierd (bloembek-
ken). De plaats wordt omzoomt door een 
dubbele rij opgebonden lindebomen en pla-
tanen. Deze schikking neemt een aanvang in 
het eerste deel van de hoofddreef.

In 1780 werd de tweede achthoekige 
plaats voorzien van een bekken met een 
doorsnede van 24 meter, met dezelfde 
achthoekige vorm. Het is het oudste bek-
ken van het park. Het werd gevoed door 
een hydraulische machine van Sint-Joost-
ten Noode en had een jet. Het teveel aan 
water werd geloosd in een ander bekken, 
geplaatst in de bas-fonds.

In 1776 was het park voorlopig afgesloten 
door een lage haag van jonge beuken, afkom-
stig uit het Zoniënwoud. In 1781 begint men 
met het park te omringen door een smeed-
ijzeren afsluiting (speervormige afsluiting) 
op een geprofileerde plint in hard graniet. 
Het werk zal echter pas in de volgende eeuw  
worden voltooid dankzij de opbrengst van 
een openbare intekening (van 1849 tot 1851). 
De hekkens worden doorbroken door monu-
mentale poorten, geflankeerd door sokkels 
voorzien van een acanthusmotief. Sommi-
gen hebben daarenboven voetstukken van 5 
meter, versierd met beelden met jachtmo-

tieven van Gilles-Lambert Godecharle. 
Dikwijls wordt vergeten dat de plinten en 
voetstukken geschilderd waren in gems-
kleur en de groepen en andere ornamen-
ten in het wit. Het traliewerk zelf was zwart 
geschilderd. 
In 1843 besliste de Stad het park te omrin-
gen door een voetpad in blauwe steen met 
versierde lantaarnpalen.

Sinds haar creatie werd het park voorzien 
van banken die vandaag de dag nog be-
staan. Het model, eigen aan het park, is 
een soort redelijk massieve zitbank met 
een rug en krulvormige armleuningen. 
Ze zijn in hout met een sokkel in blauwe 
steen. Het hout was kopergroen geverfd 
en de steen in parelgrijs. Twee gebogen 
banken verfraaien de twee groentheaters.

In 1880 werden kandelaars op gas geplaatst 
rond het ronde bekken en langs de grasper-
ken. Een twintigtal jaar later werden ze vervan-
gen door meer discrete elektrische lampen.

De oorspronkelijke vegetatie van de “Wa-
rande” bestond voornamelijk uit iepen, 
beuken, linden, eiken en essen… Bij de 
aanleg van het park werden 1218 bomen 
gerooid om de wegen aan te leggen. Er 
werd gebruik gemaakt van planten en bo-
men om de vegetatie te verrijken en om 
de plaats haar boskarakter te geven. Er 
bleven immers maar 435 bomen over. Men 
plantte er, buiten de reeds aanwezige ie-
pen, beuken, linden, eiken en essen,  ber-

De plaats was zeer 
gewild en ooit was 
er sprake om er een 
gedenkteken voor 
Maria-Theresia en Jozef 
II, of een obelisk ter 
nagedachtenis aan de 
slag van Waterloo, op te 
richten. Deze projecten 
zullen het daglicht 
nooit zien. 

Achthoekig bekken

Stoelen in hout en ijzer 
konden vanaf 1870 
gehuurd worden, maar 
momenteel is dit niet 
meer van toepassing.

De portiers mochten in 
de basements logeren, 
die dienstdeden als 
wachthuisje en een 
tussenverdieping 
hadden (in de volksmond 
"aubettes" genoemd). 

Zitbank en vaas
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ken, esdorens, platanen, tamme kastanje-
bomen, populieren, wilde kastanjebomen, 
wilgen,  acacia’s, lorken…. Kortom, een 
twintigtal verschillende boomsoorten.

