
Wandeling 
Goutte d’Or 

 
 

begin: metro Barbès-Rochechouart 
eind: metrostation Château Rouge 

duur: 2 uur (2,5 km) 

 

kaart 
 

 
 
Multicultureler kan het niet. In de wijk Goutte d’Or is ruim 36 procent van de bewoners in 
het buitenland geboren. De meesten komen uit  de Maghreb-landen en de voormalige 
kolonies van Frankrijk in Afrika en het Caribisch gebied. 
 
De wijk Goutte d’Or hoorde tot de aansluiting bij Parijs in 1859 bij het dorp La Chapelle. 
Daar waren wijngaarden waar een witte wijn werd geproduceerd die een goudachtige 
kleur had, vandaar de naam (gouden druppel). Rond 1830 verdwenen de akkers en 
verschenen fabrieken en werkplaatsen: de Industriële Revolutie was begonnen. Er waren 
handarbeiders nodig, en er kwamen boeren uit de provincie die geld wilden verdienen in 
de industrie. Met de ontwikkeling van de spoorwegen kwamen de arbeiders van steeds 
verder weg, België en Duitsland, daarna volgden Russische en Poolse joden op de vlucht 
voor de pogroms. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zocht de Franse overheid werkkrachten 
in de kolonies van de Maghreb-landen in Noord-Afrika om de mannen te vervangen die aan 
het front vochten. In 1920-1922 emigreerden veel Algerijnen naar Frankrijk vanwege de 
slechte oogsten in hun land. En ook na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan 
mankracht uit Noord-Afrika om het land weer op te bouwen. Zij vonden onderdak in de 
huurkazernes van de Goutte d’Or, goedkope woningen waarnaar zij later hun familie 
konden laten overkomen. Als laatste groep kwamen rond 1980 immigranten uit de Franse 
kolonies in Afrika (Kameroen, Senegal, Zaïre, Ivoorkust) en de Cariben.  
 
Rond 1980 was echter duidelijk dat 80% van de huurkazernes langzamerhand 
onbewoonbaar was en ook de riolen waren in slechte staat. De gemeente Parijs lanceerde 
in 1983 een renovatieplan voor de hele wijk. Veel panden die niet meer te redden waren 
werden vervangen door nieuwbouw, andere huizen werden opgeknapt.  Er werden 100 
woongebouwen gesloopt en 800 nieuwe woningen gebouwd. Alles gebeurde op basis van 
overleg met de wijkbewoners, wat natuurlijk niet altijd gladjes verliep. Ook nu nog zijn er 
veel belangengroepen in de wijk die zich roeren als een pand gesloopt dreigt te worden. 
De huizen in de Goutte d’Or zijn een mix van woongebouwen à la Hausmann, oude 
panden, gerenoveerde huizen en nieuwbouwappartementen. 
 
De Goutte d’Or is een wijk waar de handel is geconcentreerd rond metrostation Château 
Rouge, de rue Poulet en de rue Dejean. Het is er druk en lawaaiig, maar ook kleurrijk, 
exotisch en schilderachtig. Slagers, kruideniers, juweliers, stoffenzaken, telefoonwinkels 
en winkels met Afrikaanse schoonheidsproducten zijn heel populair. Ze worden 
afgewisseld met cafés en restaurantjes. 
 

 
Ga het metrostation uit en loop naar de boulevard Magenta. 
 
Op nr. 170 van de boulevard Magenta, hoek boulevard de la Chapelle, staat een beroemde 
bioscoop, de Louxor. Het is een neo-egyptisch gebouw uit 1921, dat in april 2013 weer 
open ging na een verbouwing van drie jaar. De architect was Henri-André Zipcy en het is 
geen wonder dat niemand zijn naam kent, want dit was het enige gebouw dat hij ooit 
ontwierp. Het is een immens gebouw, dat plaats had voor 1195 bezoekers en prachtige 

https://maps.google.nl/maps/ms?msid=207892683728523558477.0004dabc0bb4d1447fd55&msa=0&ll=48.885065,2.355924&spn=0.005573,0.014645


zalen met mozaïeken. Er is in de loop der jaren veel aan vertimmerd, maar met de laatste 
renovatie is het gebouw weer in de oorspronkelijke staat gebracht. Kijk even binnen als 
de bioscoop geopend is.  
 
Loop terug naar de kruising van de boulevard Barbès en de boulevard de Rochechouart.  
 
