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AANKOMST IN BRUGGE
Met de trein en de bus

Daar reist u verder per trein naar
Brugge of de kust.

Vanaf het station van Brugge

Vanaf Brussels South Charleroi

Het station van Brugge ligt ten zuiden
van de stad, aan de rand van het historisch centrum.
Taxi’s – Ze staan u op te wachten bij de
uitgang van het station.
Per bus – Een busrit met De Lijn van
het station naar de binnenstad kost
€ 1,30 per rit of € 5 voor 24 uur.
Te voet – Het station ligt op minder dan 1 km van de Markt. Volg
Oostmeers en de Steenstraat voor het
kortste traject.
NMBS-station – Stationsplein 5 t 050 30 24 24 en 02 528 28 28 (centraal nr.) - www. belgianrail.be.

Met het vliegtuig
Vanaf Brussels Airport

De luchthaven van Zaventem ligt op
14 km ten noorden van Brussel.
Airport Express – Op niveau -1 in
de luchthaven vertrekt 2 tot 4 maal
per uur een trein naar Brussel-Noord,
-Centraal en -Zuid, tussen 5.00 u en
23.20 u (€ 8,50). Er vertrekken ook
rechtstreekse treinen naar Gent
(geregeld) of Brugge (2/d.). Vanaf de
stations van Brussel vertrekt 2 tot
3 maal per uur een trein naar Brugge
(1 uur) en Oostende (1.20 uur).
Taxi’s – Een taxirit naar een van de
Brusselse stations kost € 35 tot € 40.

Luchthaven voor chartervluchten en
lowcostmaatschappijen, op 46 km ten
zuiden van Brussel.
Busverbinding – Tussen de luchthaven
en Brussel-Zuid (zuidelijke uitgang van
het station, Frankrijkstraat). 20 vertrekken per dag, reistijd: 1 uur, € 14 tot
€ 17. Ticketverkoop bij de terminal of op
www.brussels-city-shuttle.com. Vanaf
Brussel-Zuid reist u verder met de trein.
Taxi’s – Bij de uitgang van de terminal.
Tarief afhankelijk van de bestemming.

Met de auto
De snelheid in Brugge is beperkt tot
30 km/uur. Parkeren gebeurt er volgens
strikte regels en is duur. Geef voorkeur
aan de ruime betaalparkings (station,
Zand, Biekorf). Reken op € 3,50 (station) tot € 8,70 per dag. Met het ticket
mag de bestuurder en zijn familie gratis
de bus nemen naar het centrum en
terug - www.interparking.com.
Busticket – € 1,30 tot € 2
Ticket 24 uur/72 uur – € 5/€ 10
Brugge City Card – Geeft korting
op het openbaar vervoer bij tickets
voor 48 uur (€ 40) of 72 uur (€ 45).
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Het Sluiswachtershuisje aan het Minnewater
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DE REIS VOORBEREIDEN
Formaliteiten

12

Identiteitsbewijs – Identiteitskaart of
geldig paspoort.
Douane – Binnen de EU wordt geen
enkele grenscontrole uitgevoerd. Enkel
wanneer u het land binnenkomt via een
niet-EU-land, moet u langs de douane.
Gezondheid – Bij ongeval of ziekte
ontvangen inwoners van de Europese
Unie gratis gezondheidszorg indien ze
beschikken over een Europese ziekteverzekeringskaart. Als u deze kaart nog niet
hebt, vraag ze dan minstens twee weken
voor vertrek aan bij uw ziekenfonds of
ziektekostenverzekering. De kaart is op
naam en individueel. Elk lid van het gezin
moet over een eigen kaart beschikken,
ook kinderen onder de 16 jaar.

Geldzaken
De munteenheid in België is de euro.
De meeste internationale bankkaarten worden aanvaard in zowat alle
handelszaken, hotels en restaurants.
Betalen per cheque is erg ongebruikelijk
in België, maar reischeques kunt u wel
wisselen in banken en wisselkantoren.
T Verlies van bankkaart, zie blz. 14.

Met de
internationale lijnbus
Sommige bussen van Eurolines hebben
een halteplaats in Brugge (station).
Meestal gaat het echter langs Brussel
(halteplaats Brussel-Noord). Met de
trein rijdt u dan verder tot Brugge.

Hoofdkantoor in Nederland –
Julianaplein 5 - 1097 DN Amsterdam t 020 560 87 88 - www.eurolines.nl.
Hoofdkantoor in België – Van
Stralenstraat 8 - Antwerpen t 03 233 86 62 - www.eurolines.be ma.-vr. 9.00-18.00 u, za. 9.00-15.30 u.

Met de trein
Er zijn rechtstreekse treinen naar Brugge
vanaf Antwerpen, Gent, Brussel, Kortrijk,
Oostende… (klokvaste verbindingen).
Details over treinverbindingen en de
uurregeling vindt u op www.b-rail.be.

VANUIT BELGIË

Voor een bezoek aan Brugge kunt u
gebruikmaken van de voordelige
all-informules van de spoorwegmaatschappij NMBS. De B-dagtrips omvatten het vervoer per trein, het aansluitende vervoer en de toegang tot een
attractie. Voordelige weekendbiljetten.
Voor alle informatie over uurregelingen
en prijzen belt u het best naar de NMBS
in Brussel: t 02 528 28 28 (dag. 7.0021.30 u) of raadpleeg www.b-rail.be.

