
Wandeling Passages (Sentier) 
 

Deze wandeling loopt door het 2e en 10e arrondissement 
 

begin: metro Etienne-Marcel 
eind: metro Château d’Eau 

duur: 2 uur 
 

 
Ga vanaf het metrostation de rue de Turbigo in en sla net voor de kruising met 
de boulevard Sébastopol linksaf de rue de Palestro in. Even verderop in die 
straat is links de ingang naar de passage du Bourg l’Abbé.  
 
Oorspronkelijk was deze passage een verbinding tussen de passage du Grand Cerf 
en de passage de l’Ancre, maar hij werd verkort door de aanleg van de boulevard 
Sébastopol. Aan beide zijden van de ingang aan de rue de Palestro maakte 
architect Henri Blondel twee kariatiden, die de handel en de industrie 
voorstellen. De passage is nogal verloederd en veel winkels zijn gesloten. 
 
Steek aan het eind van de passage de rue Saint-Denis over. Schuin rechts aan de 
overkant is de ingang van de passage du Grand Cerf. 
 
Gebouwd op de plaats waar eerst een herberg stond op het eindpunt van een 
postkoetsknooppunt. De lichte passage heeft een hoog glazen dak (bijna 12 m) en 
bestaat uit drie etages, waarvan de bovenste verbonden zijn met bruggetjes. Er 
zijn veel houten puien van de winkels en mooi smeedwerk aan de gevels. In de 
passage zijn onder andere design-, kunst- en interieurwinkels. 
 
Steek aan het eind van de passage de rue Dussoubs over en loop door de rue 
Marie Stuart naar de rue Montorgeuil. Sla die rechts in. Loop de straat uit tot 
net over kruising met de de rue de Réaumur. Sla dan rechts de rue du Nil in, 
linksaf de rue de Damiette (later rue des Forges) in, en met de bocht mee 
rechtsom de rue du Caire in. Even daarna is links de ingang naar de Passage du 
Caire.  
 
Deze passage is gebouwd op de plaats van het klooster des Filles-Dieu. Hij 
bestond oorspronkelijk uit drie galeries: Saint-Denis, Sainte-Foy en du Caire. De 
naam is een eerbetoon aan Napoléon Bonaparte die in 1798 Egypte binnentrok. 
Bij de entree op de place du Caire zijn afbeeldingen van de Egyptische godin 
Hathor verwerkt. Van oudsher was dit een drukkerscentrum, later werden er veel 
etalagepoppen gemaakt. Nu zijn er mode- en stoffenwinkels. Ook deze passage is 
verwaarloosd en aan een opknapbeurt toe. 
 
Steek aan het eind van de passage de rue Saint-Denis over en ga schuin links de 
passage du Ponceau in.  
 
Van deze passage zijn niet veel oorspronkelijke decoraties bewaard gebleven. Hij 
werd gebouwd om de passage du Caire te verlengen maar werd ingekort door de 
aanleg van de boulevard de Sébastopol. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
verdwenen het glazen dak, de mozaïekvloer en de oude puien. Nu is de passage 
verwaarloosd, maar er zijn plannen voor een opknapbeurt. Er zijn 
textielbedrijfjes en goedkope restaurants. 



Sla aan het eind van de passage linksaf de boulevard Sébastopol op, daarna de 
eerste straat links, de rue de Tracy, daarna rechtsaf de rue Saint-Denis in tot 
aan de Porte Saint-Denis. Sla daar rechtsaf de boulevard Saint-Denis in en ga 
linksaf de passage du Prado in. 
 
Oorspronkelijk gebouwd als niet-overdekte passage du Bois de Boulogne, naar 
een dansgelegenheid die daar stond. De passage was toen niet overdekt maar 
had wel een rotonde. In 1925 werd het glazen dak aangebracht en in 1930 kreeg 
de passage de naam du Prado, naar het gelijknamige museum in Madrid. Nu zijn 
alleen de luchtbogen in art-décostijl nog over en is de passage meestal verlaten. 
 
Volg de passage du Prado met de bocht mee tot aan de rue du Faubourg Saint-
Denis en sla die rechts in. Na de kruising met de rue de Metz is even verderop 
rechts de ingang naar de passage Brady.  
 
De passage werd gebouwd door twee ondernemers, Briavoinne en Brady, met 113 
winkels en daarboven woningen. In 1854 werd de passage in tweeën gedeeld door 
de aanleg van de boulevard de Strasbourg. Tot rond 1975 was deze passage een 
centrum van textielhandel. Daarna werd het een opeenhoping van meer dan 20 
Indiase en Pakistaanse restaurants en winkels. Het is daardoor een levendige 
passage, maar het lopen wordt bemoeilijkt door alle tafeltjes en stoelen van de 
restaurants. Alleen het westelijke gedeelte is overkapt. De passage ziet er 
vervallen uit en er zijn plannen voor restauratie. 
 
Sla aan het eind van de passage linksaf de boulevard Sébastopol in tot aan het 
metrostation Château d’Eau. 
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