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« PIMP MY STREET »
HERONTDEK VERNIEUWD ÎLOT SACRÉ  

IN HET HART VAN BRUSSEL
Er waait een frisse wind door het Îlot Sacré (letterlijk: Heilig Eilandje) in het centrum van de hoofdstad. 
Al sinds 2017 werkt de Stad Brussel volop aan de vernieuwing van de historische wijk en wil dankzij 
lokale initiatieven de ooit zo gezellige kleine buurt nieuw leven inblazen. Vanaf 21 november zullen 
jonge ontwerpers en ondernemers aan het roer staan van de vernieuwing: ze nemen deel aan «Pimp My 
Street», een project ondersteund door schepen Fabian Maingain. Als je zin hebt in wat extra magie tijdens 
de donkere eindejaarsdagen, kom dan rondkuieren in de buurt van de Predikherenstraat en de Korte 
Beenhouwersstraat en maak er kennis met jonge creatievelingen en hun allerfijnste creaties en projecten.

Ondanks de regen van de voorbije dagen heerst er een drukte van 
jewelste in de wijk van het Îlot Sacré. Iedereen is er in de weer 
om alles tot in de kleinste details af te werken, tot aan de etalages 
toe. Enkele jonge ondernemers, ambachtslui en ontwerpers zullen 
de plek in het hart van Brussel een nieuwe invulling geven. Een 
maand lang, van 21 november tot 24 december zullen een aantal 
pop-up stores hun deuren openen en op die manier een nieuw 
elan geven aan de charmante buurt. 
 
De Stad Brussel werkt al verschillende jaren aan de verjonging van 
het Îlot Sacré – een zone die deel uitmaakt van het Unesco-wereld- 
erfgoed. De inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. 
De wijk ziet er om te beginnen al een pak aangenamer uit dankzij 
de heraanleg van straten, nieuwe riolering, de renovatie van ge-
vels en nieuw stadsmeubilair. Daarnaast hebben de horecazaken 
die het Îlot Sacré een slechte reputatie bezorgden de wijk voor-
goed verlaten. De eigenaars in de straten doen bovendien hun 
uiterste best om hun eigendommen aantrekkelijker te maken met 
kwaliteitsvolle woongelegenheden en aantrekkelijke commerciële 
ruimten. Sinds kort openden er onder andere Pistolei Original, 
een nieuw filiaal van Dandoy, Comptoir des Galeries, Kokotte, de 
horeca-incubator van Hub-Brussels, en Extra-Ordinaire, de buiten-
gewone boetiek van Jean-Paul Lespagnard, er hun deuren.

"het ilot sacré is in volle 
afwerkingsfase. intussen wilde 
ik de wijk een commerciële 
boost geven in aanloop naar 
de eindejaarsfeesten, door de 
leegstaande winkelruimtes 
tijdelijk een nieuwe functie 
te geven. met pimp my street 
injecteren we een nieuw 
type van handelszaken in de 
historische buurt met als 
doel een nieuw publiek aan te 
trekken."  fabian maingain



VIER POP-UP STORES IN DE 
PREDIKHERENSTRAAT

”Pimp My Street” bouwt mee aan de verjonging van Brussel. 
Nadat de Spoormakersstraat in een volledig nieuw jasje werd 
gestoken en eind september feestelijk werd ingehuldigd, is het 
nu de beurt aan de Predikherenstraat. Het stadsbestuur wil de 
wijk aantrekkelijker maken voor Brusselaars en toeristen door de 
ongelofelijke charme ervan in de verf te zetten. Recentelijk nog 
lanceerde het een oproep voor kandidaten om het aanbod aan 
handelszaken te diversifiëren. Vanaf 21 november worden ver-
schillende leeg-staande handelsruimten in de Predikherenstraat 
enthousiast ingenomen door jonge ondernemers. Het project 
krijgt de volledige steun van de eigenaars van deze panden: zij 
staan tot het einde van het jaar hun huissleutels af voor ”Pimp My 
Street“. In totaal worden vier handelsruimten voor de gelegenheid 
volledig heringericht. 

 De eerste gast doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Kwelox, 
Belgische fabrikant van design opbergmeubelen is bekend tot ver 
over onze landsgrenzen. De moderne en aanpasbare stukken zijn 
hoogst uniek en hebben een eigentijds karakter waardoor ze zich 
in vrijwel elk interieur thuis voelen. Een leuke kadotip!
 
