DE TUIN VAN DE KUNSTBERG
Vrijwaring van het œuvre van René Pechère
De tuin van de Kunstberg ligt lager dan het Koningsplein en biedt een mooi uitzicht richting de
Grote Markt en het historische hart van Brussel. Het is een groene schakel tussen de boven- en
de benedenstad.

EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS
De Franse landschapsarchitect Jules Vacherot ontwierp de eerste tuin van de Kunstberg voor
de Wereldtentoonstelling van 1910. Het was de bedoeling om de Hofberg, die zich toen in een
erbarmelijke staat bevond, te bedekken “met een mantel van groen en bloemen”. In 1850 was
men al van plan om de gore Sint-Rochuswijk op de ‘Berg’ af te breken en te vervangen door
een minder steile straat – de Hofbergstraat verbond in die periode de bovenstad met de
benedenstad. Er werden massa’s voorstellen ingediend, maar de Stad Brussel, het Parlement
en Koning Leopold II raakten het niet eens. En zo bleef de zone verwoest, als braakland achter.
Jules Vacherot wilde de wijk herinrichten voor de Wereldtentoonstelling en ontwierp een tuin
met terrassen om het hoogteverschil van 40 meter tussen het Koningsplein en de Keizerlaan te
overbruggen.
In die periode was er veel kritiek op zijn architectuur ‘op zijn Zwitsers’, met wandelpaden, valse
rotstuintjes, watervallen, enz. De als voorlopig bedoelde tuin bleef uiteindelijk bewaard tot in de
jaren 1950, toen het grote stedenbouwkundige complex op de Kunstberg verrees naar een
ontwerp van de architecten Ghobert, vader en zoon. Zo werden het Congressenpaleis, de
Koninklijke Bibliotheek en de Algemene archieven van het Koninkrijk gebouwd en werd er in
1957-1958 een hedendaagse tuin aangelegd door landschapsarchitect René Pechère. Onder
de tuin werd ook een parking ingericht, waardoor dit de eerste ‘hangende tuin’ werd.
De tuin zelf werd daarna lange tijd verwaarloosd en geraakte stilaan in verval, maar in 2001
onderging hij een restauratie door de Regie der Gebouwen en de Koning Boudewijnstichting,
waarbij de sfeer van het ontwerp van 1958 werd gerespecteerd en de bloemperken, de
waterbekkens en de grote fontein werden vernieuwd. De belangrijkste aanpassingen gebeurden
langs de Kunstbergstraat, waar een evenwijdig lopende laan werd toegevoegd. Verder werden
er een speeltuin voor kleine kinderen en een droge rivier aangelegd. Rond het restaurant van
het Congressenpaleis kwam er ook nog een tuintje.
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De volledige renovatie van het Congressenpaleis waarmee in 2007 begonnen werd, zou deze
nieuwe inrichtingen echter al snel doen verdwijnen. Op de plaats van voormelde evenwijdig
lopende laan, treffen we vandaag namelijk de imposante glazen kubus aan, die de ingang van
het nieuwe congrescentrum van Brussel, ‘Square’, aangeeft, naar een ontwerp van het
Brusselse architectenbureau A2RC.

ALGEMENE BESCHRIJVING: EEN HANGENDE TUIN
De tuin van de Kunstberg is een klassiek hedendaags park dat een mooi uitzicht biedt op het
historische hart van Brussel.
De ruimte wordt aan de ene kant omkaderd door de Koninklijke Bibliotheek en aan de andere
kant door de Kunstberglaan. De terrassen met trappen van Vacherot hebben intussen
plaatsgemaakt voor een rechthoekige tuin op één niveau, met boven- en onderaan trappen.
Zoals René Pechère het graag zag, is de tuin georganiseerd rond een volstrekt geometrische
compositie: in het centrum een bloemperk bestaande uit vijf nagenoeg identieke vierkante
compartimenten, van elkaar gescheiden door wandelpaden die circulatie in de breedte mogelijk
maken. In elk vierkant vormen ook de bukshagen geometrische figuren. Zo creëren de hagen
onderverdelingen waarin groen blijvend loof, zoals berberis, de structuur van de beplanting
doorheen de seizoenen behoudt.
Aan beide kanten van deze as liggen rechte wandelpaden die andere ‘beplante’
compartimenten omkaderen, omboord met buxus en voorzien van doorlevende planten, waar in
het midden cilindervormig rond gesnoeide taxussen voor een verticale dimensie zorgen. In elk
van deze compartimenten werden er op geregelde afstanden banken geplaatst.