VANUIT NEDERLAND

Amsterdam: De hogesnelheidstreinen Thalys en Eurostar zorgen voor
een vlotte verbinding van en naar
Amsterdam. U moet overstappen in
Brussel-Zuid.
Informatie over internationale treinverbindingen: www.eurostar.com,
www.thalys.com
Amsterdam, Rotterdam: Met overstap
in Antwerpen-Centraal. Reisduur

DE REIS VOORBEREIDEN

Antwerpen-Brugge: 1.28 uur. Vanuit
Maastricht met overstap in Luik.
Reisduur Luik-Brugge: 2.02 uur.
De Internationale InterCity rijdt dagelijks 15 keer per dag van Amsterdam
naar Brussel en terug. Elk uur van de
dag kunt u de trein naar België nemen
in Amsterdam Centraal, Schiphol,
Den Haag HS, Rotterdam-Centraal,
Dordrecht of Roosendaal. In België
moet u slechts eenmaal overstappen, in
Antwerpen. Daar neemt u de trein naar
Oostende. Overstap gemist? Geen probleem: vanuit Antwerpen vertrekken
er twee treinen per uur naar Brugge.
De totale reistijd van Amsterdam naar
Brugge bedraagt een goede drie uur,
incl. een overstap in Antwerpen.
Raadpleeg voor meer informatie
en kortingen uw reisbureau of
NS Internationaal in de grotere
stations: t 0900 92 96 - www.ns.nl.

Seizoenen
In België heerst een gematigd zeeklimaat: koude winters, warme zomers,
een aangename lente en een mooie
herfst.
De lente is een mooi seizoen om
Brugge te bezoeken: de parken, de
tuinen en de parkjes krijgen kleur,
terrassen komen tot leven. Narcissen
kleuren de grasperken van het begijnhof geel. Een warm jack en een paraplu
zijn echter niet te versmaden.
In de zomer is het meestal aangenaam, maar het kan ook warm zijn. Het
hoogseizoen (in het bijzonder mei, juni
en september) is echter niet meteen
de beste periode om ten volle van
Brugge te genieten. De stad wordt dan
overspoeld door toeristen. Bovendien
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Brussels Airlines – Vluchten naar
Brussel. Vestiging in België: Luchthaven
Brussel Nationaal - 1930 Zaventem t 07 035 111 www.brussels.airlines.com.
KLM – Amsterdam Schiphol Airport www.klm.com.
Verschillende maatschappijen bieden
goedkope vluchten aan naar de
luchthaven Brussels South Charleroi –
www.charleroi-airport.com. Drie andere
Belgische luchthavens (Oostende,
Antwerpen en Luik) verzorgen
vluchten van en naar verschillende
Europese bestemmingen. Ook deze
hebben gemakkelijke verbindingen
naar Brugge.

C. Sanchez Pereyra/John Warburton-Lee/Photononstop

Met het vliegtuig

BESTEMMING BRUGGE

zonder de 0 + nummer van de
correspondent.
Om vanuit België naar Nederland te
bellen vormt u 00 + 31 + zonenummer zonder de 0 + nummer van de
correspondent.
Gesprekken zijn goedkoper in het
weekend, op feestdagen en tijdens de
week tussen 18.00 u en 8.00 u.

TELEFOONCELLEN

Telefooncellen zijn zeldzaam en worden
weinig gebruikt. Telefoonkaarten kunt
u kopen bij de dagbladhandelaar.

MOBIELE TELEFOONS
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U kunt herlaadbare simkaarten kopen
met een beperkt aantal belminuten.
Deze kaarten (Proximus, Mobistar,
Base) en hun herlaadkaarten kunt u
kopen bij dagbladhandelaars, in postkantoren, in supermarkten enz.

INLICHTINGEN

Nationale inlichtingen: t 1207.
Internationale inlichtingen: t 1204.

Toeristische informatie
IN BRUGGE

In de stad vindt u heel wat aanwijzingen
die u helpen bij uw bezoek. Iedere wijk
toont borden met een omschrijving van
hetgeen er te zien is en waar u het vindt.
In & Uit Brugge – ‘t Zand - t 050 44
46 46 - www.brugge.be ou www.
bruges.be/tourisme - dag. 10.0017.00 u (zon- en feestd. 14.00 u). In
het Concertgebouw, tussen het station
en het historisch centrum. Een schat
aan informatie: brochures (zoals Love
Bruges), audiogidsen, verkoop van de
City Card, boeken van overnachtingen,
rondleidingen enz. Bijkantoor aan het
station (ma.-vr. 10.00-17.00 u, za.-zo.

10.00-14.00 u) en in het Historium
(Markt 1 - dag. 10.00-17.00 u).

IN DAMME

Toerisme Damme – Jacob van
Maerlanstraat 3 - 8340 Damme t 050 28 86 10 - www.toerisme
damme.be - half april tot half okt.:
9.00-18.00 u (za. en zo. 10.00-12.00 u,
14.00-18.00 u); winter: 9.00-12.00 u,
13.00-17.00 u (za. en zo. 14.0017.00 u). Uitgebreide documentatie,
onder meer over de fietsparkoersen.
Fietsverhuur ter plaatse.