Op de kruising van Barbès en Rochechouart staat een filiaal van warenhuis Tati. Dit is de 
populairste bestemming voor toeristen uit Noord-Afrika op zoek naar goedkope spullen. 
Het is een roze gebouw uit 1948 van Jules Ouaki, die het de naam van zijn moeder (Tita) 
wilde geven, maar die naam bestond al, daarom heeft hij die naam omgedraaid: Tati. De 
eigenaar verzon het idee de prijzen aan de buitenkant van het gebouw te laten zien, om 
mensen met drempelvrees toch binnen te lokken. Ook was hij de bedenker van de 
zelfbediening voor kleding.  
 
Rond deze kruising en onder het metroviaduct is op  woensdag- en zaterdagochtend een 
voedselmarkt onder het metroviaduct op de boulevard de la Chapelle. 
 
Steek over en sla rechtsaf de boulevard de la Chapelle op. Ga de 1e links,  de rue des 
Islettes.  
 
Halverwege  de rue des Islettes is de place de l’Assommoir. Dat pleintje is vernoemd naar 
een roman van Emile Zola, L´Assommoir (de drankwinkel), die in deze buurt speelt. De 
hoofdpersoon Gervaise woonde op nr. 12 van de rue des Islettes en was wasvrouw in de 
wasserij die ertegenover lag. 
 
Ga linksaf de rue de la Goutte d’Or in.  
 
De rue de la Goutte d'Or is ontstaan als weg naar de wijngaarden die hier voor de 18e 
eeuw waren en buiten Parijs lagen. ‘Goutte d’Or’ betekent ‘gouden druppel’ en slaat op 
de kwaliteit van de wijn die in vroeger tijden beroemd was: de koning kreeg deze wijn elk 
jaar op zijn kroningsdag. Nu  is het een straat met bewoners die hun roots vooral in 
Noord-Afrika hebben.  
 
Ga aan het eind twee keer rechts. Je komt dan in de rue des Poissonniers. 
 
Dit was van oudsher de weg waarover vis de stad in gebracht werd met paard en wagen. 
De vis kwam uit het noorden of uit Normandië en was bestemd voor de Hallen waar ze 
verhandeld werd.  
 
Op de hoek met de rue de Polonceau wordt gebouwd aan een nieuw Institut des Cultures 
de l’Islam. 
 
Sla rechts de rue de Polonceau in en ga daarna bij nr. 41 rechtsaf naar de Villa 
Poissonnière. 
 
Dit is een landelijk straatje van 90 meter lang op een heuvel met  aardige huizen en 
tuinen ( uit 1840), vaak met keramiek versierd. Dit terrein was ooit eigendom van een 
wijnboer. Het hek is vaak gesloten, maar de conciërge laat je er soms in als je het 
vriendelijk vraagt. 
 
Loop terug naar de rue Polonceau en sla rechtsaf. Ga de eerste rechts, de rue des Gardes. 
 
Deze straat wordt ook wel ‘Rue de la mode’ genoemd. De 19e-eeuwse huizen zijn in 1995 
afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Met hulp van de stad Parijs  hebben veertien 
jonge modeontwerpers van mode hier hun eigen winkel/atelier opgezet.  
  
Ga aan het eind van de rue des Gardes linksaf de rue de la Goutte d’Or in en loop tot de 
rue Boris Vian.  



Kijk voor je linksaf gaat even rechts de rue de la Goutte d’Or in. Op nr. 28 is sinds kort 
een bierbrouwerij gevestigd, Brasserie de la Goutte d’Or. De jonge eigenaar heeft zijn 
bieren vernoemd naar de straten in de omgeving: Myrha, Charbonnière, Château Rouge. 
Donderdag en vrijdag van 17-19 uur en zaterdag van 14-19 uur kun je het bier gaan 
proeven. Het is echt een bedrijf, geen café. Kijk alvast op de website: 
www.brasserielagouttedor.com. 
 
In de rue de la Goutte d’Or kom je voedselwinkels en cafés tegen. Op nr. 41 is café-
restaurant A la Goutte d’Or, met terras. 
 
Op de kruising van de straat en de rue Boris Vian staat links een beeld van acrobaten, 
gemaakt door Lyonel Kouro. Het staat voor het sportcentrum van de Goutte d’Or. 
 
Ga de trappen van de rue Boris Vian af en dan rechtdoor de rue de Fleury in. 
 
Op de hoek van de rue de Fleury en de boulevard de la Chapelle staat het nieuwe Centre 
Musical Fleury-Goutte-d’Or Barbara. Het is een centrum voor moderne muziek zoals rock, 
pop, metal, hiphop en electro en er worden ook concerten gegeven. Jongeren van 13-28 
jaar kunnen hier gebruik maken van muziekstudio’s, apparatuur en een concertzaal. Het 
gebouw is ontworpen door bureau Constantini-Rejimbal, die ook de Bibliothèque Goutte 
d’Or uit 1999 (gerenoveerd in 2012) ontworp, aan de andere kant van de rue de Fleury. 
 