Daarachter treffen we een reeks kleine ronde waterbekkens aan, met waterstralen die
beurtelings in de hoogte en in de breedte spuiten. Verder, nog altijd aan beide zijden van de
centrale tuin, d.w.z. aan de ene kant langs de bibliotheek en aan de andere kant langs de
glazen kubus van de Square, zorgt een driedubbele rij gordijnsgewijs gesnoeide platanen voor
schaduw en verticaliteit in een strikte en coherente scenografie.
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Het hoofdkenmerk van het park is evenwel het technisch huzarenstukje van de constructie: het
betreft hier namelijk een ‘hangende tuin’ met één niveau, die aangelegd is boven op de
betonplaat over de ondergrondse parkings van het Brussels Meeting Center. De wortels van de
bomen rusten in 1,40 m aarde boven op een draineerlaag van aanvulgrond. Toch schieten ze
wortel alsof ze in volle grond zouden staan.
Tussen de enorme glazen kubus die de ingang van de Square en de Kunstberg aangeeft,
maken enorme bakken met aangeplante grasgewassen ten slotte opnieuw de verbinding met
de helling ter hoogte van de trappen. Kleine vierkante grasvelden zorgen voor een verlenging
tot op de terrassen en creëren zo een groene toets in een soberdere omgeving van steen en
glas. Deze inrichting heeft niets meer te maken met de inrichting van de tuinen van René
Pechère en zorgt zodoende voor een breuk met de rest van de tuin.

HOE HET WORDT BEHEERD
Een van de kenmerken van het werk van René Pechère is dat hij composities creëert met
‘dozen’ die bestaan uit taxusrijen of hagen waarbinnen de aanplantingen kunnen wisselen
naargelang de seizoenen. Dat geldt ook voor de tuin van de Kunstberg. Het beheer is erop
gericht de structuur die de beroemde landschapsarchitect voor ogen had te behouden en te
spelen met de kleuren en plantensoorten die in de ‘dozen’ worden aangeplant. Daarbij streeft
men naar een maximale vereenvoudiging ten voordele van een zo groot mogelijk kleureffect.
Verder zijn de stammen van de platanen onderaan gekalkt om de bomen te beschermen tegen
parasieten. Het is echter vooral ook bedoeld als verwijzing naar de bomen in het zuiden van
Frankrijk: omwille van zijn ligging in een kom heeft de tuin van de Kunstberg in de zomer
namelijk een bijna vergelijkbaar microklimaat. De takken worden daarentegen elk jaar gesnoeid,
opdat het geheel de door René Pechère gewenste aanblik van een gordijnhaag zou kunnen
behouden.
De tuin van de Kunstberg is een erg drukbezochte plaats die bijgevolg veel te lijden heeft. De
dagelijkse aanwezigheid van een onderhoudsteam in de zomer en een regelmatige
tussenkomst in de winter, zijn dan ook geen overbodige luxe.

BIJZONDERE MONUMENTEN EN BEELDHOUWWERKEN
MONUMENTEN
De Koninklijke Bibliotheek van België of Albertina
De Koninklijke Bibliotheek werd gebouwd tussen 1954 en 1969, op de plaats van het
voormalige Paleis van Nassau, volgens plannen van Jules Ghobert, Maurice Hoyoux en Roland
Delers en omvat de Sint-Joriskapel, het enige overblijfsel van het Paleis dat vandaag nog
zichtbaar is. Haar statuut van nationale bibliotheek impliceert de verplichting om “alle boeken,
manuscripten, gedrukte werken en alle kranten en tijdschriften vervaardigd in België of door
Belgen in het buitenland, te verzamelen, te bewaren en te inventariseren”. Hier wordt dus het
wettelijk depot beheerd. Verder is de Albertina ook een centrale wetenschappelijke bibliotheek
die wetenschappelijke informatie ter beschikking moet stellen in alle disciplines en de lezers op
hun zoektocht in de juiste richting moet sturen.
De Nassau- of Sint-Joriskapel
Als enige overblijfsel van het gelijknamige hotel, is de kapel geïntegreerd in het gebouw van de
Koninklijke Bibliotheek. Ze is gebouwd in Brabantse gotische stijl en dateert van het begin van
de 16de eeuw. De Koninklijke Bibliotheek gebruikt ze als tentoonstellingszaal.
De beiaard van de Kunstberg
De beiaard maakt deel uit van het geheel van gebouwen dat op de Kunstberg werd
opgetrokken voor de Wereldtentoonstelling van 1958. Hij staat in een booggewelf bovenaan de
Kunstbergstraat en heeft de vorm van een groot wanduurwerk met errond kleine inhammen
waarin twaalf figuren staan, die personages uit de Brusselse geschiedenis en folklore
uitbeelden. Deze figuurtjes draaien op de tonen van het 24-delige klokkenspel. Een bronzen
figuurtje (een jacquemart) helemaal boven op de arcade, slaat het uur.
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Square – Brussels meeting centre
De oorspronkelijke versie van het Brussels Meeting Centre werd in 1958 feestelijk geopend om
er niet alleen verschillende evenementen te laten doorgaan, die er in het kader van de
Wereldtentoonstelling werden georganiseerd, maar ook om als vergaderplaats te fungeren voor
de eerste Europese instellingen, vooraleer er specifieke gebouwen voor hen werden
voorbehouden. Verouderd en geplaagd door asbestproblemen, moet het oude
Congressenpaleis in 2003 zijn deuren sluiten voor een grondige renovatie. Met een immense
glazen kubus als symbool, stelt de Square 13.000 m2 ter beschikking voor internationale
congressen, Europese toppen, conferenties, galadiners, tentoonstellingen…