AAN DE KUST

In & Uit Toerisme Oostende –
Monacoplein - 8400 Oostende t 059 70 11 99 - www.visitoostende.
be - 10.00-18.00 u (dec.-maart 17.30 u);
juli-aug. 9.00-19.00 u.
Toerisme Knokke – ZeedijkKnokke 660 - 8300 Knokke-Heist t 050 63 03 80 - www.knokke-heist.
be - 8.30-18.00 u (in de winter enkel
op za. en zo.).
Daarnaast heeft iedere badplaats
(De Haan, Blankenberge enz.) een eigen
Bureau voor Toerisme. Algemene website voor heel de kust: www.dekust.be.

Uit eten
‘s Middags tijdens de week kunt u in
heel wat restaurants genieten van een
voordelig lunchmenu. ‘s Avonds en
tijdens het weekend kunnen de prijzen
daarentegen heel wat hoger liggen.
Brood is meestal inbegrepen bij de prijs
en staat bij aanvang van de maaltijd op
tafel. Een kruik water kunt u dan weer
niet krijgen: u zult een fles mineraalwater aangeboden krijgen, die ook stevig
aangerekend wordt.
T ‘Uit eten’, blz. 100.

EVENEMENTENKALENDER

EVENEMENTENKALENDER
De website van het Bureau voor
Toerisme van de stad Brugge (www.
brugge.be) vermeldt alle lopende en
toekomstige evenementen. Het gratis
maandblad events@brugge geeft alle
nodige informatie over de evenementen die in de loop van de maand
plaatsvinden.
Tenzij anders vermeld worden alle
afspraken in de evenementenkalender opgesomd volgens hun jaarlijkse
planning. Toch zijn er ook enkele die
slechts om de twee, drie of zelfs vijf
jaar plaatsvinden. Dat is het geval voor
de Reiefeesten of de Praalstoet van de
Gouden Boom. Maar ook Beaufort, de
Triënnale voor Hedendaagse Kunst, die
om de drie jaar gehouden wordt, palmt
de kustregio verscheidene maanden in.
Een gelijkaardig evenement staat ook in
Brugge op het programma (mei tot okt.).
T Site met de evenementenkalender:
www.events.brugge.be (Brugge) en
www.dekust.be (voor de kust).

Evenementen
Tussen 2014 en 2018 herinneren
verschillende tentoonstellingen en evenementen (zie www.brugge.be) aan de
honderdste verjaardag van de Eerste
Wereldoorlog. Verschillende organisaties plannen uitstappen naar de slagvelden en herdenkingsmonumenten
– richt u tot het Bureau voor Toerisme.
Gedurende deze periode zal ook het
Belfort zijn repertorium aanpassen en
La Madelon spelen.

In 2015 vindt in Brugge de Triënnale
voor Hedendaagse Kunst plaats van
mei tot oktober.
In 2018 organiseert Brugge een internationaal kantcongres.

Jaarlijkse afspraken
JANUARI-FEBRUARI

Oostende
3 Nieuwjaardsduik – Begin januari
duiken verscheidene honderden toeschouwers de Noordzee in om de start
van het nieuwe jaar te vieren.
www.nieuwjaarsduik.be.
Brugge
Chocolade-evenement rond SintValentijn of bierfestival (www.
brugsbierfestival.be) op het Beursplein
gedurende een heel weekend.

MAART-APRIL

Oostende
3 Bal du Rat mort – De zaterdag na
carnaval. In 1898 was James Ensor
een van de touwtrekkers van het Bal
du Rat mort (een naam die gekozen
werd als herinnering aan een cabaret
op Montmartre in Parijs). Dit liefdadigheidsbal vindt ieder jaar in maart plaats
in het Casino-Kursaal. De deelnemers
verkleden zich en dragen maskers.
Ieder jaar wordt een nieuw thema gekozen. www.visitoostende.be. T blz. 88.
Brugge
3 Brugge Culinair – Beurs voor fijnproevers en gastronomen op de site
Oud-Sint-Jan. Gratis toegang.
www.bruggeculinair.be
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De Sint-Salvatorkathedraal torent trots boven de stad uit.
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DE MARKTaa
Het leven in Brugge concentreert zich rond de Markt, het
trapeziumvormige plein waarrond de hallen en huizen met trapgevels van
de vroegere gilden trots omhoogrijzen. Het plein staat symbool voor de
autonomie van de stad en is bijzonder bedrijvig. Bussen en koetsen rijden af
en aan en Bruggelingen en toeristen nemen het plein in. De eersten doen er
hun inkopen op de markt, wachten er geduldig aan een frituur of komen er op
feestavonden samen. De tweede groep krult zich in onmogelijke posities om
het schitterende belfort te fotograferen, als eeuwenoud herkenningspunt aan
de Brugse skyline.
3 Bereikbaarheid: Vermijd de auto! De bussen van het station naar het centrum
stoppen ook bij de Markt, net als bus 43 richting Damme (T blz. 81).
Detailkaart van de wijk blz. 37. Uitneembare vouwkaart.
3 Aanrader: Bezoek de Markt ‘s avonds en trek op woensdag naar de markt.
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De Markt is het epicentrum van de
stad: hier wordt al sinds de 10de eeuw
markt gehouden, waren er opstanden,
executies, optochten en... vieringen
bij de overwinningen van de lokale
voetbalteams.
De west- en de noordzijde van het
plein wordt omzoomd met huizen met
trapgevels, die voornamelijk uit de
17de eeuw dateren. Let op Huis
Boechoute (nr. 15) en Huis Craenenburg (nr. 16), beide getuigen uit de
Bourgondische periode (15de eeuw).
In de meeste panden is een café
ondergebracht, met een terras op
de Markt zelf, ideaal om voorbijgangers
gade te slaan.
Aan de oostzijde vind u het Provinciaal
Hof, het postkantoor, het Historium en
het Brugs Biermuseum (zie verder). Op
de plaats van deze neogotische gebouwen (1890-1921) stond vroeger de
Waterhalle, een overdekte stapelplaats,
en liep een kanaal (Kraanrei), waar