De bas-fonds, die men niet had opgevuld, 
werden beplant met linden, populieren, 
platanen, lijsterbessen, essen, lorken,…. 
Het werk werd pas voltooid in 1783. Het 
park werd omringd door een dubbele dreef 
met opgebonden linden, en de bosjes wer-
den omgeven door planten, geordend op de 
wijze van de groene cellen van  Versailles. 

In 1979 bestond één vierde van de bomen 
van het park, hetzij 360 bomen, uit iepen. Ze 
waren sinds de 19e eeuw echter slachtoffer 
van de iepziekte (ziekte veroorzaakt door een 
schimmel), maar de parkbeheerders waren 
dermate vastberaden dat ze de zieke iepen 
hebben vervangen door nieuwe specimen van 
dezelfde soort. Bij een nieuwe uitbraak van de 
ziekte in 1979 is men hiermee gestopt en van-
daag zijn alle iepen uit het park verdwenen en 
vervangen door inheemse soorten.

Men vindt er een paar, door hun omtrek en 
hun statige groei, opmerkelijke bomen: pla-
tanen met esdoornblad (Platanus x hispani-
ca) tegenover het Parlement (één ervan zou 
een Oosterse plataan zijn), Japanse Zelkova 
(Zelkova serrata), Amerikaanse lotusboom 
(Celtis occidentalis), platte esdoorn (Acer 
platanoïdes), gewone esdoorn (Acer pseudo-
platanus), Europese beuk (Fagus sylvatica) 
gewone es (Fraxinus excelsior), paarden-
kastanje (Aesculus hippocastanum )…

Park van Brussel

Beheerprincipes 

Buiten het specifieke onderhoud van de 
opgebonden bomen is het onderhoud van 
het park van Brussel klassiek (maaien, 
snoeien, …). Er mag geen enkele grote 
wijziging voorzien worden omdat de site 
sinds 1971 geklasseerd is.

Op aanbeveling van 
de plantkundige 
Stephens werden in 1860 
vogelnestjes geplaatst 
om de aanval van de 
bomen door insecten te 
verhelpen. In 2010 heeft 
de Stad een veertigtal 
nieuwe nesten laten 
plaatsen.

De gazonomlijstingen 
waren oorspronkelijk 
beplant met Hollandse 
klaver.

Paviljoen met podium

Naastliggende dreef, gevormd 
door een rij bomen
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Praktisch

Oppervlakte: 13 hectaren

Creatie: 1776

Datum klassering: 1971

Openingsuren: 
6-22u van 1 april tot 30 september en van 
7-21u van 1 oktober tot 31 maart. 
Inkom gratis.

Openbaar vervoer: 
Metro 1a en 1b, haltes: Park, Kunst-Wet 
en Troon.

Toegankelijkheid PBM: 
Ja (uitgezonderd de ingang gelegen in het 
midden van de Koningsstraat)

Voorzieningen: 
Koninklijk Parktheater, 
Wetstraat, 3 -1000 Brussel. 
Tel.: 02/505 30 30. 
www.theatreduparc.be

In de zomer, poppentheater
Speelplein
Twee buffetten

Adressen ingangen: 
Koningsstraat, 
Wetstraat, 
Hertogstraat, 
Paleizenplein

Speelplein

Buffet

ii

Wetstraat

Parlementdreef

Zinnerdreef

Lambermontdreef

Steekspeldreef

Guimard Bas-fondsPatrioten Bas-fonds
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Paleizenplein

l

> De Lente en de Zomer

> Jachttaferelen

> Monument van Godecharle

> De kunsten en de Wetenschap

> De Handel en de Scheepvaart

> Adonis gedood door een everzwijn

> Meleager die een everzwijn doodt

> De boodschapper

i > Witmarmeren vazen daterend rond 1600

Park van Brussel

> Théâtre Royal du Parc

> Oude café - restaurant

> Het Paviljoen met podium

> Houten latwerk in Louis 16 stijl

> Politie gebouw

> Kiosk

> Buffetten

> Poppentheater

> Rond bekken

> Achthoekige bekken

> Meisje met schelp

> Speeltuin

> Halfcirkelvorming bank

> Opgebonden bomen

> Liefdadigheid

> Zeevenusl
> De boetvaardige Maria Magdalena

> Peter de Grote

> Liggende leeuwen
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De Kunsten en de Wetenschap