BEELDHOUWWERKEN
Zijne Majesteit Koning Albert I (1951)
Op het plein onderaan de tuin staat een ruiterstandbeeld van de koning te paard. Het is een
werk van Alfred Courtens die toen de officiële hofbeeldhouwer was. Het is namelijk aan koning
Albert I dat de grote aanpassingswerken werden opgedragen, die de Kunstberg in het midden
van de 20ste eeuw onderging.
Limbe (2008)
Limbe won de publieksprijs in de wedstrijd ‘Parckdesign08’ en is een originele en hedendaagse
definitie van de publieke zitbank, waarvan iedereen het gebruik definieert dat hij of zij ervan wil
maken, aangezien de kromming van de ring balanceert in functie van de plaats van degenen
die deze ‘zitbank’ gebruiken. Het kunstwerk doet denken aan een hangmat, een trampoline en
een schommel en is een ontwerp van het hedendaagse expressiecollectief STARTXXI.
Hulde aan Jacques Brel (2002)
Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het overlijden van de artiest werd een rood
beeldhouwwerk in roestvrij staal geplaatst van de hand van Marianne Baibay. Het stelt een
podium voor alsook de scheiding tussen openbaar en privéleven. Op de muur van de Albertina
aan de voet waarvan het kunstwerk is geplaatst, kunnen we de volgende inscriptie lezen: “Et
place de Brouckère / Aux serpents de néon / Inscrit en rouge dans le ciel / Sur les nuages le
nom de Bruxelles” - Jacques Brel Bruxelles.
Op het Brouckèreplein laat Brel de naam Brussel in het rood verschijnen tegen een bewolkte
hemel in het lied ‘Bruxelles’, geschreven in 1953.
Baadster
In het waterbekken aan de voet van de Square staat een bronzen werk van Aristide Maillol
(1861-1944), een beetje naar het beeld dat we niet ver hiervandaan, in de Regentschapstraat,
in de beeldhouwwerkentuin van het Museum voor Oude Kunst kunnen bewonderen. D.m.v.
synthese en vereenvoudiging creëerde de Franse beeldhouwer een erg kenmerkend vrouwelijk
type met een bijna abstracte schoonheid.
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De wolf (jaren 1950)
Beeldhouwwerk in blauwe steen van de Brusselse kunstenaar Albert Aebly (1897-1971).
Dansende kinderen
Dit bronzen beeld van Eugène Canneel stelt drie peuters voor die rond een geit dansen en
springen. Het staat ter hoogte van de kubus van de ingang van de Square, naast de trappen.

