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Met de trein
Rijsel heeft twee stations in het cen-
trum op 400 meter van elkaar: 
Gare de Lille-Flandres – TER (regionale 
treinen) en TGV (hst) direct naar Parijs. 
Op 5 min. van het centrum.
Gare de Lille-Europe – Eurostar naar 
Londen en Brussel en TGV (hst) direct 
naar Roissy, Marne-la-Vallée, Lyon, Ren-
nes, Marseille, Bordeaux, Montpellier… 
Op 10 min. van het centrum.
De beste manier om vanuit de stations 
het centrum te bereiken is... te voet. Maar 
ook metrolijn 1 brengt u tot in het hart 
van de stad (station Rihour). 
w U kunt gratis met de metro van het 
ene naar het andere station rijden (lijn 2) 
indien u over een ticket ‘grandes lignes 
SNCF’ beschikt en binnen het half uur 
voor vertrek of na aankomst afstempelt. 

Met de auto
Rijsel ligt op een kruising van snelwe-
gen: A27/E42 Brussel (110 km); A22/
E17 Gent (75 km) – Antwerpen  
(125 km) – Amsterdam (290 km); A25 
Duinkerke (80 km), vervolgens A16 
Calais (110 km); A1 Parijs (220 km).
Parkings – Er zijn 7 gratis ‘parcs-relais’ 
(P+R) waar u dicht bij een metrostation 
staat en eenvoudig naar het centrum 
kunt reizen. T blz. 12

Met het vliegtuig
Luchthaven Lille-Lesquin – 11 km 
van het centrum. t 0 891 67 32 10 - 
www.lille.aeroport.fr.  Ze verbindt de 
stad met zestig nationale en internati-

onale bestemmingen. De pendeldienst 
brengt u van de vlieghaven (bij gate A) 
direct naar het centrum (bij het winkel-
centrum Euralille). Reistijd: 20 min. Een 
kaartje kost € 7 enkele rit (€ 9 H/T).
Uurregeling vanaf de luchthaven: 5.40-
22.20 u (zon- en feestd. 6.30-22.20 u); 
vanaf Euralille: 5.10-21.50 u (zon- en 
feestd. 6.00-21.50 u).

Met de bus
De bussen van Eurolines komen aan in 
het station Lille-Europe.
In België: t 02 274 13 50 - www.euro-
lines.be - ma.-vr. 9.00-18.00 u,  
za. 9.00-17.00 u.
In Nederland: t 020 560 87 88 - 
www.eurolines.nl - ma.-vr. 9.00-19.00 u, 
za. 9.00-17.00 u.

METRO

Twee lange, volautomatische 
metrolijnen doorkruisen de stad 
en rijden heel frequent: tijdens de 
spitsuren stopt er om de minuut 
een metro en in de daluren moet 
u nooit langer dan 6 min. wachten 
op een volgend stel. 
Uurregeling – ma.-za. 5.12-0.30 u 
(zo. 6.30-0.30 u). Overstappen 
van de ene op de andere metrolijn 
kan in het station Porte des Postes 
(in het zuiden) of in het Gare de 
Lille-Flandres (in het centrum). 
Prijzen – www.transpole.fr - € 1,50. 
T blz. 12
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Formaliteiten
Verplicht identiteitsbewijs – Identi-
teitskaart of geldig paspoort.
Visum – Geen voor inwoners van de 
Europese Unie (EU).
Douane – Binnen de EU wordt geen 
enkele grenscontrole uitgevoerd. Enkel 
wanneer u het land binnenkomt via een 
niet-EU-land, moet u langs de douane.
Gezondheid – Bij ongeval of ziekte 
ontvangen inwoners van de Europese 
Unie gratis gezondheidszorg indien ze 
beschikken over een Europese ziektever-
zekeringskaart. Als u deze kaart nog niet 
hebt, vraag ze dan minstens twee weken 
voor vertrek aan bij uw ziekenfonds of 
ziektekostenverzekering. De kaart is op 
naam en individueel. Ze vervangt het 
voormalige formulier E111. Elk lid van het 
gezin moet over een eigen kaart beschik-
ken, ook kinderen onder de 16 jaar.

Met de auto
Dit gebied in het hart van Europa is een 
waar verkeersknooppunt. De autosnel-
weg A1 (Parijs-Lille (Rijsel)-België) is 
de drukste van Europa. De stad staat 
nu ook rechtstreeks in verbinding met 
Groot-Brittannië. 
Inlichtingen over uw reisroute –  
www.ViaMichelin.com. De website 
biedt heel wat diensten en bevat veel 
praktische inlichtingen: routeberekening, 
landkaarten, stadsplattegronden, een 
selectie van hotels en restaurants uit  
de verschillende groene gidsen…  
www.anwb.nl.

Afstanden tot Rijsel – Antwerpen: 
124 km; Brussel: 112 km; Amsterdam: 
286 km; Groningen: 432 km; Maas-
tricht: 233 km.
Verkeersinformatie – www.infotrafic.
com. Informatie over de verkeersom-
standigheden op de autosnelwegen: 
t 08 92 68 10 77 - www.autoroutes.fr.
Terwijl u op de autosnelweg rijdt, kunt 
u de verkeersinformatie volgen op 
Radio Trafic FM 107.7.
Tolgeld – De autowegen in het depar-
tement Nord zijn gratis.
Documenten – Autobestuurders moeten 
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs 
of een internationaal rijbewijs. Behalve 
geldige autopapieren moet u ook een 
internationaal geldig bewijs van uw 
autoverzekering kunnen voorleggen  
(de zogenaamde groene kaart).
Verkeersregels – In steden en agglo-
meraties is de snelheid beperkt tot 
50 km/u, op gewone wegen tot 90 km/u, 
op vierbaanswegen tot 110 km/u en 
op autosnelwegen tot 130 km/u. Het 
dragen van de veiligheidsgordel is 
verplicht, zowel voor- als achterin. Het 
maximale toegestane alcoholgehalte in 
het bloed bedraagt 0,5 g/l.

Met de bus
Eurolines heeft meermaals per week 
busverbindingen van en naar Rijsel. 
De bussen komen aan in het station 
Lille-Europe.
In België: Verkooppunten en vertrek-
plaatsen in Antwerpen, Brussel,  
Gent, Luik - t 02 274 13 50 -  
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www. eurolines.be - ma.-vr. 9.00- 
18.00 u, za. 9.00-17.00 u. Hoofd- 
kantoor: Van Stralenstraat 8 -  
2000 Antwerpen - t 03 233 86 62.
In Nederland: Verkooppunten en ver-
trekplaatsen in Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Rotterdam, Utrecht -  
t 020 560 87 88 - www.eurolines.nl -  
ma.-vr. 9.00-19.00 u, za. 9.00-17.00 u. 
Hoofdkantoor: Julianaplein 5 -  
1097 DN Amsterdam. 