In de 16e eeuw werden weelderige resi-
denties met grote tuinen ingeplant in dit 
deel van de stad, dicht bij het hof en be-
schermt door de omwallingen. Men vond 
er met name het Karmelietenklooster. In 
1532 verwerft Françoise de Luxembourg 
(1495 -1566), Prinses van Grave, weduwe 
van graaf Jean d’Egmont, terreinen tussen 
de Wolstraat en de Grotehertstraat om 
daar een residentie te laten bouwen in een 
mengeling van Gotische en Renaissance-
stijl, later het Egmonthotel of het Luxem-
burghotel genoemd. In de daaropvolgende 
jaren kocht ze nog huisjes in de wijk, waar-
onder dit van Charles de Lalaing, evenals 
aanpalende terreinen, met als doel er een 
omvangrijke verblijfplaats te bouwen voor 
haar zoon. In 1560 laat haar zoon, Lamo-
ral d’Egmont (1522-1568), zijn eigen he-
renhuis bouwen naast dit van zijn moeder. 
Het betreft het huidige Egmontpaleis, toen 
het grote Egmonthuis genaamd, dat het 
hoogste deel van de Kleine Zavel domi-
neert, waarvan enkel de belangrijkste ge-
vel in Italiaanse Renaissancestijl, aan de 
achterkant van de binnenplaats, werd ge-
vrijwaard. Een verbindingshuis, doorbro-
ken door een koetspoort, deed dienst als 
verbinding tussen de twee herenhuis: dit 
van Françoise in de Wolstraat en dat van 
haar zoon Lamoral op de Kleine Zavel. Het 
geheel zag er heel sjiek uit met een goti-
sche toren, een binnenplaats en een om-
vangrijke grond met tuinen, boomgaarden, 
bijgebouwen, stallen en een dierenpark. 
Nadat ze werden gecreëerd en bewoond 

De tuin van het Egmontpaleis
Een woordje geschiedenis omtrent de aanleg   

De Bode
Meleager

Het enige openbare 
park gelegen op de 
binnenterreinen van 
een huizenblok;  het 
dankt zijn naam aan het 
verwante Egmontpaleis.

Graveerkunstwerk (rond 1750), 
het grote paleis (D), het kleine 
paleis (E) en de tuinen (G) 
voorstellend

Hedendaags zicht van het paleis, 
kant ‘everzwijnhof’
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door de Egmonts kwamen de herenhuis 
respectievelijk in 1738 en 1752 in handen 
van de Arenbergfamilie. 
Na verloop van tijd werden de plaatsen 
(gebouwen en omgeving) het onderwerp 
van diepgaande en vele renovaties onder 
leiding van meerdere opeenvolgende ge-
renommeerde architecten. Tussen 1759 
en 1762 werd het grote herenhuis om-
gevormd volgens de plannen van Jean-
Nicolas Servandoni (1695-1766), architect 
afkomstig uit Florence en geïnstalleerd 
in Parijs. Het gebouw op het einde van de 
straat werd afgebroken en vervangen door 
een hoofdingang, geflankeerd met tralie-
werk en een vleugel in klassieke stijl (de 
Franse wijk), gebouwd tegenover de tuin. 
Later werd het verbindingshuis vervangen 
door een gebouw met een holronde punt-
gevel waarin een kapel was gevestigd. In 
1781 werden een oranjerie en serre ge-
bouwd. Tussen 1832 en 1837 laat architect 
Tilman-François Suys (1783-1861) de lin-
kergevel bouwen aan de kant van de Klei-
ne Zavel en de vleugel van de manege aan 
de kant van de tuin. Hij beëindigde ook de 
"cour du Sanglier" die uitgaf op de tuinen. 
In die tijd breidde de eigendom zich, door 
de ontmanteling van de middeleeuwse 
stadswallen, uit tot aan de Waterloolaan 
en bouwde men er de nieuwe stallen (te-
genwoordig ISELP) en de Milaanpassage. 
In 1892 werd het herenhuis van Françoise 
de Luxembourg, Wolstraat, helemaal ver-
woest door een enorme brand, evenals de 
rechtervleugel (kant koer) van het grote 