De fonteinen van Roger Jacob
De eerste, aan de voet van de trappen die naar de Koudenberg leiden, is een monumentale
fontein in blauwe steen met negen zuilen, waarboven gebeeldhouwde vissen of schelpen als
waterspuwers dienst doen. De tweede is de Fontein van de Drie Maskers en staat aan de
Ravensteinstraat tegen de achtergevel van de Square.
Bas-reliëf
Op de steunmuur in blauwe steen die de tuin afsluit, langs de trappen die naar de Koudenberg
leiden, roept het bas-reliëf van Antoine Vriens (1902-1987) de symboliek van Eden op. Het
centrale personage, een man, reikt daarbij langs beide kanten twee vrouwen de hand. In de
fries die hen ondersteunt, is een slingerende slang te zien. Verder is er ook nog een engeltje
dat wegvliegt met in de ene hand een duif en in de andere een takje.
Bas-reliëf
Nog altijd op deze steunmuur, maar aan de tegenovergestelde kant, beeldde Marnix
D’Haveloos (1885-1973) drie vrouwelijke allegorieën uit. Voor de betekenis moeten we naar de
fries kijken die hen ondersteunt en waarop een theatermasker, een instrument van een architect
en een partituur te zien zijn. Voorts houdt de linkervrouw de uil van Athena vast, de
beschermgodin van de Kunsten.
Muziek en Zang (1960)
Bovenaan de Kunstberg, aan de rand van het terras van het restaurant, staat een stenen
beeldhouwwerk met afgeronde vormen, van Oscar Jespers, een Belgisch expressionistisch
beeldhouwer. Het toont twee gestileerde vrouwen die de muzen van zang en muziek
symboliseren.
L’Oreille tournante (1957)
L’Oreille tournante is een mobiel in beschilderd metaal van 6 meter hoog van Alexander Calder.
Het werd ontworpen als onderdeel van de waterpartij die zich tijdens de Wereldtentoonstelling
van 1958 tegenover het Amerikaanse paviljoen bevond. Het lag meer dan veertig jaar bij de
reservestukken van het Museum voor Moderne Kunst en prijkt nu helemaal bovenaan de tuin
van de Kunstberg, in het midden van een grote fontein die eerst ook op Expo 58 stond.
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MUSEA
Paleis van Karel van Lotharingen (wat er nog van overblijft, is geïntegreerd in de gebouwen
van de Koninklijke Bibliotheek): museum van de 18de eeuw.
Muziekinstrumentenmuseum (Hofbergstraat).
Museum voor Oude Kunst (Regentschapstraat):
tekeningen van de 15de tot de 18de eeuw.

schilderijen,

beeldhouwwerken

en

Museum voor Moderne Kunst (Koningsplein): sinds zijn sluiting in 2011 en voorafgaand aan
een hypothetische herschikking van de verzamelingen van de XXste en XXIste eeuw, zijn er
tentoonstellingen te zien rond het thema ‘fin de siècle’.
Het Magritte Museum (Koningsplein): de rijkste verzameling van de Belgische surrealistische
kunstenaar (olieverfschilderijen, waterverfschilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken,
beschilderde voorwerpen, reclameaffiches, foto’s…).

GROENE RUIMTEN IN DE BUURT


Ten noorden: het Albertinaplein, het Putterijplein, de Madeleinekerk en de tuinen van de
kathedraal.



Ten oosten: de groene ruimte van de Ravensteinstraat.



Ten zuidoosten: het park van Brussel.



Ten westen: de Anneessenstoren en het Ursulinenplein.



Ten zuidwesten: het plein van de Kleine Zavel.



Ten zuiden: de tuin van het Paleis der Academiën en het Troonplein.

Oppervlakte:
Typologie:
Eigenaar:
Beheer:
Klassering:

1,04 hectare.
ontspanningstuin met doorgangsfunctie.
Regie der Gebouwen.
Leefmilieu Brussel - BIM.
de tuin van de Kunstberg is niet geklasseerd.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
OPENINGSUREN
Het park is doorlopend open. Regelmatig doet een parkwachter er zijn ronde.
INFORMATIE TER PLAATSE
Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Aarzel dan niet om een van de
parkwachters aan te spreken tijdens de uren dat zij hier een oogje in het zeil houden.
In noodgevallen: politie op het nummer 02 279 79 79
Leefmilieu Brussel - BIM: 02 775 75 75, info@leefmilieu.irisnet.be
UITRUSTING
Fonteinen, zitbanken, vuilnisbakken.
Openbare toiletten.
INGANGEN
De tuin van de Kunstberg ligt midden in het centrum van Brussel en is toegankelijk van op het
Albertinaplein, de Kunstberg en de Koudenberg.
TOEGANKELIJKHEID VOOR PBM
Alleen via de ingang aan de Kunstbergstraat. De andere ingangen hebben trappen.
OPENBAAR VERVOER
Trein: Centraal Station
Metro 1 en 5 (halte Centraal Station)
Tram 92 en 94 (halte Koningsplein)
Bus 29, 38, 63, 65, 66 en 71 (halte Centraal Station), 27, 38, 71 en 95 (halte Koningsplein).

MEER INFORMATIE


De brochure van Leefmilieu Brussel: Wandeling langs de beeldhouwwerken in
de Brusselse groene ruimten (te bestellen via 02 775 75 75 of via
info@leefmilieu.irisnet.be



De website van de Kunstberg



Meer informatie over het architecturale patrimonium van het Gewest



Meer informatie over de Koninklijke Bibliotheek van België



Meer informatie over Square - Brussels Meeting Centre



Meer informatie over het Paleis van Karel van Lotharingen - Museum van de
18de eeuw



Meer informatie over het Muziekinstrumentenmuseum (MIM)



Meer informatie over het Museum voor Oude Kunst



Meer informatie over het Museum voor Moderne Kunst



Meer informatie over het Magritte Museum



Meer informatie over het groene en blauwe netwerk.
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