Met de trein

VANUIT BELGIË
De hogesnelheidstrein rijdt in 35 min. 
van Brussel naar Rijsel. Zin in een cul-
tureel tripje of om te winkelen? Er zijn 
dagelijks een vijftiental treinverbindin-
gen. U reist met de TGV of de Eurostar 
tot in Lille-Euralille (Gare Lille-Europe). 
Informatie, reservering, verkoop: www. 
tgv-europe.be of www.eurostar.com. 
Komt u van de richting Antwerpen, 
Gent of Kortrijk, dan neemt u beter  
de gewone trein. Deze trein rijdt tot 
het centrum van Rijsel, Gare Lil-
le-Flandres. Het traject vanuit  
Antwerpen duurt 1,45 uur, vanuit 
Kortrijk amper 30 min.
Meer info: www.belgianrail.be.
Informatie, reserveringen, verkoop: 
t 3635 (vanuit Frankrijk € 0,34/min.) - 
www.voyages-sncf.com.

VANUIT NEDERLAND
U hebt meerdere mogelijkheden om met 
slechts één overstap in Brussel-Zuid naar 
Rijsel te reizen. Brussel-Zuid bereikt u 
vanuit Nederland zowel met Thalys als 
met InterCity Brussel, vervolgens kunt 
u uw reis naar Rijsel voortzetten met de 
TGV of Eurostar. Het voordeel van over-

stappen in Brussel-Zuid (en dus niet via 
Parijs) is dat u in hetzelfde station blijft.
Informatie, reserveringen, verkoop: 
www.tgv-europe.nl of www.eurostar.
com of www.ns.nl.

Met het vliegtuig
Luchthaven Lille-Lesquin – t 0891 
673 210 - www.lille.aeroport.fr
De luchthaven van Rijsel is een kleine 
luchthaven, maar staat in verbinding 
met de meeste Franse en Europese ste-
den. Er zijn drie terminals. De luchtha-
ven wordt door goedkope luchtvaart-
maatschappijen vooral gebruikt voor 
internationale routes, bijvoorbeeld door 
Ryanair. Alle grote autoverhuurbedrij-
ven zijn er vertegenwoordigd. Parkeren 
kunt u op de short-term of de longterm 
parking. Taxi’s staan ter beschikking 
voor de terminal. De stad Rijsel  
bereikt u gemakkelijk met de bus  
(T ‘Aankomst in Rijsel’, blz. 1).

GUNSTIGE TARIEVEN
Op de volgende websites kunt u 
goedkope vliegtickets bestellen bij 
lowcostmaatschappijen (last minutes, 
speciale acties):
www.lastminute.com, www.opodo.fr,
www.exepedia.fr, www.voyager 
moinscher.com, www.belvedair.com,
www.govoyages.fr, www.easyjet.com, 
www.ryanair.com, www.transavia.com,
www.voyages-sncf.com.

Seizoenen
Deze Noord-Franse regio heeft dicht 
bij de kust een oceaanklimaat, dat lan-
dinwaarts minder uitgesproken wordt. 
Het noorden van Frankrijk heeft de 
reputatie – deels terecht – een grijze 



BESTEMMING RIJSEL8

Ambassades

BELGIË
Consulaat-generaal (Ambtsgebied: 
Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Pas-de-
Calais, Somme) – Rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 10 - 59044 Lille 
Cedex - t 03 20 74 67 50 - lille@
diplobel.be - ma.-vr. 9.30-12.30 u en 
14.00-16.00 u.

NEDERLAND
Consulaat Rijsel (Lille) (Ambtsgebied:
de departementen Nord, Ardennes, 
Aisne, Pas-de-Calais en Somme (met 
uitzondering van de arrondissementen 
Boulogne, Montreuil en Abbeville)) – 
Rue des Canonniers 4 - 59041 Lille 
Cedex - t 03 20 54 07 04 - consulat-
paysbaslille@cpblille.com.

Autoverhuur
Avis – Gare de Lille-Europe -  
t 0 820 61 16 95 - www.avis.fr 
Ander kantoor: Gare de Lille-Flandres -  
t 0 820 61 16 96 en luchthaven 
Lille-Lesquin.
Budget – Lille Gare - t 03 28 36 55 66 -  
www.budget.fr.
Europcar – Gare de Lille-Europe - 
t 03 20 06 01 46 - www. europcar.fr.  
Ander kantoor: Gare de Lille-Flandres –  
t 03 20 06 10 04 en luchthaven 
Lille-Lesquin.
Hertz – Gare de Lille-Europe -  
t 03 28 36 25 90 - www.hertz.fr. 
Ander kantoor: Gare de Lille-Flandres –  
t 03 28 26 28 70 en luchthaven 
Lille-Lesquin.

Handicap
Het symbool j duidt aan welke be-
zienswaardigheden aangepast zijn voor 
personen met een handicap. 
Tourisme et Handicap op internet: 
fr.franceguide.com/voyageurs/tourisme- 
et-handicap of www.tourisme- 
handicaps.org.
Association Tourisme et Handicap – 
43 r. Marx-Dormoy - 75018 Paris - 
t 01 44 11 10 41 - www.tourisme- 
handicaps.org.
Toegankelijkheid van musea voor 
personen met verminderde mobiliteit: 
museofile.culture.fr. 

HULPVERLENING

Europees noodnummer: t 112
Medische hulpverlening: 
t 15 (SAMU) 
Politie: t 17
Brandweer: t 18
Dokters met wachtdienst: 
t 0 820 33 24 24 (€ 0,12/min.)
Apothekers met wachtdienst: 
t 0 825 74 20 30 (€ 0,15/min.)
Antigifcentrum:  
t 0 800 59 59 59.
Verloren voorwerpen: t 03 20 
50 55 99 (ma.-vr. 8.00-12.00 u, 
14.00-17.00 u, za. 9.00-12.00 u)
Verlies bankkaart:  
t 0 892 705 705 (€ 0,34/min.), 
die u verder helpt volgens het type 
bankkaart dat u heeft. 

PRAKTISCHE INLICHTINGENPRAKTISCHE INLICHTINGEN
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Toegankelijkheid van de treinen –  
De gids Mobilité réduite ligt gratis  
ter beschikking in de stations en  
de SNCF-winkels of op de website  
www.accessibilite.sncf.com.

Kranten en media
Gratis kranten zijn ’s morgens  
verkrijgbaar aan de uitgang van  
de stations en van de metro:  
Métro (www.metrofrance.com) en 20 
Minutes (www.20minutes.fr) geven 
van maandag tot vrijdag informatie 
over de actualiteit en hebben daar-
naast nog een cultuuragenda en tips 
voor leuke daguitstapjes. Lille Plus is 
een gratis dagblad dat valt onder La 
Voix du Nord (wordt verdeeld aan de 
metro, het station en de universiteit). 
De eerste twee bladzijden zijn gewijd 
aan de stad zelf, op pagina 12 vindt u 
de culturele agenda.
La Voix du Nord (De Stem van het 
Noorden) is een regionale krant in 
Noord-Frankrijk. Ze verschijnt van 
dinsdag tot en met zondag en is 
bijzonder populair bij de bevolking 
van het departement Nord-Pas-de-
Calais. De krant brengt informatie over 
wat in de wereld gebeurt, maar ook 
tal van interessante artikels over het 
culturele leven in de stad. Elke vrijdag 
zit de ‘agendapagina’ in de krant, met 
een overzicht van de braderieën in 
Nord-Pas-de-Calais en alle belangrijke 
evenementen in de stad en de streek.
De krant Sortir, verkrijgbaar bij het 
Office de Tourisme, biedt elke week 
(woensdag) een overzicht van alle 
evenementen, concerten en tentoon-
stellingen die in de stad georganiseerd 
worden. 