tot de 18de eeuw boten aanmeerden.
Het kanaal is vandaag overdekt en de
scheepsmasten hebben plaats geruimd
voor vlaggenmasten.
Standbeeld van Jan Breydel en Pieter
de Coninck – In het midden van de
Markt staat het standbeeld van Jan
Breydel en Pieter de Coninck, twee
Brugse volkshelden die tijdens de
Guldensporenslag een belangrijke rol
speelden in het Vlaamse verzet tegen
de Franse overheersing. Op 18 mei
1302 doorzochten 1600 rebellen van
de hertog van Vlaanderen huis na
huis, op zoek naar Franse leliaards. Jan
Breydel en Pieter de Coninck hebben
zich hierbij niet onbetuigd gelaten: ze
stonden aan het hoofd van deze razzia.
Op de bedrand gezeten moesten de
Fransen de woorden ‘Schild en vriend’
herhalen. Door hun accent verraden
werden velen ter plaatse afgeslacht.
Er vielen zowat 1000 slachtoffers.

© shutterstock / Sergiyn
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De Markt

Belfort en hallen aaa
Markt 7 - t 050 44 87 11 - www.
museabrugge.be - 9.30-17.00 u
(laatste toegang 16.15 u) - gesl. 1 jan.,
Hemelvaart (namiddag) en 25 dec. € 8; Brugge City Card: gratis - Omwille
van veiligheidsredenen worden er max.
70 personen tegelijkertijd toegelaten.
Vooraf reserveren is niet mogelijk. Hou
rekening met een zekere wachttijd.
Het belfort en de hallen vormen
een prachtig geheel van verweerde
baksteen. Het belfort is het meest
indrukwekkende van België. De massieve toren dateert uit de 13de eeuw.
De hoektorens zijn er in de 14de eeuw
aangebouwd. De achthoekige laatste
verdieping is aan het einde van de 15de

eeuw toegevoegd. Boven de hoofdingang bevinden zich enkele beelden
en een balkon waar vroeger wetten
werden afgekondigd.
Het belfort kan via een trap (366 treden) beklommen worden. Op de tweede
verdieping bevindt zich de thesaurie,
waar achter het mooie smeedijzeren
traliewerk (13de eeuw) het zegel en de
oorkonden werden bewaard.
Boven de thesaurie kunt u de 47 klokken van de beiaard, die ieder kwartier
slaat, bezichtigen (Beiaardconcerten:
www.brugge.be).
Vanaf de top heeft u een mooi uitzichtaa over Brugge en zijn omgeving.
De hallen werden tegelijk met het belfort opgetrokken en in de 14de en de
16de eeuw uitgebreid (T blz. 134).

BRUGGE BEZICHTIGEN

HEMELSE MELODIEËN
Al eeuwen bepalen de klokken met hun melodieën het ritme van het leven in
de stad. Meestal wordt de beiaard ondergebracht in de klokkentoren van een
kerk of kathedraal (Antwerpen, Mechelen), maar soms krijgt hij een plaatsje in
het belfort. Het Franse woord voor beiaard, carillon, is afkomstig van ‘carignon’,
een geheel van vier klokken. Die klokken, elk met een andere toon, waren steeds
verbonden met een uurwerk (het eerste openbare uurwerk dateert uit de 14de
eeuw) en ze werden geluid om de uurslag aan te kondigen. Lange tijd werden
ze manueel met een hamer aangeslagen. Eind 15de eeuw werd de eerste
mechanische beiaard ontwikkeld, aangestuurd door het uurwerkmechanisme.
De ontdekking van het klavier dat bespeeld wordt met de vuisten, voor het
eerst gebruikt in 1510 in Oudenaarde, zorgde ervoor dat meer klokken konden
ingezet worden. Toen in 1583 in Mechelen het voetenklavier werd uitgevonden,
kon men ook de zegeklok of bourdon inzetten. De beiaard van Brugge weegt
27,5 ton en telt 47 klokken, vervaardigd door klokkengieter Joris Dumery
(1715-1787).
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Museum-Gallery Xpo Salvador Dalí –
In het belfort (Markt 7) - www.daliinterart.be - dag. 10.00-18.00 u - gesl.
1 jan., 25 dec. - € 10; Brugge City Card:
gratis. Binnen in het belfort kunt u een
fantastische collectie wereldberoemde
grafische werken, beelden en tekeningen van Salvador Dalí bewonderen.
Stuk voor stuk originelen, op echtheid
goedgekeurd door de Fundació GalaSalvador Dalí. De collectie wordt gepresenteerd in een sensationeel, daliniaans
decor van spiegels en shocking pink.

Provinciaal Hof
Markt 3 - t 050 40 73 12 - www.
west-vlaanderen.be - bezoek op
aanvraag ma. en wo.-vr. 9.00-17.00 u,
di. 9.00-21.00 u, elke eerste za. van de
maand 9.00-17.00 u - geen bezoeken
zo., feestd., juli-aug. Rondleiding duurt
90 min.

