
Wandeling rond het Canal Saint-Martin 
 

start: metrostation Gare de l’Est 

einde: metrostation Stalingrad 

 

Route 

 

 

Het Canal Saint-Martin werd in 1825 geopend als verbindingskanaal 

tussen de Seine en het Canal de l’Ourq. In de 19e en eerste helft 

van de 20e eeuw was het een druk bevaren kanaal waar schepen 

goederen vervoerden naar het centrum van Parijs. Bovendien werd 

het kanaal  gebruik voor de aanvoer van drinkwater. Langs het 

kanaal werden fabrieken gebouwd en woningen voor de arbeiders. 

Door het toenemende gebruik van treinen en auto’s voor het 

vervoer van goederen raakte het Canal Saint-Martin echter 

langzamerhand in verval. Veel fabrieken verdwenen en de bewoners 

zochten elders een huis. Eind jaren zestig werd er een plan bedacht 

voor demping van het kanaal om er een vierbaans autoweg te 

bouwen. Dat ging gelukkig niet door. Nu is de buurt opgeknapt en is 

het een schilderachtige, trendy buurt geworden.  

 

Het kanaal is 4,5 km lang en loopt van de place de la Bastille tot het 

bassin de la Villette. In het kanaal zijn negen sluizen, waarmee een 

verval van 25 meter overwonnen wordt, twee vaste bruggen en 

twee draaibruggen. Op veel plekken langs het kanaal staan mooie 

kastanjes en platanen. Op zondagen en feestdagen zijn de twee 

kaden en de omliggende straten voor verkeer afgesloten tussen de 

rue de Lancry en de rue Louis Blanc.  Als het mooi weer is is het een 

heerlijke plek om te wandelen, picknicken en op terrasjes zitten. 

 

Loop van de uitgang van metrostation Gare de l’Est de rue du 8 mai 1945 op in oostelijke 

richting. Sla aan het eind van de straat rechtsaf, de rue du Faubourg Saint-Martin in. 

 

Op nr. 148 van de rue du Faubourg Saint-Martin staat het Couvent des Récollets, een 

klooster dat door Maria de Medici in 1603 werd gesticht voor Franciscaner monniken. In de 

18e eeuw werden er gedeelten aangebouwd. Vanaf 1790 tot 1968 deed het klooster dienst 

als ziekenhuis, vanaf 1913 onder de naam van Hôpital Villemin, vernoemd naar de 

militaire arts die ontdekte dat er inenting tegen tbc mogelijk was. Na 1968 werd een 

gedeelte van de tuinen omgebouwd tot openbaar park, de Jardin de Villemin. In 2003 

werd het gebouw volledig gerenoveerd. Nu zetelen er verschillende organisaties op het 

gebied van architectuur. Er is een café-restaurant op de binnenplaats en er zijn 

regelmatig tentoonstellingen. Op nr. 8 van de rue des Récollets (om de hoek) is een mooie 

entree te zien.  

 

Sla linksaf de rue des Récollets in.  

 

http://maps.google.nl/maps/ms?msid=205344758759913215932.0004b96972637b2b058c8&msa=0
http://maps.google.nl/maps/ms?msid=205344758759913215932.0004b96972637b2b058c8&msa=0


Op nr. 9 is bar-restaurant Les Enfants Perdus, op nr. 13 keramiekwinkel en atelier Affinité 

Terre, waar Emmanuelle Wittmann haar witte keramiek verkoopt.  

Aan de linkerkant van de straat is de Jardin de Villemin, een vriendelijk park met 

slingerende paden, oude bomen, een muziektent en een jeu-de-bouleveld.  

 

Sla aan het eind van de straat rechtsaf de quai de Valmy in. 

 

Op nr. 95 is Antoine et Lili, in kleurige panden, waar je eigengemaakte  kleding vindt voor 

vrouwen en kinderen, kitsch voor in huis en speelgoed. Verderop kom je op nr. 83 op de 

hoek met de rue de Lancry bij de creatieve boekwinkel Artazart, met uitgaven over 

grafiek, webdesign, fotografie en typografie. 

 

Sla rechtsaf de rue de Lancry in. 

 

Op nr. 67 is bistro Le Verre Volé. 

 

Sla linksaf de rue Yves Toudic in. 

 

Op nr. 34 links vind je een bakkerswinkel met een prachtig interieur en overheerlijk brood 

en patisserie: Du Pain et des Idées. Deze bakker won in 2008 de prijs voor de beste 

boulanger van Parijs.   

 

Loop de rue Yves Toudic uit en sla linksaf de rue Beaurepaire in. 

 

Op nr. 29 kun je bij Salon de Thé Le Repère thee van Mariage Frères drinken of iets eten. 

Op nr. 36 is het populaire café-restaurant Chez Prune. 