Agenda komt twee keer per jaar uit 
(april-september en oktober-maart) en 
geeft een overzicht van de belang-
rijkste culturele evenementen in Rijsel 
en omgeving. Deze agenda is gratis 
verkrijgbaar bij het Office de Tourisme.
Lille Magazine is een maandblad 
dat gratis wordt verspreid door het 
gemeentebestuur. Een pak interessante 
informatie over de stad en de komende 
evenementen. Te verkrijgen bij het 
Office de Tourisme (een paar exempla-
ren) en in de gemeentehuizen van de 
verschillende wijken. 
Ch’ti magasine en Ch’tites Canailles, 
tot slot, worden geschreven en ge-
maakt door studenten. Beide verschij-
nen een keer per jaar, het 3de weekend 
van maart. U vindt er tal van adresjes, 
die per categorie ingedeeld en beoor-
deeld worden en enkele voordelige 
aanbiedingen.  Ch’tites Canailles richt 
zich specifiek op de kinderen: gespecia-
liseerde winkels, activiteiten enz. Beide 
bladen zijn gratis en worden verdeeld 
op en rond de place de la République.

Lille’s City Pass
T ‘Rondleidingen’, blz. 13.
Het Office de Tourisme stelt thema-
pakketten voor (ontdekkingstochten, 
kerstmarkt, cultureel pakket, braderij...) 
bestaande uit een City Tour, een toegang 
tot een museum of voorstelling enz. 
Met de City Pass Lille heeft u niet 
alleen toegang tot 25 toeristische at-
tracties en musea in Rijsel en de regio, 
u kunt daarenboven gratis gebruik 
maken van het openbaar vervoer  
gedurende 24 (€ 25), 48 (€ 35) of 
72 uur (€ 45). 
Meer info op: www.lilletourism.com. 
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Jaarlijkse afspraken 
Verenigingen verbonden aan de Fédéra-
tion française des fêtes et spectacles 
historiques: www.fffsh.eu.
T Meer weten over carnaval en de  
reuzen? Surf naar www.geants- 
carnaval.org.

MAART
3 Carnaval de Wazemmes (eind 
maart - begin april) – Kleurrijke 
optocht, fanfares en animaties worden 
afgesloten met een verkleed bal in het 
Maison Folie van Wazemmes.

APRIL
3 Paris-Roubaix (begin april) – De gro-
te wielerklassieker brengt jaarlijks de 
belangrijkste wielrenners van over de 
hele wereld naar de ‘hel van het Noor-
den’. Vertrek in Compiègne, aankomst 
in Roubaix - www.letour.fr.
3 Villes fortifiées du Nord-Pas-de- 
Calais (laatste zo.) – Euroregionale  
dag van de versterkte steden -  
t 03 28 82 05 43 - www.espaces- 
fortifies.com.

MEI
3 Montgolfiades (begin mei) – Een 
vijftiental luchtballons worden gedoopt 
en stijgen op vanaf het Parc du Héron - 
Villeneuve d’Ascq - t 03 20 05 40 62 - 
montgolfiades.ec-lille.fr.
3 Festival international de la Soupe  
(1 mei) – Rond het Maison Folie van  
Wazemmes kunt u proeven van  
de lekkerste soepen. De winnaar  
krijgt een ‘Gouden Soeplepel’  
(Louche d’Or)!

3 Wazemmes l’accordéon  
(10 dagen) – t 03 20 11 12 59 - 
www.flonflons.eu. Het trefpunt  
van accordeonisten uit alle landen,  
in alles stijlen.

JUNI
3 Deûle en fête (1ste weekend) –  
Muzikale cruises en smulpartijen  
in alle steden langs de Deule,  
van Wambrechies tot Lambersart -  
t 03 20 92 26 38 /03 28 38 84 21 - 
www.valdedeule-tourisme.fr.
3 Journée nationale des moulins in 
Villeneuve-d’Ascq (3de zo.) – Georga-
niseerd door de Association régionale 
des amis des moulins.
3 Latitudes contemporaines in Rijsel 
(2 weken) – Festival van de nieuwste 
choreografische scenes. Uitputtend 
en inspirerend tegelijk - t 03 20 55 
18 62 - www.latitudescontemporaines.
com - € 13.

JULI
3 Tourcoing Plage (2 weken in juli) – 
Langs het kanaal. Hydraulische brug, 
sport en ontspanning, animaties, gratis 
concerten - dag. 11.00-21.00 u -  
www.tourcoing-tourisme.com.

SEPTEMBER
3 Grande Braderie de Lille (1ste week-
end) – Kilometers straten worden 
ingenomen door marktkramers en 
particulieren. De grootste rommelmarkt 
van Europa met twee tot drie miljoen 
snuisteraars op twee dagen. Animatie 
verzekerd, vooral in het voetgan-
gersgebied van de place Rihour, op de 
boulevard de la Liberté en de Boule-

EVENEMENTENKALENDEREVENEMENTENKALENDER
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vard Jean-Baptiste-Lebas. Tijdens de 
braderie serveren restaurants en cafés 
mosselen met friet - www.braderie- 
lille-2014.fr.
3 48h Maisons de Mode (midden  
sept.) – Modeshow in het station Gare 
St Sauveur - www.48hmaisonsdemode.
com.
3 Fête du jouet ancien in Wam-
brechies (laatste weekend) – Het 
museum organiseert Eurotoy, een 
internationale beurs voor oude poppen 
en speelgoed.
3 NAME – Festival van elektronische 
muziek (1 week) - www.lenamefestival.
com.

OKTOBER
3 Tourcoing Jazz Festival Planètes 
in Tourcoing (midden okt.) – Jaarlijks 
brengt dit festival enkele grote namen 
uit de jazzwereld en toont het alle aspec-
ten van deze muziek tijdens allerhande 
concerten (deels gratis, deels mits beta-
ling) - www.tourcoing-jazz-festival.com.

DECEMBER
3 Kerstmarkt (midden nov. tot eind 
dec.) – Wanneer de eindejaarsfeesten 
in zicht komen, dan worden de place Ri-
hour en de Grand’Place omgetoverd tot 
een grote kerstmarkt met kraampjes 
en een reuzenrad - pl. Rihour -  
www.noel-a-lille.com.
3 Braderie de l’art in Roubaix 
(2de weekend) – Gedurende 48 uur 
gaan ontwerpers, illustratoren,  
tekenaars, beeldhouwers... aan de  
slag met tweedehandsmateriaal. 
Ze verkopen hun creaties voor € 1 
tot € 300 - La Condition publique - 
t 03 20 36 72 10 -  
www.labraderiedelart.com.

Evenementen 2014-2015
3 Lille 3000 – t 03 28 52 30 00 - 
www.lille3000.com. Met ‘Lille 2004’ in 
het achterhoofd tracht deze organisa-
tie om de twee tot drie jaar een reeks 
culturele evenementen te brengen, 
verspreid over verscheidene maanden 
en rond een bepaald thema: tentoon-
stellingen, feestelijkheden, concerten, 
conferenties, opvoeringen, versiering 
en lichtspektakels enz. 