Dit prachtig neogotisch complex
(1887-1921) is de vroegere zetel van
de Provincieraad van West-Vlaanderen.
Het gebouw heeft nu vooral nog een
ceremoniële functie. Een bezoek aan de
indrukwekkende zalen, de trappenhal
en de vestibule, met een uiteenzetting
over de schilderijen, is meer dan de
moeite waard.

Historium a
Markt 1 - t 050 27 03 11 - www.
historium.be - dag. 10.00-18.00 u (do.
21.00 u) - gesl. 1 jan., 25 dec. - € 11
(€ 15 met het Groeningenmuseum);
Brugge City Card: € 8,25.
Speciale effecten, film en decor brengen het jaar 1435 weer tot leven. Aan
de hand van een spannend liefdesverhaal (audiogids) maakt u kennis met
het middeleeuwse Brugge: wandel rond
in de haven, neem een kijkje in het

DE MARKT

atelier van Van Eyck en snuif de sfeer
op in de straten. Geniet achteraf van
een drankje in het Duvelorium (Grand
Beer café) of op het terras met een
adembenemend uitzicht over de Markt.

Brugs Biermuseum
Breidelstraat 3 (Postgebouw) - t 0479
35 95 67, www.brugesbeermuseum.
com - dag. 10.00-18.30 u (laatste
toegang: 17.00 u) - gesl. 1 jan., 25 dec.
Op de bovenste verdiepingen van het
oude postgebouw ontdek u in het
Brugs Biermuseum alles over het bier
en zijn geschiedenis. Voor kinderen
werd een aangepast verhaal klaargestoomd zodat ze tijdens de kidstour
kunnen kennismaken met het verhaal
van de ‘Witte beer van Brugge’.

Sint-Jakobsstraat
Het kleine pleintje, de Eiermarkt, ligt
in het verlengde van de Markt, langs
de noordwestzijde. Aan dit centrum
van het nachtleven waar u enkel bars
en cafés vindt, vertrekt de SintJakobsstraat met zijn vele winkels
en de Liberty-bioscoop. Deze straat
voert naar het charmante kanaal, de
Augustijnenrei, die langs de SintJakobskerk stroomt.

SINT-JAKOBSKERK

Sint-Jakobsplein - april-sept. 10.0018.00 u, buiten deze periode enkel
tijdens de schoolvakanties.
De Sint-Jakobskerk werd vanaf de
13de eeuw door de handelaren van de
wijk onophoudelijk verfraaid (iedere
gilde bezat er een eigen altaar) en
werd tot de 19de eeuw meermaals

verbouwd. In deze hallenkerk met drie
beuken (gebouwd ca. 1240) bevonden zich ooit heel wat kunstwerken,
geschonken door de hertogen van
Bourgondië, maar de beeldenstormers
hebben er lelijk huisgehouden. Er blijft
slechts weinig over: het oksaal, een
paar schilderijen van Blondeel en Van
Oost en een retabel dat toegeschreven wordt aan een anonieme Brugse
schilder die De legende van de heilige
Lucia van Syracuse schilderde. Ga zeker
ook eens kijken naar het praalgraf van
de familie De Gros, want dat zegt alles
over het zelfbewustzijn en de macht
van de elite uit de Bourgondische tijd.
Ferry de Gros (†1544) was schatbewaarder van het Gulden Vlies.

HOF BLADELIN

Naaldenstraat 19 - t 050 33 64 34 binnenhof, gebouw en kapel: ma.-vr.
10.00-12.00 u en 14.00-17.00 u,
uitsluitend rondleiding na afspraak gesl. za., zon- en feestd. - € 5.
Een oude patriciërswoning met een
sierlijk torentje. Bouwheer Pieter
Bladelin (geportretteerd boven de
poort in gebed tot Maria), de schatbewaarder van de Orde van het Gulden
Vlies, gaf omstreeks 1440 opdracht
om de woning te bouwen. In dit huis
verbleven heel wat illustere personages, waaronder Lorenzo de’ Medici. In
de 15de eeuw huisde hier een filiaal van
de Florentijnse Medicibank. De stenen
medaillonportretten van Lorenzo
en zijn vrouw sieren nog steeds het
stemmige binnenhofje. Vandaag is het
optrekje eigendom van de zusters van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.
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Traditionele herbergen, frietkramen,
kroegen, sterrenrestaurants of hippe
bistro’s... in Brugge zult u niet snel
van honger omkomen! Op de kaart
staan veelal Belgische bereidingen of
gerechten uit de Franse keuken, maar
ook vis, schaal- en schelpdieren mogen
niet ontbreken.
Goed om te weten – Heel wat restaurants bieden voordelige lunchmenu’s
aan. ‘s Avonds is tafelen heel wat duurder. In gerenommeerde zaken moet
u vooraf reserveren. Opgelet, hier eet
men vrij vroeg!
Brood mag dan wel in de prijs begrepen
zijn, voor water betaalt u steevast bij.
Indien u betaalt met bankkaart, kunnen
extra kosten aangerekend worden.
Kijk ook onder ‘Iets drinken’. Heel wat
adresjes serveren ook lichte maaltijden,
ideaal voor de lunch.
T Onderstaande adressen vindt u
terug op de uitneembare vouwkaart
aan de binnenzijde van de cover en
op de detailkaart blz. 36-37; zoek het
overeenkomstige nummer (bv. ā).
De aanwijzingen in het rood verwijzen
eveneens naar deze uitneembare kaart.