herenhuis. De door de brand in as gelegde 
vleugel werd kort tijd later terug opgetrok-
ken en men ging verder met de afbraak 
van de ruïnes van het kleine herenhuis en 
de tuinmuur die bijna tot de Grote herts-
traat liep. Door deze afbraak kon de Wol-
straat verbreedt worden. Op de ruïnes van 
het verbindingshuis verlengde de architect 
Octave Fanneau (1860-1937) de rechter-
vleugel met acht overspanningen om er de 
hoofdingang van het Paleis van te maken. 
In 1901 gaf de landschapsarchitect Ed-
mond Galopin (1851-1919) de tuin van het 
grote hotel het chique uitzicht dat we nu 
nog kennen.
De hertog van Arenberg liet in 1903, langs 
de nieuwe rooilijn van de Wolstraat, zeven- 
entwintig herenhuizen bouwen, bestemd 
voor de verhuur. De tuin van het kleine he-
renhuis werd dan ingelijfd bij de nieuwe 
rooilijn van de huizen en hun tuintjes.
Het Egmont-Arenberghotel werd kort na 
de Eerste Wereldoorlog (1918) eigendom 
van de Stad Brussel met de verplichting 
om het paleis en zijn tuin te bewaren. Ze 
installeert er een paar diensten, verhuur-
de de rest en vertrouwde de tuin toe aan 
de zorgen van haar inspecteur van groene 
ruimten, de landschapsarchitect Jules 
Buyssens. De tuin werd voor het publiek 
geopend in 1920. De Belgische Staat kocht 
het paleis in 1964, knapte het op van 1966 
tot 1971 (architect Hugo van Kuyck (1902-
1975) en  wees het toe aan het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 

Verbindingshuis met concave 
puntgevel

Hoofdingang

De Wolstraat

Muur van de tuin van het 
kleine herenhuis

De site is sinds 20 juli 
1972 geklasseerd en 
was het onderwerp 
van een renovatie in 
2001, op initiatief van 
de vzw “Quartier des 
Arts”, die hiervoor 
fondsen heeft verzameld 
bij verschillende 
weldoeners.

Achterkant van de huizen van de 
Wolstraat
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De Oranjerie 
Ze werd in 1781 waarschijnlijk gebouwd door 
Louis Montoyer (1749-1811), samen met de 
serre die symmetrisch is opgesteld aan de 
andere kant van de hoofdweg. Het is trou-
wens door de onevenwichtige verhouding met 
het andere gebouw en met de weg (om een 
dwarsdoorsnede van het park te creëren) dat 
haar gevel zuidwest is gericht en niet, zoals ge-
woonlijk, zuid. Ze deed dienst als wintertuin en 
tijdens de winter werden er sinaasappelbomen 
en andere exotische struiken in ondergebracht. 
Rechthoekig neoklassiek gebouw met 2 verdie-
pingen, gebouwd op een oppervlakte van 375 
m² ; haar gevel is samengesteld uit zes grote 
rondboogramen. Ze werd in 2001 gerenoveerd 
en  momenteel is er een restaurant gevestigd 
met dezelfde naam, en seminariezalen.

