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Jardin des Halles
rue Rambuteau
1e arrondissement
metro Les Halles of Châtelet-Les Halles
bus 74, 85
wi-fi-aansluiting
De Jardin des Halles ligt op het terrein waar tot 1970 de Hallen stonden, het
distributiecentrum voor levensmiddelen in Parijs. Al sinds de 12e eeuw waren hier
marktkramen waar Parijzenaars hun inkopen deden. Tussen 1854 en 1936 werden er twaalf
markthallen gebouwd door architect Victor Baltard, die er tot 1969 zouden blijven staan.
Vlees, groente, vis, fruit, alle levensmiddelen werden naar de Hallen vervoerd en daar
verkocht. Vroeg in de ochtend gingen veel Parijzenaars, maar ook toeristen, naar de Hallen
om uiensoep, varkenspootjes of slakken te eten in een van de pretentieloze restaurantjes. Door
de groei van Parijs en de daarmee samenhangende verkeersproblemen werden de Hallen in
1969 verplaatst naar Rungis, ten noorden van Parijs. In het gat dat ontstond na afbraak van de
markthallen werd in 1977 een nieuw RER-station gebouwd en pas na tien jaar een
ondergronds winkelcentrum, het Forum des Halles.
De Jardin des Halles ontstond in 1986. Hij ligt tussen het Forum, de Bourse du Commerce en
de mooie Saint-Eustache-kerk. Schuin erdoorheen loopt een brede laan met lindenbomen. In
het midden ligt een langwerpige vijver, verder vind je er elf fonteinen, prieeltjes, arcaden, een
tropische kas (onder de vier piramiden bij de Bourse), grote grasvelden, 480 bomen, een
kinderspeelplaats en bloemenborders. Op het plein voor de kerk staat het beeld ‘l’Ecoute’ van
Henri de Miller, dat een hoofd voorstelt met het oor bij de grond.
In een hoek van de Jardin des Halles ligt de Jardin des Enfants, ook wel genoemd Jardin
d’Aventures of Jardin Lalanne. Aan de ingang staan twee olifanten, gemaakt van ijzerdraad
en bekleed met klimop. Het is een tuin die alleen bestemd is voor kinderen tussen 7 en 11
jaar. De tuin is in 2007 gerenoveerd. Er is voor kinderen van alles te zien en te doen. Er is een
tropisch gedeelte, een klimrots, een bamboebos, bruggetjes, speeltoestellen en buizen om
doorheen te kruipen. Er zijn spelleiders die spelletjes organiseren. De toegang is beperkt tot
een uur. Volwassenen mogen alleen op zaterdag van 10 tot 13 uur met de kinderen mee naar
binnen.
Na de renovatie zijn enkele attracties gesloten omdat zij niet voldeden aan
veiligheidsnormen. Het gaat om het tovereiland, de antieke wereld, de vulkaan en
ballenbak. Er zijn plannen om ze weer op te knappen, maar er zijn eveneens plannen om
hele Jardin des Enfants op te ruimen om plaats te maken voor bouwketen tijdens
vernieuwing van het Forum en de Jardin, die in 2009 begint.
http://www.parijsalacarte.nl/moderneparken.html
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