In het stadscentrum
MINDER DAN € 25
ā Lotus – B2 - Wapenmakerstraat 5 - t 050 33 10 78 - www.
lotus-brugge.be - ma.-za. middag.
Dit mooie huis met topgevel en kleine
ruimten is een van de geliefkoosde restaurants voor plaatselijke vegetariërs.

Lunch, lasagne, moussaka en inventieve
dagschotels.
Ă Le Pain Quotidien – B2 P. Stockstraat 21 - t 050 33 60 50 www.lepainquotidien.com - ma.-zo.
7.30-19.00 u. Deze beroemde Brusselse
naam lokt hippe twintigers en dertigers
uit de wijk. Lange, gemeenschappelijke
tafels, biogerechten, boterhammen en
gebak.
ă Frituur & Veggie Eetboetiek
Royal – C2 - Langestraat 181 t 050 68 41 84 - www.frituur-royal.
be - gesl. di. avond, wo., zo. namiddag.
Een moeilijke naam voor een eenvoudige frituur! Maar dit sympathieke
en originele zal u wellicht weten te
verbazen. Zelfs vegetariërs hebben hier
een ruime keuze!
Ą Craenenburg – B2 - Markt 16 t 050 33 34 02 - www.craenenburg.
be - dag. ‘s middags en ‘s avonds.
Op dit grote toeristische plein is het
moeilijk kiezen tussen de aangeboden
adresjes. Deze grote brasserie is een
gevestigde waarde met een cocktail
van Vlaams interieur, uitzicht op het
belfort, comfortabele zitbanken en een
uitgebreide bierkaart ter begeleiding
van een stevige snack of lunch.
ą L’Estaminet – C2 - Park 5 t 050 33 09 16 - dag. behalve ma. Zin
in enige authenticiteit? Wees welkom
in dit kleine buurtrestaurant bij het
Astridpark. Mensen uit de omgeving
(bewoners of mensen die hier werken)
stromen hier ‘s middags samen voor

UIT ETEN
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de lindebomen. Eenvoudige, plaatselijke
gerechten.
Ĩ Ganzespel – C2 - Ganzestraat 37 t 050 33 12 33 - vr.-zo. 18.3022.00 u - € 10/20. In een rustige, residentiële straat kunt u nog dineren voor
een zacht prijsje. Twee kleine, gezellige
eetzalen ontvangen u voor smaakvolle,
eenvoudige gerechten (waterzooi,
lasagne).

TUSSEN € 25 EN € 40

Rock-Fort

een eenvoudige dagschotel zonder verrassingen (moussaka, spaghetti), maar
in ruime porties en lekker bereid.
Ħ Merveilleux – B2 - Muntpoort 8 t 050 61 02 09 - dag. behalve zon- en
feestd., 10.00-18.00 u - lunchformules € 18,50/28,50. Belegde broodjes,
slaatjes, kleine gerechten en heel lekker
gebak. Proeven kan in een rustig en
aangenaam kader.
đ Oud Handbogenhof – B1-2 Baliestraat 6 - t 050 33 71 18 - www.
hoteldepauw.be - gesl. ma. (en wo.
in de winter) - gerechten € 10/20. In
de rustige wijk rond de Sint-Gilliskerk
kunt u terecht in dit typisch Vlaamse
interieur om even op krachten te
komen. In de zomer mooi terras onder

ħ De Mangerie – B2 - Oude Burg 20 t 050 33 93 36 - www.mangerie.com gesl. wo.-do. - lunch € 25/32, gerechten
€ 30. Een eetzaal in warme kleuren,
een open keuken en een opmerkelijk
gebruik van kruiden van over de hele
wereld in combinatie met Belgische
seizoensproducten. ‘s Avonds betaalt u
voor een menu € 39/59.
ć Den Amand – B2 - Sint-Amandstraat 4 - t 050 34 01 22 - www.
denamand.be - gesl. wo. en zo. - menu
€ 35. In een straat vol toeristische restaurants vormt Den Amand een ware
oase: traditionele gerechten en lekkere
slaatjes (€ 12-18).
Ĉ Rock-Fort – C2 - Langestraat 15 t 050 33 41 13 - www.rock-fort.be ma.-vr. middag en avond - lunch
€ 15, menu € 49. Klein, maar stoer!
Designinterieur, stevige smaken en een
moderne, onvergetelijke keuken.
ĉ Den Gouden Harynck – B3 Groeningue 25 - t 050 33 76 37 www.dengoudenharynck.be - gesl.
za. middag, zo. en ma. - lunch € 39,
menu € 55/89. Deze veteraan onder
de sterrenrestaurants verbaast telkens
opnieuw met zijn innovatieve recepten
met oriëntaalse nuances.
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Charmehotels, luxueuze of goedkopere
pensions, jeugdherbergen en andere:
in het historische centrum van Brugge
heeft u tal van mogelijkheden om de
nacht door te brengen. Een ‘rustieke’
sfeer of hedendaags design, uitzicht
over de kanalen of de dorpse rust van
de residentiële straten, alles is mogelijk.
Ook al telt Brugge tientallen hotels en
gastenkamers, in het hoogseizoen en
tijdens het weekend moet u beslist
vooraf reserveren. Ga na of u met
bankkaart kunt betalen en of er parkeergelegenheid voorzien is. Een aantal
hotels sluit in de wintermaanden gedurende enkele weken de deuren. Soms
wordt een toeslag gevraagd voor een
verblijf van minder dan twee nachten.
Raadpleeg de website van het Bureau
voor Toerisme voor meer hulp (www.
brugge.be). U vindt er meer uitleg bij
de overnachtingsmogelijkheden. U kunt
ook lastminutereserveringen doen bij
het Bureau voor Toerisme.
Meer informatie over de zowat
200 gastenkamers – beslist aan te
raden! – vindt u op www.bruggebedandbreakfast.com.
T Onderstaande adressen vindt u
terug op de uitneembare vouwkaart
aan de binnenzijde van de cover; zoek
het overeenkomstige nummer (bv. ā).
De aanwijzingen in het rood verwijzen eveneens naar deze uitneembare
kaart. De aangeduide prijzen zijn deze
voor een tweepersoonskamer in het
hoogseizoen.