De ijskelder 
gelegen achter de Oranjerie deed de ijskel-
der (overwelfde putten bedekt met een terp) 
dienst als ondergrondse opslagruimte voor 
ijsblokken die men tijdens de winter op de 
watervlakken ging halen en die tijdens de 
zomermaanden werden gebruikt om voe-
dingswaren te bewaren. Haar aanwezigheid is 
reeds bewezen in geschriften uit de 18e eeuw.

De Milaanpassage
ingang van het park aan de kant van de Wa-
terloolaan; deze geplaveide straat wordt 
voorafgegaan door een monumentaal por-
taal en is omringd door oude stallen, por-
tiershuizen en bijgebouwen van het paleis, 
door Suys tussen 1830 en 1832 in neoklas-

De tuin van het Egmontpaleis

Opmerkelijke monumenten

sieke stijl gebouwd op een door de afbraak 
van de oude stadswallen vrijgelaten terrein. 
De gebouwen werden in 1999 en 2001 gere-
noveerd en de lokalen van het "Institut su-
périeur pour l'étude du language plastique 
(I.S.E.L.P.) werden erin ondergebracht.

De exedra 
gelegen aan de kant van de Grote hertstraat ;  
deze halfronde groep met zes granieten Ioni-
sche zuilen, daterend uit het einde van de 18e 
eeuw en geplaatst op een stenen muurtje, is 
afkomstig van het verbindingshuis, verwoest 
door de brand van 1892. Deze zuilen werden 
gerecupereerd om er een klassieke ruïne van 
te maken, heel gewaardeerd in Engelse tui-
nen, en ook "fabriek" genoemd. De exedra 
werd pas in 1933 volledig voltooid.

Den Grote Pollepel
dit kleine achthoekige Gotische bouwwerk in 
witte steen werd vroeger geplaatst boven de 
waterput van de Stad, genaamd Grote Pol-
lepel. De oude put uit de XVe eeuw bevond 
zich vroeger op de plaats van het ronde bek-
ken, gelegen onder de huidige koepel van 
de Ravensteingalerij. Uitgevoerd tijdens de 
Noord-Zuid verbindingswerken, werd hij in 
1958 steen voor steen uit elkaar gehaald en 
gedeeltelijk heropgetrokken in het Egmont-
park.  Enkel het onderste achthoekige deel 
in witte steen blijft bestaan tot de aanzet van 
acht boogribben van een stenen gewelf.

Marguerite Yourcenarpassage  
(1903-1987). Bij de bouw van zevenentwin-

De ijskelder

Exedra

Pollepel

Milaanpassage

De Oranjerie en de treures

Marguerite Yourcenarpassage
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tig huizen in de Wolstraat in 1902 werd een 
plaats overgelaten om er een ingang in te 
planten, verlengd door een slingerpad. Het 
hekwerk blijft meestal gesloten. Pas in 1999, 
in het kader van de "Stadswandelingen", 
werd de toegang tot de tuin aangelegd. De 
doorgang, gevormd door een binnenplaats, 
een rond plein met dubbele exedra’s en 
trappengroepen die uitgeven op een fontein 
en tenslotte op het park,  bevat in steen ge-
graveerde citaten uit "L’Œuvre au Noir", één 
van de grootste werken van de Belgische 
schrijfster Marguerite Yourcenar.

Het Peter Pan beeld  
(Sir George Frampton 1860-1928).Bronzen 
kopie van het oorspronkelijk in de Ken-
sington Gardens van Londen opgetrok-
ken beeld. Het werk, gecreëerd door Ja-
mes Matthew Barrie, dat helden uitbeeldt, 
werd in 1924 door de beeldhouwer aan de 
Stad Brussel geschonken als blijk van de 
vriendschap tussen de Britse en Belgische 
kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het bevindt zich momenteel dicht bij de 
passage Marguerite Yourcenar.