De tweede ruimte wordt ingenomen door jonge ontwerpers on-
der het toeziend oog van Kunty Moureau, oprichtster en curatrice 
van Uptown Design. Zij brengt vanaf eind november innoverende 
exposanten samen die in september ook aanwezig waren op het 
Brussels kunstenparcours Uptown Art & Design 2019.
 

Fan van vintage? Kom dan zeker kennismaken met het Belgische 
merk Little Vintage Lovers. Naast meubelstukken uit de jaren ’50 
en ’60 verkopen ze ook nieuwe decoratiestukken en ze houden 
met plezier een plekje vrij voor de objecten van hun favoriete 
jonge designers (Izumi Idoia, Bonjour Diary, etc.)
 
De vierde en laatste pop-up store staat in het teken van street art. 
Geen enkele muur zal er veilig zijn voor de creatieve uitspattin-
gen van Juan Pablo de Ayguavives alias Popay, voortrekker van 
de zogenaamde ''barokbeweging'' in Frankrijk; zijn landgenoot 
Samuel Martial met zijn typische ruwe, kleurrijke en daardoor wat 
bevreemdende stijl; Popof, schilder en street artist uit Moskou, 
die heel wat muren in Parijs letterlijk in de verf zette; en tot slot 
de Belg François Betting, die met zijn uitbundige kleurgebruik 
schippert tussen het abstracte en figuratieve.
 

In de Predikherenstraat 12 wordt een artistiek laboratorium geïn- 
stalleerd waar de organisatie LE/[CLOITRE] op zoek gaat naar de 
meest interessante synergieën

EEN HISTORISCH EN 
HEILIG EILANDJE

Het Îlot Sacré of Heilig Eilandje ligt vlakbij de Grote Markt en 
werd in 1960 per Koninklijk Besluit opgericht op initiatief van 
toenmalig burgemeester Lucien Cooremans en zijn schepen van 
openbare werken. Met de maatregel wilden ze de aanpalende 
straten en de gevels van de Grote Markt beschermen tegen de 
moderne invloeden van de ontelbare stedenbouwkundige pro-
jecten. De Stad Brussel zet deze traditie sinds 2017 verder door 
de wijk, die bestaat uit vijf straten, te renoveren en nieuw leven 
in te blazen.
 
De meest bekende straat is natuurlijk de Beenhouwersstraat, 
waar men uitstekend kan dineren in het restaurant Aux Armes de 
Bruxelles. Niet ver daar vandaan is de Korte Beenhouwersstraat 
met de steeg Schuddeveld en het bekende poppentheater Toone. 
De Greepstraat behoort ook tot het Heilig Eilandje. Daar bevond 
zich vroeger het café "A l'Aigle d'Or" waar François Van Cam-
penhout in 1830, daags na de onafhankelijkheid van België, 
uit volle borst de "Brabançonne" zong. De Grétrystraat was in 
de 19e eeuw dan weer bij veel Brusselaars gekend dankzij de 
amusementshal "Pôle Nord - Palais d'Eté". De plek heeft plaats 
moeten maken voor Parking 58 die momenteel volledig wordt 
gerenoveerd en vanaf 2021 een nieuwe invulling zal krijgen. En 
last but not least is er de Predikherenstraat, waar de paters Domi-
nicanen in de 18e eeuw nog gretig hun moestuin onderhielden, 
op een boogscheut van hun klooster in de Schildknaapstraat! De 
bloemenkunstenares Caroline Lumia zal de straat daarom een 
poëtische en verwilderde florale decoratie geven en het geheel 
compleet maken.

Met ”Pimp My Street” wil Fabian Maingain, Brussels schepen van 
Economische Zaken, de vernieuwing van het stadscentrum reso-
luut verderzetten. Dankzij het project krijgen enkele beloftevolle 
ontwerpers van 21 november tot 24 december (van 12u00 tot 
19u00) een uitstalraam voor hun creaties en zal de wijk daar-
door extra bezoekers aantrekken. In de Korte Beenhouwersstraat 
zullen etalages van de leegstaande winkelpanden feestelijk 
worden versierd om de rijke geschiedenis van de wijk te weer- 
spiegelen. Bereid u voor op een echt eindejaarsfeest, pal naast 
de nieuwe Centrale Lanen in het centrum van de stad.

Little Vintage Lovers

Uptown Design
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