Brugge
JEUGDHERBERG
Ă AJ Bauhaus – C2 - Langestraat 133-136 - t 050 34 10 93 www.bauhaus.be - 130 bedden op
slaapzaal € 17/25, 21 tweepersoonskamers € 50 :. Hier kiest u tussen
een bed in een slaapzaal, Pod Beds
of afzonderlijke kamers, verspreid
over twee kleine huisjes. Internetcafé,
wassalon, fietsverhuur. Niet echt rustig
maar wel centraal gelegen.

TUSSEN € 65 EN € 110
ă Ter Reien – C2 - Langestraat 1 t 050 34 91 00 - www.hotelter
reien.be - 26 kamers: € 65/150 :.
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
voor dit adresje aan het water. Mooie,
functionele kamers met uitzicht over
het water, de straat of de patio? In de
zomer kunt u ontbijten in de openlucht.
Ą De Goezeput – B3 Goezeputstraat 29 - t 050 34 26 94 www.hotelgoezeput.be - 15 kamers:
€ 90-120 :. Het is moeilijk niet te
vallen voor de charme van dit hotel
dat toch betaalbaar blijft voor de
service die het biedt. De massieve
18de-eeuwse patriciërswoning
herbergt comfortabele, gerenoveerde
kamers in een geslaagde stijlencombinatie van rustiek en modern.
ą Van Eyck – B2 - Korte Zilverstraat 7 - t 050 33 52 67 www.hotelvaneyck.be - 8 kamers:

OVERNACHTEN

€ 65/80 :. Dit hotel in een
17de-eeuws pand, gebouwd in typisch
Brugse stijl, wordt met passie en ernst
gerund door Mireille De Rycker. Gezellig
bourgeois interieur met prachtige
draaitrap en behaaglijke kamers op een
steenworp van de Markt.
Ę Contrast B & B – C2 Predikherenrei 5 - t 050 33 46 67 www.contrastbrugge.be - 3 kamers:
€ 85/95 : - õ. B & B ondergebracht in
een bakstenen huis langs de Coupure.
Comfortabele en opmerkelijke kamers.
Ć Maraboe – B2 - Hoefijzerlaan 9 t 050 33 81 55 - www.hotelmaraboe.
be - gesl. jan. en 24 dec. - 14 kamers:
€ 75/110 :. Bescheiden familiehotel
met ruime en zeer nette kamers en
gastvrij onthaal. Het hotel ligt vlak
bij ’t Zand, het Concertgebouw en de
winkelstraten en beschikt over sauna
en solarium.
Ĉ Hotel Blabla – B3 - Dweerstraat 24 - t 050 33 90 14 www.hotelblabla.com - 7 kamers:
€ 85/115 :. Het vroegere hotel
Imperial werd in een nieuw kleedje
gestoken. Eenvoudige, maar gezellige
kamers, fris en kleurrijk. Aangename
gemeenschappelijke ruimten en
mooie tuin.
ġ Huyze Weyne – B2 - Beenhouwersstraat 17 - t 050 70 69 67 - www.
huyzeweyne.be - 2 kamers: € 95/170
:. Gelegen in een rustig straatje ten
oosten van het historisch centrum.
Warm onthaal, comfortabele kamers
en rustige tuin.
ĉ I Room – C2 - Verversdijk 1 t 050 33 73 53 - www.iroom.be 3 kamers: € 99/119 : - õ. Mooie

hedendaagse kamers die een prachtig
uitzicht bieden over het water.
ę Hotel Marcel – B2 - Niklaas
Desparsstraat 9 - t 050 33 55 02 www.hotelmarcel.be - in de winter
1 maand gesl. - 20 kamers: € 85/130
:. Een New Yorks café, kamers met
telkens andere afmetingen die goed en
doordacht ingericht zijn (grote foto’s
van de stad om de kamers ruimer te
doen lijken): dat zijn de troeven van
dit nieuwe adresje pal in het centrum
van de stad (en dus af en toe wat
straatlawaai).