Het beeld van Prins Charles-Joseph de 
Ligne (1735-1814). (John Cluysenaar 1899-
1986) werd in 1935 ingehuldigd naar aan-
leiding van de 200ste verjaardag van de 
geboorte in Brussel van  deze bekende lite-
raat en tuinliefhebber, waarvan de familie 
afstamde van de Arenbergdynastie. Het is 
geplaatst aan de voet van een gegazon-
neerde ophoging in het eerste deel van de 
tuin, op een sokkel in blauwe steen.

De tuin van het Egmontpaleis

Inrichtingen en hedendaagse vegetatie 

De tuinen werden gelijktijdig met de re-
novatie- en aanpassingswerken van de 
gebouwen meerdere malen omgevormd. 
Ten tijde van Françoise de Luxembourg en 
haar zoon Lamoral d’Egmont, genoot het 
kleine herenhuis van een voor die tijd typi-
sche kleine in vakjes onderverdeelde tuin 
(langs de Wolstraat). Het grote herenhuis 
beschikte over een tuintje en de terreinen 
achter het kleine herenhuis (momenteel 
tuin) waren onderverdeeld in twee door 
bomen geflankeerde velden. Later werd 
de beplanting in het achterste deel van 
de tuin gelegen deel (naar de Grote herts-
traat) opengelaten en rond 1640 kon men 
er een echt klein bos bewonderen. In 1663 
werden de terreinen (van de huidige tuin) 
aangelegd in twee perken met afwisse-
lende ornamenten met een hoofdweg, pri-
eel, … en met altijd achteraan het kleine 
bos. De tuin van het kleine herenhuis blijft 
lang ongewijzigd (in vakjes onderverdeel-
de tuin). Een beetje later wordt de grote 
tuin onderverdeeld in vier vierkanten met 
twee rotondes. Het bos wordt ingekort en 
grenst aan een vierkant en een moestuin-
boomgaard. In 1755 worden de twee tui-
nen samengevoegd door een doorgang 
te maken in de muur die hen scheidt. De 
tuin van het kleine herenhuis ligt ongeveer 
4 meter  lager. Het geheel combineert 
de lusthof (met bekkens) met een tuin-
bouw- en moestuinfunctie. Een paar jaar 
later maakt de in vakjes onderverdeelde 
kleine tuin plaats voor een lang perk met 
afwisselende ornamenten. In 1781 wer-

Beeld van Peter Pan

Beeld van Peter Pan

Beeld van Charles-Joseph de 
Ligne

De tuinen rond 1750 (G)

Gewone esdoorn
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den de Oranjerie en een serre gebouwd. 
In 1820, bij de ontmanteling van de mid-
deleeuwse stadswallen, werd de eigen-
dom uitgebreid tot aan de Waterloolaan. 
Bij de verbouwingen van het grote paleis 
tussen 1830 en 1837, onder leiding van 
architect Tilman-François Suys, werd de 
tuin gereorganiseerd en werd het ter-
rein genivelleerd om een continuïteit te 
bekomen tussen de "cour du Sanglier"  
en de rest van het domein. De Milaanpas-
sage en nieuwe stallen (momenteel ISELP) 
werden gebouwd. Gravuren uit 1893 tonen 
dat de grote tuin nog wijzigingen onder-
ging en de regelmatige en onregelmatige 
stijl combineerde. Men vond er bovendien 
een waterpartij en een moestuin. De muur 
scheidde altijd de twee delen. Daarna 
moest men tot 1901 wachten vooraleer 
de landschapsarchitect Edmond Galop-
pin wordt gelast de tuinen te hertekenen 
om ze om te vormen tot een Engels land-
schapspark met kronkelige dreven, mooie 
bosjes en grote bomen waarvan sommi-
gen geklasseerd werden als zijnde op-
merkelijk. Galoppin werd geconfronteerd 
met twee moeilijkheden: de beperkte 
ruimte van het park die hem verhinderde 
om afzonderlijke delen te creëren en het 
feit dat het park gelegen is aan de bin-
nenkant van een huizenblok, waardoor de 
visuele uitzichten worden verhinderd. Om 
deze moeilijkheden gedeeltelijk te omzei-
len werd het reliëf herwerkt: een gema-
tigde helling naar de achterkant probeert 
de tuingrenzen te verstoppen en een paar 