Kunstgalerijen

3 Artop (hedendaagse kunst) –  
83 r. de la Monnaie – t 03 20 42 
12 12 - www.artop.fr.
3 Espace point barre (beeldhouw- 
werken) – 65 r. de la Barre -  
t 03 20 57 63 51 -  
www.espacepointbarre.fr.
3 Galerie 9 (decoratieve kunst uit  
de 20ste eeuw) – 9 r. des Bouchers -  
t 06 80 67 93 38 -  
www.9ruedesbouchers.com.
3 Galerie Nac Lil – 6 r. Thiers -  
t 03 20 39 59 31 -  
http://galerie-naclil.fr.
3 Galerie Valérie Lefèbvre – 68 r. 
Léonard Danel - t 06 61 58 66 78. 
3 Galerie Vasse (tekeningen, aqua-
rellen van Rijsel) - 76 r. Esquermoise - 
t 03 20 55 18 49 - www.vasse.com.
3 Leica store (foto’s) – 10 r. de la 
Monnaie - t 03 20 55 02 32 -  
www.leica-camera.fr.
3 Raison d’art (hedendaagse kunst) – 
153 bis bd de la Liberté -  
t 03 20 31 55 70 -  
www.raisondart.com.
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Sinds een tiental jaar heeft het hotel-
wezen in Rijsel een ware gedaante-
verwisseling ondergaan en verrezen 
er verscheidene etablissementen met 
een prachtig design en innovatieve 
stijl, geheel in overeenstemming met 
de gangbare criteria en smaken in de 
rest van Noord-Europa. Tegelijkertijd 
openden tal van chambres d'hôtes 
de deuren die een aantrekkelijk en 
betaalbaar alternatief vormen voor 
wie minder diep in de buidel wil tasten, 
zonder daarom aan kwaliteit in te 
boeten. Let op: de metropool is al snel 
volzet tijdens de jaarlijkse Braderie, het 
eerste weekend van september, evenals 
tijdens sommige congressen. 
Reserveren kan via het Office de 
Tourisme (http://resa.lilletourisme,com) 
dat vaak interessante aanbiedingen 
voorstelt voor een verblijf in de stad. 
w Alle opgenomen adresjes hebben 
gratis wifi en stellen een Nespresso 
thee- en koffieapparaat ter beschikking 
in de meeste kamers.
T Onderstaande adresjes vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van de cover: zoek 
het overeenkomstige nummer (bv. 1). 
De aanwijzingen in het rood verwijzen 
eveneens naar deze uitneembare 
vouwkaart.

Stadscentrum

MINDER DAN € 100
8 Hôtel Kanaï – Vouwkaart E4 -  
10 r. de Béthune - U Rihour - t 03 20 
57 14 78 - www.hotelkanai.com - 
31 kamers. Dit hotel is ideaal gele-

gen, op 2 min. van het Palais Rihour, 
de Grand’Place en de winkels in het 
centrum. Hedendaagse inrichting en 
meubels. Vriendelijk onthaal. Enige 
minpunt: er is geen lift aanwezig.
7 La Villa 30 – Vouwkaart E5 -  
24 r. du Plat - U République Beaux Arts - 
t 03 66 73 61 30 - www.lavilla30.fr -  
4 kamers. Dit huis uit de jaren 1930  
ligt in een rustige straat, in de onmid-
dellijke omgeving van het Musée des 
Beaux-Arts, en draagt nog steeds de 
stempel van een deftig herenhuis. Het 
hout, de paarse kleur en de schaarse art 
deco-elementen creëren een warme, 
gezellige sfeer. Op de tweede verdieping 
liggen een eetzaal en een gemeen-
schappelijk salon. Garage en fiets ter 
beschikking van de gasten. De grote 
kamers zijn goed uitgerust. De kamers 
uit de gemiddelde prijscategorie bieden 
de beste prijs-kwaliteitverhouding.

MEER DAN € 100
6 Best Western Premier Why Hotel – 
Vouwkaart D5-E4 - 7 sq. Morisson -  
U Rihour - t 03 20 50 30 30 - www.
why-hotel.com - 45 kamers, 1 suite. 
Deze Best Western opende eind 2012 
de deuren net achter de pl. Rihour, in 
een voormalig administratief gebouw. 
Het behield de witte betonnen gevel 
met grote ovalen raampartijen die heel 
kenmerkend zijn voor dit pand. De hall, 
die verzorgd en origineel versierd is, en 
de kamers maken gretig gebruik van 
de seventies-architectuur. Het gebouw 
is van ver herkenbaar en hier verblijven 
is een onvergetelijke ervaring! Uiterst 
comfortabele kamers (vaak met een 

OVERNACHTENOVERNACHTEN
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open badkamer) met kwaliteitsvol bed-
dengoed, steeds met alle nodige voor-
zieningen en veel lichtinval. Sportzaal 
op de kelderverdieping. Cocktailbar met 
muzikale animatie van donderdag- tot 
zaterdagavond. Terras in de zomer-
maanden. Restaurant voor de lunch. 
Room service met kleine gerechten,  
dag en nacht beschikbaar. Parking in  
de buurt (€ 16/d.). 
9 Novotel Lille Centre Grand Place – 
Vouwkaart D4 - 116 r. de l’Hôpital Mi-
litaire - U Rihour - t 03 28 38 53 53 - 
www.novotel.com - 104 kamers. 
Hotel dat werd gerenoveerd volgens 
het nieuwe Novotel-concept: ruime 
moderne kamers, moderne badkamers. 
Traditionele, gezonde gerechten.

Vieux Lille
Er is niet meteen een metroverbinding 
naar deze wijk maar aan het station Ri-
hour kunt u instappen op de pendelbus 
(Zap-ticket, minder dan € 1) die Vieux 
Lille in een grote lus doorkruist. 

MINDER DAN € 70
1 Gastama – Vouwkaart D2 -  
109 r. Saint-André - t 03 20 06 06 80 - 
www.gastama.com - 156 bedden. Dit 
geheel nieuwe hotel werd ondergebracht 
in een traditionele woning in het Oude 
Rijsel en ligt zowat halverwege een 
jeugdherberg en een hotel. U kunt er 
kiezen voor een bed in een slaapzaal (van 
max. 8 personen), of voor een kamer 
met enkel/dubbel bed, al dan niet met 
een eigen badkamer. Ter beschikking van 
de gasten staan: computers, een bar die 
geopend is tot middernacht, uitzendin-
gen van voetbal- en rugbywedstijden, vrij 
te gebruiken keuken, een wasmachine en 
droogautomaat. Net, rustig, vriendelijk en 

gezellig. De beste prijs-kwaliteitverhou-
ding van de hele stad. 