MEER DAN € 110

Đ Adornes – C2 - St-Annarei 26 t 050 34 13 36 - www.adornes.
be - 20 kamers: € 115/185 : - õ in de winter 1 maand gesl. Vier typische huizen richten hun gevel naar
de Reie en vormen samen dit kleine
charmehotel. Kamers van verschillende
grootte, vaak met hoge plafonds.
In de winter ontbijt u bij het haardvuur. Uitleendienst voor fietsen.
Ē Asinello B & B – B2 Ezelstraat 59 - t 050 34 52 74 - www.
asinello.be - 3 kamers: € 110/160 :.
Drie gezellige kamers met hedendaags
interieur. Mooie gemeenschappelijke
ruimten en een hamam die meer dan
welkom is op koude dagen!
ē Sint-Niklaas – B2 - St-Niklaasstraat 18 - t 050 61 03 08 - www.
sintnik.be - 3 kamers: € 120/145 :.
De kamers in dit mooie stadshuis uit
1900, in een doodlopend steegje bij de
Markt, bieden alle een uitzicht op het
belfort. Hedendaags interieur dat tegelijk comfortabel en rustgevend is.

121

MEER WETEN OVER BRUGGE

GESCHIEDENIS VAN BRUGGE
De eerste stappen

128

De eerste gekende Brugse nederzetting dateert van 2000 jaar geleden. De
Romeinen hadden hier op deze plek,
die rechtstreeks verbonden was met
de zee, een handelspost opgericht voor
de betrekkingen tussen Engeland en
Gallië. De huidige naam dateert echter
uit de 9de eeuw, en zou afkomstig zijn
van het IJslandse brygghi, wat ‘dam’
betekent. Vanaf 862 richt Boudewijn
met de IJzeren Arm, die de eerste
graaf van Vlaanderen zou worden, hier
een kasteel op om de kust te beschermen en de invallen van de Noormannen
te kunnen afslaan.

De zee, bron van rijkdom
In de 11de eeuw is de bloeiende hoofdstad van het graafschap Vlaanderen
onder Robrecht de Fries een Europees
handelscentrum. Door een grote overstroming in 1134 ontstaat het Zwin,
een brede vaargeul die toegang tot de
zee verschaft. Damme wordt gesticht
en geldt als voorhaven van Brugge,
waarmee het verbonden is via een
ingedijkte rivier, de Reie. Net als andere
Vlaamse steden wijdt Brugge zich aan
de lakenhandel en de stad wordt in
de 12de eeuw een druk centrum voor
de invoer van Engelse wol. Het is de
belangrijkste stad van de Vlaamse
Hanze van Londen, een vereniging
waaraan verschillende steden
die handeldrijven met Engeland,
verbonden zijn. In de 13de en de

14de eeuw groeit Brugge uit tot
een van de actiefste steden van de
machtige Noord-Duitse Hanze, de vereniging die de Noord-Europese handelssteden omvat en het alleenrecht heeft
van de handel met Scandinavië en
Rusland. Brugge is de meest westelijk
gelegen haven en wordt de draaischijf
van de noord-zuidhandel dankzij zijn
ligging en de betrekkingen met havens
als Bordeaux of La Rochelle.
De haven van Brugge lokt handelaars
uit heel Europa en de haven ontwikkelt zich tot een kosmopolitische
handelswijk, met een concentratie
van nationale vertegenwoordigers,
verkoopsfilialen, banken en gilden. In
Brugge ontstaat de eerste beurs van
Europa, in de openlucht!
De welvaart die de handel met zich
brengt, gaat samen met activiteiten op
kunstgebied. Welstellende en invloedrijke families drukken hun stempel op
de stad, gesteund door kunstenaars
en architecten. Het Sint-Janshospitaal
en de Sint-Salvatorskathedraal worden
uitgebreid en de stad krijgt er een
aantal nieuwe gebouwen bij zoals het
belfort, de hallen en de Onze-LieveVrouwekerk. Brugge wordt omringd
door stadswallen, waarvan tegenwoordig nog vier poorten te zien zijn. Aan
het einde van de 14de eeuw wordt het
stadhuis op de Burg gebouwd.
In de 15de eeuw ontwikkelt zich in de
stad een heel kenmerkende architecturale stijl: rechthoekige ramen met
erboven een timpaan die samen in een
verzonken muurpartij liggen, afgewerkt
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Kaart van Brugge uit de 16de eeuw

met een sierlijke lijst in de vorm van
een accolade. De stad lokt echte talenten, zoals Van Eyck of Memling. Tussen
de 12de en de 15de eeuw kent Brugge
zijn gouden eeuw.

Intussen…
Sinds 1280 voeren twee partijen strijd
in Vlaanderen; het zijn de patriciërs, die
de Franse koning steunen (leliaards
of aanhangers van de lelie) en de aanhangers van de graaf, de klauwaards
(of aanhangers van de klauwen van de
Leeuw van Vlaanderen).
In 1300 laat Filips IV de Schone de
graaf van Vlaanderen gevangenzetten en lijft hij het graafschap in. Het
is tijdens zijn Blijde Inkomst in 1301
dat zijn echtgenote, Johanna van

Navarra verbaasd uitroept wanneer
ze de rijkgeklede Brugse vrouwen
ziet: ‘Ik dacht dat ik de enige koningin was, maar ik zie er honderden om
mij heen’. Het volk is verontwaardigd
over de ontvangst waarvan het de
hoge kosten zal moeten betalen. In de
vroege ochtenduren van 18 mei 1302
wordt het Franse garnizoen door de
klauwaards, onder leiding van Pieter de
Coninck, vermoord: de Brugse Metten,
een opstand waarna het leger van
Filips IV vertrekt. Tegen alle verwachtingen in ondergaat deze laatste op
11 juli een verpletterende nederlaag
in de buurt van Kortrijk, gekend onder
de naam Guldensporenslag, want de
Vlamingen ontzagen niets of niemand
en verzamelden de gulden sporen van
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