Ga linksaf  de boulevard de la Chapelle op en daarna de tweede links, de rue de 
Tombouctou. Steek de rue de Jessaint over en ga de rue Stephenson in. 
 
Rechts liggen de spoorrails die van het Gare du Nord komen. In 1845 kreeg de Compagnie 
du Nord de concessie tot het bouwen van de spoorlijn Parijs-België via Lille, ontworpen 
door de Engelsman George Stephenson, de uitvinder van de stoomlocomotief. De 
Compagnie was opgericht door twee bankiers, Rothschild en Lafitte. Het bedrijf vormde 
een van de belangrijkste onderdelen van wat in 1938 de SNCF werd, het Franse 
spoorwegbedrijf.  
 
Op nr. 2 van de rue Stephenson staat een bijzonder woongebouw uit 1885 met een boeg 
als een schip. 
 
Ga de 1e straat links in, de rue Saint-Bruno. 
 
Je loopt langs een parkje tegen de kerk Saint-Bernard aan, op de square Saint-Bernard. 
Het is een kerk in uitbundige neogotische stijl uit 1858. Aan beide kanten van het koor is 
een retabel, een van Saint Bernard de Clairvaux en een van Sainte Geneviève, 
patroonheilige van Parijs. Links van de kerk staat een kapel uit 1880 waarin nu een 
buurtcentrum is gevestigd. 
 
Ga na de kapel links de rue Saint-Luc in. Bijna aan het eind gaat een pad rechts de square 
Léon in. 
 
De square Léon is het hoogste punt van de wijk. Het was vroeger de top van de heuvel van 
Moulins, waar een van de vijf molens van de Goutte d’Or stond. Het plein ont in 1992 toen 
verkrotte bebouwing werd gesloopt. De muurschilderingen zijn van Bernard Heloua, die de 
basis liet schilderen door jongeren uit de wijk. 
 
Loop de square Léon uit naar de rue Léon. 
 
Rechts op de hoek van de rue Cavé en de rue Saint-Luc is het Ecomusée. In het gele pand 
worden activiteiten en exposities georganiseerd met als doel de herinnering van de Goutte 
d’Or levend te houden.  
 

http://www.brasserielagouttedor.com/


Op nr. 19-23 vind je het Institut des Cultures de l’Islam (ICI). Dit gebouw is tijdelijk: er 
wordt aan  twee nieuwe gebouwen gewerkt op 56 rue Stephenson/ hoek rue Doudeauville  
en 6 rue des Poissonniers/hoek rue Polonceau, respectievelijk op te leveren in 2013 en 
2015. Het ICI organiseert culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen en conferenties 
over de islamitische cultuur en de Arabische wereld. Het ICI is vrij toegankelijk van 
woensdag t/m zondag van 15-20 uur. 
 
Kruis de rue Myrha. 
 
De rue Myrha is vernoemd naar de dochter van meneer Biron, een vroegere burgemeester 
van Montmartre. Hier zijn o.a. winkels met traditionele Afrikaanse kleding. Op nr. 100 is 
een café-brasserie Floors. 
 
Ga na de rue Myrha de eerste straat links, de rue de Suez. Loop de straat uit en ga aan 
het eind links (rue des Poissonniers) en direct weer rechts, de rue Dejean. 
 
Hier is van dinsdag- tot zondagmorgen de marché Dejean op de plaats van het voormalige 
kasteel Château Rouge. Het is vooral een voedselmarkt voor bewoners en toeristen uit 
Afrika en de eilanden in de Caribische Zee. De vrouwen hebben prachtige gekleurde 
gewaden aan. Hier koop je vis waar je nog nooit van gehoord hebt, reusachtige slakken,  
maniok, zoetwaterkrabben, groene, rode en zwarte peper, kaneel, gember, mango’s, pok-
pok… Voor de prijs hoef je het niet te laten, en afdingen is heel gewoon. De grootste 
aanvoer van voedsel is op dinsdag en vrijdag. Ook in de rue des Poissonniers vind je 
allerlei exotische winkels. 
 
Sla aan het eind van de rue Dejean rechts de rue Poulet in. Ga aan het eind links de rue 
Doudeauville in tot je op de boulevard de Barbès bent.  
 
De boulevard de Barbès is een van de twee grote boulevards die baron Hausmann in deze 
buur liet aanleggen in de jaren 1860-1870 (de rue Ordener is de andere). Langs de straat 
staan de bekende Hausmann-woongebouwen.  
 
Ga linksaf en loopt tot metrostation Château Rouge, het eindpunt van deze wandeling. 
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