TUSSEN € 80 EN € 120
3 Princesse Apart’hotel – Vouw- 
kaart D2 - 39 r. Princesse - t 06 30 
69 81 06 - www.lilleaparthotel.fr - 
6 appartementen. Een oud Rijsels pand 
met karakterloze gevel in een rustige 
straat in de oude wijk. Hier kunt u 
een appartement huren voor een of 
meerdere nachten. Functioneel maar 
wat koel interieur. Reserveren kan enkel 
via internet (u krijgt een toegangscode 
toegestuurd via mail of sms). Geen 
onthaal ter plaatse. 
5 Hotel Brueghel – Vouwkaart E4 - 
 5 Parvis St-Maurice - U Gare Lille 
Flandres - t 03 20 06 06 69 - www.
hotel-brueghel-lille.com - 63 kamers. 
Dit mooie Vlaamse huis is uitstekend 
gelegen, in het voetgangersgebied op 
een boogscheut afstand van het stati-
on. Stijlvolle, authentieke slaapkamers 
met vernieuwde badkamers. De lift, het 
houtwerk en de snuisterijen uit antiek-
winkels zijn op zich al de moeite waard.

MEER DAN € 120
2 Hôtel de la Treille – Vouwkaart E3 -  
7-9 pl. Louise de Bettignies - j - 
t 03 20 55 45 46 - www.hoteldela-
treille.com - 40 kamers, 2 suites. Dit 
hotel aan het mooiste plein van het 
Oude Rijsel werd in 2013 volledig ge-
renoveerd. De elegante maar vrij kleine 
kamers hebben elk een badkamer met 
ligbad. De rustigste kamers kijken uit 
over de tuinen van de Notre-Dame-de-
la-Treille maar zijn niet per lift bereik-
baar. Voor gezinnen met kinderen zijn 
er kamers met een tussendeur. Een 
kamer is ingericht voor personen met 
een handicap. 
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Het zal moeilijker zijn te kiezen dan 
om daadwerkelijk een restaurantje te 
vinden! Rijsel heeft voor iedere smaak 
en voor ieder budget wel wat in petto. 
Van de trendy bistronomische keuken tot 
typisch Frans-Vlaamse gerechten. Laat u 
verleiden tot een schotel stoofvlees, pot-
jevleesch of waterzooi. Weet dat de Ma-
roilles-kaas hier de scepter zwaait, maar 
geen alleenheerser is en dat hij scherper 
ruikt dan smaakt. En aangezien de zee 
heel dichtbij is, kunt u er dus prat op gaan 
dat de vis vers is en graag gebruikt wordt 
door de plaatselijke chefs. En vergeten 
we ook het bier niet: subtiel aanwezig 
en vaak een waardig alternatief voor de 
overbekende Franse wijnen.
De wijk Vieux Lille (en dan vooral de rue 
de Gand) telt weliswaar het grootste 
aantal restaurants van de stad, maar 
ook andere wijken hebben heel wat te 
bieden op gastronomisch vlak. Vergeet 
niet vooraf te reserveren, want bij het 
minste straaltje zon trekken de Rijsel-
naars massaal naar buiten!  
T Onderstaande adresjes vindt u 
terug op de uitneembare kaart aan 
de binnenzijde van de cover: zoek het 
overeenkomstige nummer (bv. 1). De 
aanwijzingen in het rood verwijzen 
eveneens naar deze uitneembare 
vouwkaart.

Stadscentrum

3 LUNCH
MINDER DAN € 15

gl Envies de Saison – Vouwkaart D4 -  
63 r. Nationale - t 03 20 77 19 84 - 

www.enviesdesaison.fr - ma.-vr. 
8.30-15.00 u, za. 9.00-19.00 u. Voor 
een snelle hap op basis van slaatjes en 
verse broodjes. Ideaal voor een lichte 
snack. Verse producten, in functie van 
het seizoen, veelal afkomstig van lokale 
producenten. 
ft Chez Léontine – Vouwkaart E6 - 
217 r. de Solférino - U République-
Beaux Arts - t 03 20 51 99 41 - www.
leontine.fr - ma.-vr. 11.30-18.30 u, 
za. 10.00-18.30 u. In dit theehuis, 
waar u terecht kunt voor de lunch, 
eet u gezond: de thee, de koffie en 
het bier zijn bioproducten, een van de 
twee dagschotels is vegetarisch en 
op de uitgebreide nagerechtenkaart 
staat minstens één glutenvrij toetje. 
Het interieur is een bont allegaartje 
met tweedehands meubelen. Een 
sympathiek adresje in de buurt van  
het Palais des Beaux Arts.
fu Peek a Boo – Vouwkaart D4 - 92 r. de 
l’Hôpital Militaire - t 03 20 57 05 15 -  
www.peekaboocafe.com - di.-wo. 
10.00-23.30 u, do. 10.00-24.00 u, vr. 
10.00-1.00 u, za. 10.00-2.00 u. Een 
kroeg met een gek kantje. De hippe 
bar is versierd met speelgoed uit de 
jaren 1955-1965. ‘s Middags kunt u 
er terecht voor een gezonde en lichte 
keuken op basis van seizoensgebonden 
groenten. Dagelijks vegetarische 
gerechten. Bekend om zijn burgers 
op zaterdag, waarvan het recept 
maandelijks verandert. 
fp Basilic Café – Vouwkaart E4 - 24 bis  
r. Esquermoise - t 03 20 31 21 47 - 
www.basilic-cafe.com - 10.00-23.00 u - 

UIT ETENUIT ETEN
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Gezond lunchen kan in het theehuis Chez Léontine. © Claire Larras
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Place Rihour
Detailkaart D2
Palais Rihour – t 0 891 56 20 04 - 
9.00-18.00 u, zon- en feestd. 10.00-
12.00 u, 14.00-17.00 u - gesl. 1 jan., 
1 mei, 25 dec. - gratis. 
Dit gotische paleis is de enige architec-
turale getuige uit de Bourgondische 
tijd. Wat rest is maar een klein deeltje 
van het oorspronkelijke gebouw: de 
hoektoren, de kapel en de staatsietrap 
van het vroegere kasteel. De gebouwen 
vormden oorspronkelijk een enorme 
vierhoek rond een binnenplein. Het was 
Filips de Goede, de derde hertog van 
Bourgondië, die in 1453 met de bouw 
begon. De werken werden beëindigd 
onder zijn zoon Karel de Stoute. In dit 

kasteel kwamen de ridders van het 
Gulden Vlies vaak bijeen om feest te 
vieren. In de 17de eeuw kreeg het ge-
bouw een nieuwe functie als stadhuis. 
Illustere gasten als Hendrik VIII, Karel V 
en Lodewijk XV hebben er verbleven.
In de 18de eeuw werd het slot zwaar 
beschadigd door twee branden, en 
in 1857 moest een toren worden 
gesloopt. Bij die gelegenheid werd de 
staatsietrap afgebroken en verplaatst, 
als onderdeel van een nieuw stadhuis in 
Italiaanse neorenaissancestijl. Ook dit 
nieuwe gebouw werd in 1916 door een 
brand vernield. Weer bleven de staat-
sietrap, de zaal van de wachters en een 
bakstenen toren gespaard. Boven aan 
de gevel ziet u nog het blazoen van de 
Bourgondiërs met een ketting van de 

In deze centrale en eigenlijk relatief recente wijk – ze ontstond in het midden 
van de 19de eeuw – ligt het kloppend hart van de metropool Rijsel. De 
historische gebouwen uit verschillende periodes voeren u van de middeleeuwen 
naar de jaren 1930, alleen al in de rue de Paris, van het Hospice Gantois naar 
het stadhuis. En toch heerst hier een gevoel van eenheid. De ziel van Rijsel huist 
vanzelfsprekend rond de Grand’Place, die op haar beurt ook verwend wordt 
door de geschiedenis, met de prachtige Vieille Bourse en het indrukwekkende 
gebouw van de Voix du Nord: het leven speelt zich af in de restaurants, de 
kroegen, rond de voetgangers- en winkelstraten waar het altijd druk is, 
zowel overdag als ‘s nachts, en niet te vergeten in de rue de Solférino, het 
hoofdkwartier van nachtbrakers en feestende studenten. 

