
 
 

    De stadspoorten van Brussel - Fiche  

    De Anderlechtse poort in 1780. 
 

 

 

 

Spaak L., Anderlechtse poort, rond 1780 

1. Observeer het schilderij.  

Het schilderij toont de stadspoort … 

 vanuit de binnenkant van de stad. 

 vanaf de buitenkant van de stad. 

 

Tip: denk eraan hoe een middeleeuwse 

stad zich beschermt. 

 

 

2. Waar staat deze poort op de kaart van Braun et 

Hogenberg? Situeer ze. 

 

Tip: gebruik de legende van de kaart. 

 

3. Teken een poort op een kaartje en zet dat op de 

juiste plaats op de kaart van Braun & Hogenberg. 

 

 

  

https://www.erfgoedklassen.brussels/lesmateriaal/bruegel-brussel/ 

https://www.erfgoedklassen.brussels/lesmateriaal/bruegel-brussel/


 
   

   De stadspoorten van Brussel - Fiche  

   De Naamse poort in 1613. 
 

 

 

 

 

1. Cantagallina R., De Naamse poort, 1613 

 

1. Observeer de tekening. 

De tekenaar tekende de stadspoort… 

 vanuit de binnenkant van de stad. 

 vanaf de buitenkant van de stad. 

 

Tip: denk eraan hoe een middeleeuwse 

stad zich beschermt. 

 
 

2. Waar staat deze poort op de kaart van Braun & 

Hogenberg. Situeer ze. 

Tip: Op de legende heet ze ‘Couwenberch’ 

 

3. Teken een poort op een kaartje en zet dat op de juiste 

plaats op de kaart van Braun & Hogenberg. 

 

  



    

   De stadspoorten van Brussel - Fiche  

   De Vlaamse poort in 1780. 
 

 

 

 

 

 

Spaak L., De Vlaamse poort, rond 1780 

1. Observeer het schilderij.  

Het schilderij toont de stadspoort … 

 vanuit de binnenkant van de stad. 

 vanaf de buitenkant van de stad.  

 

Tip: denk eraan hoe een middeleeuwse stad 

zich beschermt. 

 

 

2. Waar staat deze poort op de kaart van Braun et 

Hogenberg? Situeer ze. 

 

Tip: gebruik de legende van de kaart. Vlaamse 

was ‘Vlemsch’ in het oud-nederlands.  

 

3. Teken een poort op een kaartje en zet dat op de juiste 

plaats op de kaart van Braun & Hogenberg. 

 

  



 

   De stadspoorten van Brussel - Fiche  

   De Schaarbeekse poort in 1613. 
 

 

 

 

 

 

Cantagallina R., de Schaarbeekse poort, 1612-1613 

1. Observeer de tekening. 

De tekenaar tekende de stadspoort… 

 vanuit de binnenkant van de stad. 

 vanaf de buitenkant van de stad. 

 

Tip: denk eraan hoe een middeleeuwse 

stad zich beschermt. 

 
 

2. Waar staat deze poort op de kaart van Braun & 

Hogenberg. Situeer ze. 

Tip: Op de legende heet ze ‘Cuelsche’. 

 

 

3. Teken een poort op een kaartje en zet dat op de 

juiste plaats op de kaart van Braun & Hogenberg. 

 

 

  



   

  De stadspoorten van Brussel - Fiche  

  De Lakense poort in 1793. 
 

 

 

 

 

 

Vitzhumb P., de Lakense poort, 1783 

1. Observeer de tekening. 

De tekenaar tekende de stadspoort… 

 vanuit de binnenkant van de stad. 

 vanaf de buitenkant van de stad.  

 

Tip: denk eraan hoe een 

middeleeuwse stad zich beschermt. 

 

 
 

2. Waar staat deze poort op de kaart van Braun & 

Hogenberg. Situeer ze. 

Tip: gebruik de legende. 

 

 

3. Teken een poort op een kaartje en zet dat op 

de juiste plaats op de kaart van Braun & 

Hogenberg. 

 

  



 

  De stadspoorten van Brussel - Fiche  
  De Leuvense poort in 1783. 
 

 

 

 

 

 

 

Vitzhumb P., Leuvense poort, 1783 

1. Observeer de tekening. 

De tekenaar tekende de stadspoort… 

 vanuit de binnenkant van de stad. 

 vanaf de buitenkant van de stad.  

 

Tip: denk eraan hoe een middeleeuwse 

stad zich beschermt. 

 

 
 

2. Waar staat deze poort op de kaart van Braun & 

Hogenberg. Situeer ze. 

Tip: gebruik de legende. ‘Leuvense’ was 

‘Lovensche’ in het oud-nederlands. 

 

3. Teken een poort op een kaartje en zet dat op de 

juiste plaats op de kaart van Braun & Hogenberg. 

 

 