evenwijdig lopende verhogingen zorgen 
voor de vergezichten. 
Het grasperk bij het paleis heeft een recht-
hoekige vorm waarvan de hoeken in vier 
worden gesneden door een terugkerende 
cirkel. Het is omringd door bebloemde 
borders en wegen ;  in het midden, nabij de 
gevel, verhief zich een bronzen everzwijn 
op een met klimop bedekte sokkel. 
Het voetgangerstraject met een breedte 
van drie meter, bedekt met grint, vormt 
een vervormde en uitgerekte acht. Het tra-
ject is verbonden met vier buitendoorgang-
en. De uitgetrokken bogen van het traject 
en de plaatsing van de bosjes en de vrije 
ruimten bieden een grote variatie aan uit-
zichten. Bomen, vergezeld door struiken 
en lage planten, omringen het park (uitge-
zonderd de kant van het paleis) en vormen 
een paar bosjes die uitlopen in het gras-
perk. Nabij de achterkant zijn de randen 
van het grasperk uitgesneden door bosjes 
die het eindperspectief  verscherpen.
Naast deze bosjes verlevendigen geïso-
leerde bomen het grasperk aan de kant 
van het paleis. De beplanting is zeer ge-
varieerd, overeenkomstig de Engelse stijl. 
Men vindt er, ondanks hun hoge leeftijd, 
nog een paar opmerkelijke bomen. 

Tussen de juweeltjes van het park, nog ove-
reindstaand op het einde van dit jaar 2012 
bevinden zich : twee Turnereiken (Quercus 
x turneri) 1 waarvan 1één gelegen buiten 
de afsluiting van het park maar binnen de 
afsluiting van het Paleis, op het eind van 

Bij de oranjerie 
verstoppen bomen de 
ijskelder. 

Aan de achterkant 
zijn de randen van het 
grasperk uitgesneden 
door de perken die 
het eindperspectief 
vernauwen

Rode beuk

Japanse notenboom (rechts) en 
tulpenboom uit Virginia (links)

Turnereik

Hulstruike
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de Milaanpassage;  een prachtige tul-
penboom uit Virginia (Liriodendron tulipi-
fera) 2, meerdere opgaande hulststruiken, 
waaronder twee heel grote specimen (Ilex 
aquifolium cv. Pyramidalis) met weinig ste-
kels op de bladeren 3, een (ginkgo biloba) 
Japanse notenboom (Ginkgo biloba) 4, een 
gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 
5, vier Europese eiken (Fagus sylvatica) 
6, een Amerikaanse eik (Quercus rubra) 7,  
een gewone plataan of met ahornbladeren 
(Platanus hispanica) 8,  een Libanese ceder 
(Cedrus libani) 9, een valse acacia (Robinia 
pseudoacacia) 10, meerdere taxusbomen 
(Taxus baccata), waaronder drie bijzonder 
grote 11,  meerdere grote kastanjebomen 
(Aesculus hippocastanum), waarvan drie 
zijn ingeschreven op de inventaris 12, en  
een witte moerbeiboom (Morus alba) 13.

Men kan er nog andere opmerkelijke bo-
men bewonderen die niet zijn ingeschre-
ven op de inventaris : een bonenboom 
(Gleditsia sp.) 14, een Japanse sofora 
(Sophora japonica) 15, een magnolia met 
puntige bladeren (Magnolia acuminata) 16, 
twee rode beuken (Fagus sylvatica purpu-
rea ou atropunicea) 17, een treures (Fraxi-
nus excelsior ‘pendula’) 18, een zwarte 
notenboom (Juglans niger) 19, een heel 
jonge notenboom (Juglans regia) 20, een 
Canadese boomstomp (Gymnocladus dioi-
ca) 21, twee Amerikaanse iepen (Ulmus 
americana) 22, een kleine esdoorn (Acer 
campestris) 23,een jonge amberboom (Li-
quidambar styraciflua) 24.