3 Bereikbaarheid: Het centrum wordt in het noorden afgebakend door Vieux Lille 
en de bd Carnot die naar Roubaix voert, in het oosten door Euralille, door de rue de 
Solférino en de wijk St Sauveur in het zuiden en het westen. Het stadscentrum is 
gemakkelijk te bereiken via de twee metrolijnen en de Liane (bus).
Uitneembare vouwkaart DF4-6 en detailkaart van de wijk blz. 73.
3 Aanraders: Het centrum moet u tweemaal bezichtigen: een eerste maal overdag, 
wanneer het er bruist van de bedrijvigheid, een tweede maal ‘s avonds om kennis te 
maken met de bars en restaurants.

Rijsel is een stad met vele gezichten. © Samuel D’hôte

STADSCENTRUMSTADSCENTRUM
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Rijsel is een stad met vele gezichten. © Samuel D’hôte
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Orde van het Gulden Vlies. Boven de 
linkerdeur ziet u een fronton met daar-
boven de ‘sabel’ van Bourgondië (een 
soort kroon). De Salle des Gardes, de 
Zaal van de Wachters, heeft een gewelf 
met smalle spitsbogen en biedt nu on-
derdak aan het Office de Tourisme. De 
kapel erboven, de Salle du Conclave, en 
het hertogelijk oratorium komen uit op 
een monumentaal trappenhuis met een 
netgewelf. In de Salle du Conclave lopen 
tegenwoordig tijdelijke tentoonstellin-
gen. Van het oorspronkelijke interieur 
is niets overgebleven, maar daardoor 
kunt u beter de mooie combinatie van 
baksteen en natuursteen bewonde-
ren, en het prachtige gewelf met een 
sluitsteen die buiten het middelpunt 
ligt (iets wat vrij zeldzaam is). De plek 
waar zich de rozet bevond, is opgevuld 
met bakstenen.

Rue Rihour
Detailkaart E2
Deze voetgangersstraat tussen de 
Place Rihour en de Grand’Place, telt 
heel wat cafés en restaurants die stuk 
voor stuk druk bezocht worden. De 
gevels aan de linkerkant zijn typisch 
voor de 17de-eeuwse bouwkunst, met 
een combinatie van Vlaamse en Franse 
invloeden. 

Grand’Place a  
(pl. du Général-de-Gaulle)
Detailkaart E2
De Grand’Place, de oude marktplaats in 
de middeleeuwen, is altijd het kloppen-
de hart van de stad geweest. 
Grand’Garde – Onmiddellijk rechts 
bij het betreden van het plein ligt het 
Théâtre du Nord, ondergebracht in 

de Grand’Garde (1717), het vroegere 
verblijfslokaal van de wachtposten 
opgetrokken in classicistische stijl. 
Dit gebouw kwam er niet zomaar. 
De koninklijke soldaten kregen een 
onderkomen dat zo dicht mogelijk bij 
de Rijselaars lag, die moeilijkheden 
hadden om zich te vereenzelvigen 
met hun nieuwe Franse nationaliteit. 
Voor wie vragen heeft bij de luxe en de 
overdaad van een eenvoudig soldaten-
onderkomen: Lille was toen nog maar 
net Frans grondgebied geworden, en 
Lodewijk XIV wilde zijn gezag en macht 
benadrukken met dergelijke imposante 
gebouwen. De zon (het symbool van 
de Zonnekoning) en de lelies op de 
frontons bevestigen die theorie. Op het 
driehoekige fronton staat de zoon van 
Lodewijk XIV afgebeeld en daarnaast 
aan beide zijden de wapens van Frank-
rijk en Rijsel. 
La Voix du Nord – Achter de 
indrukwekkende gevel van het 
volgende gebouw schuilt de hoofdzetel 
van het dagblad, dat al sinds 1944 
van de persen rolt. Het pand is een 
mooi voorbeeld van het architecturale 
eclecticisme in Rijsel. Dit betonnen 
gebouw, dat dateert van 1936, heeft 
een trapgevel in neo-Vlaamse stijl. Op 
de gevel staan een principeverklaring 
(‘De werkgelegenheid verdedigen 
in Le Nord’) en de blazoenen van 
alle regionale edities van de krant. 
De vergulde bronzen groep op de 
top van de puntgevel stelt de Drie 
Gratiën voor. Het is een werk van 
beeldhouwer Raymond Couvegnes 
en symboliseert de provincies van de 
regio Nord-Pas-de-Calais: Vlaanderen, 
Artois en Henegouwen. Vlaanderen 



BEZIENSWAARDIGHEDEN > STADSCENTRUM 61

houdt tarwe in de hand, Artois (links) 
wordt gesymboliseerd door een 
Newfoundlandvaarder, Henegouwen 
heeft een reisduif (of coulon) op de 
schouder (duivenverenigingen waren 
heel actief in de streek). De krant La 
Voix du Nord, de opvolger van de in 
1819 opgerichte L’Echo du Nord, is 
ontstaan in 1941 in de kringen van de 
Franse ondergrondse en werd later, 
in 1944, het belangrijkste regionale 
dagblad.
Colonne de la Déesse – In het midden 
van de Grand’Place staat de Colonne 
de la Déesse. De godin, niet echt een 
schoonheid, heeft een lontstok in haar 
hand en symboliseert het heldhaftige 
verzet van de stad tijdens het Beleg 
van 1792 door de Oostenrijkers. Het 
opschrift op het monument is het 
beroemde antwoord van de burge-
meester van Rijsel op het Oostenrijkse 
ultimatum: ‘Wij hernieuwen onze eed 
van trouw aan de natie, wij beloven de 
principes van vrijheid en gelijkheid te 
verdedigen en we zullen er desnoods 
voor sterven, wij zullen geen verra-
ders zijn.’ Het door architect Charles 
Bevignat ontworpen monument werd 
opgericht in 1845. De beeldhouwer van 
de Godin is Théophile Bra uit Douai, die 
ook de twee bas-reliëfs op de Arc de 
Triomphe in Parijs heeft gemaakt. 
Furet du Nord – Tegenover de Vieille 
Bourse staat het gebouw van de Furet 
du Nord, een van de grootste boekhan-
dels ter wereld die in 1990 gerenoveerd 
werd. De naam verwijst naar de lokale 
traditie om met een fret op konijnen te 
jagen, maar ook naar de transformatie 
van een bontzaak in een boekwinkel. 
Le Furet was de eerste boekwinkel 

