
 
 

 

  

  

Goed nieuws! 

Vanaf 1 september opent de Hallepoort in Brussel weer de deuren voor het publiek. U kunt 

opnieuw het prachtige gebouw en de unieke collecties van de Hallepoort komen ontdekken. 

Uiteraard in alle veiligheid, met een uitgewerkt parcours dat u via de permanente collecties en 

de tijdelijke expo ‘Back to Bruegel’ doorheen het hele gebouw leidt, inclusief het prachtige 

panorama op Brussel vanop de weergang en een aantal middeleeuwse ruimtes die normaal 

gezien gesloten zijn voor het publiek. Alle info en richtlijnen over een bezoek vindt u op onze 

website.  

meer info  
 

 

Virtual reality in alle veiligheid  

In de tijdelijke expo ‘Back to Bruegel’ kan u op verschillende plaatsen kennismaken met het 

https://track.spike.email/l/103740/uqo64oefar4htkfv2tcrpdpg324un24vvtr5rguwv3fvr5fdazla/3gs6prcl6w2amhko4esnszyn4q


leven in de 16e eeuw aan de hand van virtual reality. Neem letterlijk een duik in de schilderijen 

van Bruegel en kom alles te weten over hoe onze voorouders leefden. Uiteraard denken we ook 

hier aan de veiligheid: er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien bij de virtual 

realitybrillen en we werken met tijdschema’s voor de twee virtual reality-ervaringen. De 

tijdschema’s kan u raadplegen op onze website.  

meer info 

 

Een prachtig panorama van Brussel 

Beklim de 169 trappen van de Hallepoort en geniet vanop de top van het gebouw van het mooie 

panorama van Brussel. Neem daarenboven een duizelingwekkende duik in de 16de eeuw en 

ontdekdoor de verrekijkers uitgerust met virtual reality hoe de schilder Pieter Bruegel Brussel 

zag. Ook deze verrekijkers worden telkens ontsmet. 

meer info  

 

Geheime doorgang 

Om een corona-veilig bezoek mogelijk te maken werd een speciaal parcours doorheen de 

Hallepoort uitgewerkt. Hierbij neemt u een authentieke middeleeuwse trap die vroeger niet 

toegankelijk was voor het publiek. Bij de renovatie van de Hallepoort in de 19e eeuw raakte deze 

in onbruik: architect Hendrik Beyaert bouwde aan de binnenkant van de buitengevel namelijk de 

monumentale trap die momenteel nog steeds de verschillende verdiepingen met mekaar 

verbindt. 

Koop uw ticket.  
 

  

 

 

 

Volg ons op social media en blijf op de hoogte: 

Facebook 

Instagram 

www.kmkg-mrah.be 

Hallepoort - 150 Zuidlaan - 1000 Brussel 
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