Sinds haar creatie door Galoppin onder-
ging zij twee veranderingen: het hekwerk 
dat het grootste grasperk in twee verdeeld 
(hekwerk geplaatst na de aankoop van het 
paleis door de Staat om het openbare park 
te scheiden van de "Cour du Sanglier") en 
de verbreding van de middelste dwarsweg 
door de creatie van een doorgang van de 
Wolstraat. Deze doorgang werd zelf her- 
aangelegd in 1999 en opgedragen aan 
Marguerite Yourcenar.

Beheersprincipes 
Gelet op zijn klassering mag de site geen 
onderwerp uitmaken van wijzigingen. Het 
beheer van de tuin is klassiek: maaien van 
de grasperken, snoeien van de bosjes, …

Een regelmatige 
inrichting nabij de 
woning was sinds 
het begin van de 
landschapsstijl een 
gangbare praktijk.

De tuin werd 
opengesteld voor 
het publiek na de 
verwerving door de Stad 
Brussel in 1920.

Libanese ceder

Kastanjeboom

Gewone esdoorn

Bonenboom
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Praktisch 

Oppervlakte: 1 hectare 42 aren

Datum creatie: 1762 
Door G.N. Servandoni

Klasseringdatum: 1972

Openingsuren: 
Van 8 tot 22 u, het ganse jaar

Openbaar vervoer: 
Trams 92, 94 ; bus 27, 95 ; metrolijnen 2 en 
6 (Naamsepoort)

Toegankelijkheid PBM: 
Ja, via de passage de Milan

Voorzieningen: 
De Oranjerie, restaurant, snack 
Tel. : 02 513 99 48

Adressen ingangen: 
Waterloolaan (Milaanpassage), 
aan de voet van "The Hotel" (Hilton pas-
sage) ;  Grote hertstraat, 
Wolstraat (Marguerite Yourcenarpassage).

Grote hertpassage

Marguerite Yourcenarpassage

Milaanpassage
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Grote hertpassage 

De tuin van het Egmontpaleis

 A  > Oranjerie 
 B  > Exedra
 C  > Den Grote Pollepel

 D  > Ijskelder
 E  > Gebouw voor Stadstuiniers
 a  > Peter Pan
 b  > Prins Charles-Joseph de Ligne
     > Bloemperken

Opmerkelijke Bomen

 1 > Quercus x turneri
 2 > Liriodendron tulipifera
 3 > Ilex aquifolium cv. Pyramidalis
 4 > Ginkgo biloba
 5 > Acer pseudoplatanus
 6 > Fagus sylvatica
 7 > Quercus rubra
 8 > Platanus hispanica
 9 > Cedrus libani  17 > Fagus sylvatica purpurea ou atropunicea
 10 > Robinia pseudoacacia  18 > Fraxinus excelsior ‘pendula’
 11 > Taxus baccata  19 > Juglans niger
 12 > Aesculus hippocastanum  20 > Juglans regia
 13 > Morus alba  21 > Gymnocladus dioica
 14 > Gleditsia sp.  22 > Ulmus americana
 15 > Sophora japonica  23 > Acer campestris
 16 > Magnolia acuminata  24 > Liquidambar styraciflua
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• "De wolstraat en haar historische 
woningen", 
Jacques Van Wijnendaele en Anne 
de San, collectie "Brussel, Architec-
tuurstad» nr 36, Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, 2004, 98p.

• "Le Jardin d'Arenberg, dit parc d'Eg-
mont à Bruxelles", 
Xavier Duquenne, 2005, Private ver-
deling.

• "Brussel, Stad van bomen", 
inventaris van opmerkelijke bomen, 
Brussel.
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