met zelfbediening in Frankrijk. Nu, met 
8000 m2 gewijd aan cultuur en vrije 
tijd, is het een van de grootste boek-
handels van Europa.
Vieille Bourseaa – Dit is zonder twijfel 
het mooiste monument van de stad. 
De Oude Beurs werd gebouwd in 1653 
door Julien Destrée in opdracht van 
de kooplieden. Deze beurs moest de 
concurrentie aangaan met de beurzen 
van de grote steden in de Nederlanden. 
Hoewel het gebouw een geheel lijkt, 
bestaat de beurs in werkelijkheid uit 
vierentwintig identieke huizen met 
mansardedak. Deze huizen vormen 
een vierhoek rond een binnenplein 
met bogen. Hier vonden de transacties 
plaats. Men kan het binnenplein 
betreden door vier poorten met 
daarbovenop vier Vlaamse leeuwen, 
die herinneren aan het feit dat de stad 
bij de Nederlanden heeft gehoord. 
Destrée, die de gevels bewerkte, 
was houtbewerker, gespecialiseerd 
in schrijnwerk en kleine meubelen. 
Guirlandes, mascarons, vruchten en 
bloemen sieren het gebouw. De gevels 
steken vol moeilijk interpreteerbare 
mythologische verwijzingen en 
zinnelijke knipoogjes. Zo ontdekt 
u aan de zijde van de Grand’Place 
merkwaardige personages. Links van 
de ingang staat bijvoorbeeld een 
mooie jongeling die een vrouwelijk 
geslachtsorgaan lijkt te hebben, net 
als de oude man erboven. In de rue 
des Manneliers staat een bloedmooie 
vrouw. Onder haar borsten lijkt 
zich een duivel te verbergen. Op 
diezelfde gevel prijkt ook koning 
Midas met zijn ezelsoren. De bronzen 
borstbeelden, medaillons, engeltjes en 
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Rijselse dichter A. Samain (1859-1906). 
Poppentheater (T ‘De beste adresjes’, 
blz. 43). 
Arboretum – Bd Vauban - j - 9.00-
12.00 u, 13.00-17.00 u - gesl. zo. en 
ma. - langs de Deule.

Palais Rameau
Vouwkaart C4-5 – 39 bd Vauban - 
U Gambetta - t 03 20 49 50 00. 
In 1878 deed Charles Rameau, die toen 
voorzitter was van de Société lilloise 
d’horticulture, een schenking aan de 
stad, op voorwaarde dat er een paleis 
zou opgetrokken worden dat zijn naam 
droeg en waarin muzikale feesten en 
bloemententoonstellingen zouden 
georganiseerd worden. Het paleis is 
een ontwerp van de Rijselse architecten 
Auguste Mourcou en Henri Contamine 
en combineert lokale architectuurken-
merken met de Moorse stijl. Het heeft 
als absolute blikvanger een prachtige 
ronde serre. De bestemming is en was 
veelzijdig: evenementen rond tuinbouw, 

concerten, dierententoonstellingen, ban-
ketten, onderkomen voor gevangenen 
bij hun terugkeer uit Duitsland in 1945 
of centrale hal voor schoolexamens 
tussen 1930 en 1960. Het gebouw werd 
deels gerenoveerd ter gelegenheid van 
Lille 2004 en is te bezichtigen tijdens de 
evenementen.

Université catholique
Vouwkaart C5 – 60 bd Vauban -  
U Gambetta - t 03 20 13 40 00. 
Indrukwekkend klassiek bouwwerk van 
baksteen. De universiteit werd in 1875 
opgericht en telt 6 faculteiten, 20 scho-
len, een ziekenhuis en 10 bibliotheken. 
25.000 studenten lopen er school op 
een campus van 150.000 m² in het hart-
je van de stad. De instelling is een ware 
referentie voor het hoger onderwijs in 
Frankrijk en draagt bij tot de uitstraling 
van Rijsel als universiteitsstad. In de 
omliggende rue de Solférino en rue  
Masséna heerst een studentikoze sfeer.
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Het Maison Folie van Wazemmes combineert industriële architectuur met hedendaagse bouwtechnieken.
© Daniel Rapaich/Ville de Lille

Markt van Wazemmes
Vouwkaart C6 –  pl. de la Nouvelle- 
Aventure - U Gambetta - di., do. 7.00-
13.00 u, zo. 7.00-14.00 u - overdekte 
markt in de hallen, dag. behalve ma.
De markt van Wazemmes zorgt voor de 
nodige bedrijvigheid op de Place de la 
Nouvelle-Aventure en in de grote rode 
bakstenen markthal. Voedingskraam-
pjes, antiekstalletjes en verkopers van 
prullaria zorgen voor een gezellige en 
vrolijke sfeer.

Église St-Pierre-et-St-Paul
Vouwkaart C6  –  pl. du Parvis-de-
Croix - 23 r. du Marché -  U Gambetta. 
Deze indrukwekkende rode bakstenen 
kerk dateert van 1857 en kijkt uit over 
de markt. Het neoromaanse bouwwerk 
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
volledig geplunderd waardoor het rijke 
interieur verloren is gegaan.

Maison Folie Wazemmes a
Vouwkaart C7 – 70 r. des Sarrazins - 
 U Wazemmes, Gambetta of Mon-
tebello - t 03 20 78 20 23 - www.
mfwazemmes-lille.fr - 14.00-19.00 u, zo. 
10.00-19.00 u - gesl. ma., di. en sommige 
feestd. - gratis - j.
/ Geslaagde combinatie van de 
19de-eeuwse industriële architectuur 
en hedendaagse bouwtechnieken  
en -materialen. Deze voormalige  
spinnerij (1855) werd gerenoveerd  
door de Nederlandse groep architecten 
NOX in samenwerking met de architect 
Lars Spuybroek. Verspreid over  
5000 m2 worden er het hele jaar  
door ateliers, voorstellingen, tentoon-
stellingen en opvoeringen van artiesten 
georganiseerd, te midden van een 
volkse wijk. 
w In de kelder met bakstenen gewel-
ven werd een hamam ondergebracht.

Wazemmes was lange tijd een landelijk gebied aan de rand van Rijsel, maar 
veranderde in de 19de eeuw volledig van aanblik. Industriëlen die niet langer 
nieuwe fabrieken mochten optrekken binnen de stadsmuren, palmden massaal 
deze wijk in. Toen Wazemmes in 1858 bij Rijsel gevoegd werd, was de wijk al de 
vaste verblijfplaats van de honderden arbeiders die hier in de ‘courées’ woon-
den (thans grotendeels verwoest) en kende ze een ongeziene industrialisering. 
De arbeiders wonen hier nog steeds. Sinds begin 2000 kent de wijk een nieuwe 
toestroom van inwoners, vooral door de relatief lage kostprijs van de woningen, 
de nabijheid van het stadscentrum, het uitgebreide culturele aanbod en de 
authenticiteit. Maak kennis met de restaurants, de bars en de markt. 

3 Bereikbaarheid: De wijk is gemakkelijk te bereiken met de metro: lijn 1 loopt 
door het centrum (haltes Gambetta, Wazemmes en Porte des postes); lijn 2 rijdt 
naar het westen van de wijk (halte Cormontaigne). Uitneembare vouwkaart CD6-7.
3 Aanrader: Bezoek de wijk op zondagmorgen, tijdens de markt.

