HET PARK VAN DE HALLEPOORT
De Marollen in een groen kleedje
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Rond de Hallepoort ontstond er stap voor stap een park op vraag van de buurtbewoners, naarmate de
noodzakelijke ondergrondse infrastructuurwerken aan deze belangrijke toegangsweg tot Brussel hun
beslag kregen.

EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS
Het park van de Hallepoort is het resultaat van een hele reeks gesprekken tussen de Administratie voor
Wegen en Verkeer en verschillende wijkcomités, rond de herinrichting van deze hoek van Brussel. Die had
immers veel te lijden van de belangrijke infrastructuurwerken die er sinds de jaren tachtig werden uitgevoerd:
de bouw van een tunnel voor het wegverkeer onder de Hallepoort, de bouw van een metrostation, een grote
ondergrondse parking, enz. Het kreeg daarom slechts stukje bij beetje vorm, zonder totaalplan, naarmate
elk van die infrastructuurwerken klaar was.
Sinds januari 2003 heeft Leefmilieu Brussel - BIM het beheer in handen, met de bedoeling om dit groen
stukje ‘verkeersweg’ om te bouwen tot een ‘landelijk’ park.

ALGEMENE BESCHRIJVING : ONDANKS ALLES TOCH EEN
SAMENHANGEND GEHEEL
Het park van de Hallepoort is een grote groene ruimte die zich uitstrekt langs de Zuid- en Waterloolaan.
Een weg met autoverkeer, in de verlenging van de Overwinningsstraat, snijdt het park in tweeën om de
verbinding te maken tussen Sint-Gilis en Brussel, en om plaatselijk verkeer mogelijk te maken. Aan de
uithoek tegen het Zuidstation werd het park ingericht in de vorm van een pleintje met in het midden een
groot rond waterbekken. Er is ook water aan de voet van de Hallepoort zelf, waar een tweede bekken dienst
doet als namaakslotgracht. Rond dit bouwwerk staan enkele grote oude bomen die de overgang vormen
met de recentere delen van het park.
Die nieuwe aanbouw beantwoordt niet aan een gestructureerde inrichting volgens precies omschreven
criteria. Het is meer een aaneenschakeling van verschillende, elkaar opvolgende ruimten: lanen met
zitbanken lopen door grasperken en langs kleine struiken, platanen verdelen een wandelplein in ruiten, er
is een speeltuin en een sportveld …
Ondanks die grote verscheidenheid vormt het toch een geheel dankzij de beukenhaag die langs het hele
park loopt van aan de ‘Cité Fontainas’ tot aan de Overwinningsstraat.
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HOE HET WORDT BEHEERD
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Toen Leefmilieu Brussel - BIM het beheer overnam, plantte het tientallen bomen van heel verschillende
variëteiten en soorten (lindebomen, populieren, wilde kerselaars, kleine esdoorns, kornoeljes, elzen, gouden
regen, haagbeuken, lijsterbessen, berken en kastanjelaars), en ook de hagen. Verschillende bloemperken
werden opnieuw aangelegd. Om veiligheidsredenen waken de tuiniers erover dat de aanplantingen (met
uitzondering van de bomen) niet hoger groeien dan 1,2 meter.
Binnenkort komt er een nieuwe speeltuin aan de kant van het Munthof (Hôtel des Monnaies). Die wordt
volledig in hout uitgevoerd met als thema ‘De muren van de stad Brussel in de middeleeuwen’. Het komt
rond een cirkelvormig pad.
De aanwezigheid van parkwachters die de activiteiten van de gebruikers in goede banen leiden, maakte het
mogelijk om het park netter te houden en het vandalisme in te perken.

BIJZONDERE MONUMENTEN EN BEELDHOUWWERKEN
MONUMENTEN
De Hallepoort
Het is de enige poort die overblijft van de tweede gordel rond de stad Brussel (1357-1383). Ze staat nog
overeind omdat ze in 1782 (toen de tweede gordel werd afgebroken) in gebruik was als gevangenis. Na een
hele reeks bestemmingen (als graanzolder, lutheraanse kerk, gevangenis en archief) werd de Hallepoort
in 1847 een van de eerste musea in Europa: ’Koninklijk Museum voor Wapenrustingen, Antiquiteiten en
Volkskunde’, de voorbode van de huidige Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Architect Henri Beyaert kreeg in 1868 de opdracht om het gebouw te restaureren. Hij verbouwde het
middeleeuwse gebouw tot een neogotisch kasteel. In 1976 werd het pand om veiligheidsredenen gesloten
en verhuisde de verzameling wapens en middeleeuwse wapenuitrusting naar het Legermuseum in het
Jubelpark. In 1990 werd de Hallepoort geklasseerd door Monumenten en Landschappen. Er volgde een
belangrijk historisch onderzoek en daarna een restauratie, die ervoor zorgde dat we nu een duidelijker
beeld krijgen van de oorspronkelijke functies van het gebouw.
De drinkwaterfontein
Deze fontein stond eerst aan de Borgendaalgang (vroegere Kaatsstraat) en werd in 1991 aan de ingang van
het Hallepoortpark geplaatst.
Twee kanonnen
Zij herinneren aan de militaire en verdedigingsfunctie van de Hallepoort, en aan het feit dat hier vroeger een
museum was van wapens en wapenuitrusting.