 

Loop de rue Beaurepaire uit en sla linksaf de quai de Valmy op. Links zie je de Passerelle 

Richerand over het kanaal. Loop door tot aan de draaibrug, de Pont de la Grange aux 

Belles.  

 

Achter de brug is de ijzeren boogbrug voor voetgangers Passerelle de la Grange aux Belles, 

de sluis, de Ecluse des Récollets, en daarachter de boogbrug Passerelle Bichat. Als je de 

Passerelle de la Grange aux Belles oploopt heb je een prachtig uitzicht op het Canal Saint-

Martin, de sluizen en de bruggen.  

 

Ga de brug over naar de andere kant van het kanaal, de quai de Jemappes. 

 

Direct zie je vanaf hier het Hôtel du Nord op nr. 102. Dit hotel is beroemd vanwege de 

film Hôtel du Nord uit 1938 (overigens niet hier, maar in de studio opgenomen), waarin 

acteur Louis Jouvet tegen actrice Arlety zegt: ‘J’ai besoin de changer d’atmosphère’, 

waarop zij hem bits antwoordt met de beroemde zin: ‘Atmosphère, atmosphère, est-ce 

que j’ai une geuele d’atmosphère?’ In Hôtel du Nord kun je wat eten of drinken. Ernaast is 

restaurant Hai Kai, waar je voor rond 17 euro kunt lunchen. 

 

Loop rechtdoor de rue de la Grange aux Belles in, sla rechtsaf de rue Bichat in en neem 

vervolgens links de ingang naar het Hôpital Saint-Louis. 

 

Het Hôpital Saint-Louis is een ziekenhuis uit de 17e eeuw, gesticht door Henri IV voor 

slachtoffers van de pest. Er is een mooie binnenhof met bloemperken, die een beetje lijkt 

op de place des Vosges. 



Op nr. 10 van de rue de la Grange aux Belles vind je Ten Belles, waar je kunt lunchen met 

gezonde sandwiches.  

 

Loop rechtdoor de binnenhof over en verlaat het terrein via de poort links. Ga linksaf 

naar de rue de la Grange aux Belles. Sla daar rechts de rue Bichat in, in de richting van 

het kanaal, en ga rechtsaf de quai de Jemappes op.  

 

Op nr. 84 is Christallerie Schweitzer,  een reparatie-atelier voor kristal van. Er is ook 

kristal te koop. Een mooi art-décogebouw staat op nr. 112 en op nr. 126 een 

verzorgingshuis voor ouderen uit 1986 met opvallende architectuur. Een oude 

elektriciteitsfabriek staat op nr. 134. Het is een van de weinige overgebleven gebouwen in 

baksteen en ijzer die hier in de 19e eeuw langs het kanaal stonden. 

 

Ga links de Pont Eugène-Varlin over en sla rechtsaf de quai de Valmy op. Je kunt vlak 

langs het water lopen.  

 

Hier zijn de Ecluses des Morts, die hun naam ontlenen aan een begraafplaats en aan het 

galgenveld van Montfaucon, dat hier in de buurt lag en in 1760 werd afgebroken. Op dat 

veld konden 60 veroordeelden tegelijk worden opgehangen.  

Net voor quai de Valmy 199 zie je de achterkant van de Saint-Joseph Artisan, 

oorspronkelijk Saint-Joseph Allemand geheten,  waarvan de ingang verborgen ligt bij rue 

Lafayette nr. 214. Het is een kerk uit 1866, gesticht door Duitse jezuïeten, die tot ver in 

de 20e eeuw bezocht werd door Duitssprekende immigranten, waaronder mensen uit de 

Elzas en Luxemburg. 

Langs het water is een lange brandweerkazerne. 

 

Ga bij de rue Louis Blanc rechts de brug over naar de quai de Jemappes en loop de kade 

af tot het eind van het kanaal. Loop naar boven en volg het bovengrondse metroviaduct 

naar de Place de la Bataille de Stalingrad. 

 

Rechts zie je nog de laatste sluis, aan het begin van het bassin de la Villette, de Ecluse de 

la Villette. Erachter ligt het bassin, dat later overgaat in het Canal de l’Ourcq. Even 

verder staat rechts de Rotonde de la Villette. Het is een oud tolhuis uit 1785, ontworpen 

door architect Claude Nicolas Ledoux. Het maakte destijds deel uit van de muur om 

Parijs, de Enceinte des Fermiers Généraux. Het was eerst in gebruik als politiekazerne en 

daarna als zoutopslagplaats. Sinds kort is het een restaurant met een prachtig terras aan 

het water en uitzicht op het bassin de la Villette. 

 

Loop door naar het eind van de wandeling, metrostation Stalingrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parijs à la carte 

www.parijsalacarte.nl 

 

http://www.parijsalacarte.nl/