DE WIJK WAZEMMESDE WIJK WAZEMMES
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Het Maison Folie van Wazemmes combineert industriële architectuur met hedendaagse bouwtechnieken.
© Daniel Rapaich/Ville de Lille
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Een stad in ontwikkeling
In de 11de eeuw is Rijsel al een laken-
stad die zich ontwikkelt rond het kas-
teel van Boudewijn V, graaf van Vlaan-
deren. De haven ligt dan ter hoogte 
van de huidige avenue du Peuple-Belge. 
In de loop van de eeuwen worden de 
moerassen waarop de stad is gebouwd 
drooggelegd, wordt de Deule geka-
naliseerd en verplaatst de haven zich, 
samen met de verdere ontwikkeling 
van de stad, naar zijn huidige locatie.
Niettegenstaande Vlaanderen een 
vazalstaat is van de koning van Frank-
rijk, toch blijft het economisch gezien 
afhankelijk van Engeland en het Heilig 
Rooms-Duitse Rijk. Als reactie op de 
aanspraken van Filips August op de 
noordelijke gebieden komt een coalitie 
tot stand van de Engelse koning Jan 
zonder Land, de Duitse keizer Otto IV 
en de graven van Boulogne, Heneg-
ouwen en Vlaanderen. Op 27 juli 1214 
behalen de Fransen een eerste grote 
overwinning bij de slag van Bouvines.
Rijsel wordt vervolgens bestuurd door 
Johanna, gravin van Vlaanderen, alvo-
rens in 1369 in handen te vallen van de 
hertogen van Bourgondië. De stad kent 
zo’n welvaart dat Filips de Goede beslist 
er zijn hofhouding (1200 personen!) 
onder te brengen in het Palais Rihour 
(T blz. 58), dat speciaal hiervoor 
gebouwd werd. Er worden schitteren-
de feesten en banketten gehouden, 
waaronder het ‘Banket van de fazant’, 
waarbij Filips de Goede belooft op 
kruistocht te gaan naar Konstantinopel. 
In de 15de eeuw vestigen de tapijtwe-

vers van Arras, die door Lodewijk XI 
verjaagd waren, zich in Rijsel, waardoor 
de stad haar handelspositie versterkt.  

Een versterkte stad 
Het machtige hertogdom Bourgondië 
komt vervolgens onder het bewind van 
de Habsburgers en later de Spanjaar-
den, wanneer Karel V tot keizer wordt 
gekroond. De 16de eeuw is voor Rijsel 
een gouden eeuw: de stad weet zich 
verder te ontwikkelen onder invloed 
van de Nederlanden en Engeland en 
weet aan de godsdienstoorlogen die 
Europa verscheuren te ontsnappen. 
In 1667,  kort na het huwelijk van 
Lodewijk XIV met Maria-Theresia van 
Oostenrijk, infante van Spanje, wil de 
Zonnekoning de Nederlanden opeisen, 
hetgeen hem geweigerd wordt door de 
Spaanse kroon. Hij belegert Rijsel en 
neemt de stad in. Hij laat door Vauban 
een citadel bouwen en benoemt Rijsel 
tot hoofdstad van de Provinces du 
Nord. Rijsel is nu goed beschermd door 
haar citadel (T blz. 89), organiseert 
zich en blijft groeien. 
In 1762 verbreekt een koninklijk edict 
het lakenmonopolie van de stad dat 
steeds meer onder vuur was komen te 
liggen. Ook Roubaix en Tourcoing mo-
gen nu lakens weven. Ze specialiseren 
zich in wol, terwijl Rijsel zich toespitst 
op de katoenweverijen. 

Een industriële regio
Met de komst van de stoommachine 
en de verdere mechanisering, wordt de 
textielnijverheid een volwaardige indus-
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trie. Rijsel-Roubaix-Tourcoing bekleden 
al snel de tweede plaats ter wereld, na 
Manchester en in sommige specialiteiten 
zelfs de eerste plaats (wol in Roubaix). 
In 1858 krijgt Rijsel de toestemming 
om zijn versterkingen, die de groei van 
de stad tegenhouden, te breken en de 
zuidelijke gemeenten (Fives, Moulins, 
Esquermes en Wazemmes) waar zich 
al tal van fabrieken gevestigd hadden, 
te annexeren. De oppervlakte van de 
stad wordt verdrievoudigd, het bevol-
kingsaantal verdubbelt. Een dergelijke 
revolutie gaat natuurlijk gepaard met de 
opkomst van een stadsproletariaat met 
de bijbehorende ellende. In 1846 loopt 
de kindersterfte in de wijk Saint-Saveur 
op tot 75 %. Deze industrie bereikt haar 
hoogtepunt in 1914, maar zal volledig 
verwoest worden door de oorlog: de 
bezetter rooft alle industriële machines 
die niet verwoest zijn tijdens een van  
de bombardementen. In 1918 blijft  
er niets meer over van de ooit zo  
bloeiende industrie.
Ook al loopt de heropbouw in snel-
treinvaart, toch zal ze niet voltooid zijn 
wanneer de wereld getroffen wordt 
door de crisis van 1929. De eerste 
omvormingen, met onder meer de 
opkomst van de postorderbedrijven, 
volstaan niet om de neerwaartse spi-
raal van de textielindustrie te stoppen. 
De Tweede Wereldoorlog mag dan min-
der ingrijpend zijn voor de regio, toch 
komen er na de oorlog maar weinig 
nieuwe investeringen. Vanaf de jaren 
1960 bereikt de textielcrisis zijn groot-
ste omvang en zal ze voortduren tot 

het begin van de jaren 2000, wanneer 
de laatste gespecialiseerde fabrieken 
de deuren sluiten. 
De traditionele industrieën (textiel, 
drukkunst, mechanische industrie, 
chemie, voedingsmiddelenindustrie...) 
zijn nu uitgebreid met nieuwe be-
drijfstakken en technologieën. Zo is 
Rijsel-Roubaix-Tourcoing de Europese 
hoofdstad van de postorderverkoop 
en een belangrijk zakencentrum in 
Noord-Europa met het centrum Euralille 
(T blz. 101), de Chambre de commerce 
et d’industrie en de Effectenbeurs.

Gericht op de toekomst
Sinds de jaren 1990 richt de metropool 
Rijsel zich volledig op de toekomst, 
met nieuwe en gespecialiseerde centra. 
Een voorbeeld daarvan is Eurasanté, 
gevestigd in Loos, dat zich toespitst op 
de ontwikkeling en de jobcreatie in de 
gezondheidssector in de regio Nord-
Pas-de-Calais.  
T www.eurasante.com 
Euratechnologies is een ander ambi-
tieus project dat bedrijven en diensten 
rond nieuwe informatie- en communi-
catietechnologieën samenbrengt in de 
voormalige vestiging van Le Blan-La-
font in Lomme. Deze nieuwe wijk zal 
straks ook woningen, ontspannings-
mogelijkheden, culturele centra enz. 
omvatten. 
T www.euratechnologies.com
En dan is er nog de Plaine Images rond 
nieuwe textielsoorten en beelden. 
www.plaine-images.fr - T blz. 121.
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