BEELDHOUWWERKEN
Pelgrim (1999)
Deze rechtopstaande steen, een soort menhir met Keltische oorsprong van de Spaanse beeldhouwer
Manolo Paz, staat in het park vlak bij de Hallepoort. Het is een geschenk van de Xunta de Galice (autonome
gemeenschap van Galicië) aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een eerbetoon aan de anonieme
pelgrim op weg naar Sint Jacob van Compostella. De Hallepoort was inderdaad het vertrekpunt voor de
pelgrimstochten van Brussel naar Compostella.
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MUSEA
Museum van de Hallepoort
Sinds de heropening voor het publiek in de jaren negentig, werd de Hallepoort een museum, gewijd aan de
geschiedenis en tradities van de stad Brussel. Het maakt deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, die er tijdelijke tentoonstellingen rond dit thema organiseren. Na de restauratiewerken aan
gevel en binneninrichting in 2007, zal het museum ook plaats bieden aan ‘Septentrion’, een permanente
expositie over de geschiedenis van de Brusselse stadswallen.

GROENE RUIMTEN IN DE BUURT
Ten noordoosten: het Egmontpark en het plein van de Kleine Zavel.
Ten oosten: het Jan Jacobsplein.
Ten westen: de tuinen van de ‘cité Fontainas’.
Ten zuiden: het park Pierre Paulus du Châtelet, de Baron Alfred Bouviersquare en het Vorstpark.

Oppervlakte: 3,20 hectare.
Typologie: wijkpark.
Eigenaar: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Beheer: Leefmilieu Brussel – BIM.
Klassering: De Hallepoort is een geklasseerd monument sinds 13 september 1990, maar er zijn
geen specifieke beschermingsmaatregelen voor het park.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
OPENINGSUREN
Het park is altijd toegankelijk. Een team parkwachters is zeven dagen per week aanwezig van
10 tot 18 uur.

INFORMATIE TER PLAATSE
Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
In noodgevallen: Parkassistentie op 0497 599 99 87.
Leefmilieu Brussel – BIM: 02 775 75 75, info@leefmilieubrussel.be

UITRUSTING
Multisportterrein (voet- en basketbaldoelen, lijnen op de grond voor tennis en volleybal),
zandbak voor de kleinste kinderen, straatverlichting, zitbanken, vuilnisbakken.

INGANGEN
Het park van de Hallepoort ligt op het grondgebied van de gemeente Brussel op een punt
van de vijfhoek, aan de grens met Sint-Gilis. Er zijn een hele reeks ingangen aan de Zuid- en
Waterloolaan, Hallepoort- en Henri Jasparlaan.

TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN MET BEPERKTE
MOBILITEIT
Er is geen enkel probleem. Er is wel een kleine trede voor wie het park langs het hoger gelegen
deel wil binnenstappen.

OPENBAAR VERVOER
Metro: 2 (halte Hallepoort off Munthotel)
Tussen 2007 en 2009 voert de MIVB een grote herstructurering door van haar netwerk om de
mobiliteit in Brussel te verbeteren. Tijdens deze periode gebeuren er ingrijpende veranderingen
aan de lijnen. Wij vragen u naar de website van de MIVB te surfen om te weten welke lijnen van
het openbaar vervoer dit park aandoen.

MEER INFORMATIE
• Meer informatie over culturele wegwijzers van parken en tuinen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
• De fotogalerij van de Virtual Landscape Gallery.
• Meer informatie over het architecturale patrimonium van het Gewest.
• Meer informatie over herdenkingsmonumenten in het Gewest.
• Alle praktische informatie over de tentoonstellingen van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis.
• Meer informatie over het groene en blauwe netwerk.
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