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Welkom 
in Brugge

In Brugge gaat het rijke aanbod 
aan cultuurhistorische 
monumenten en musea hand in 
hand met sfeervolle gezelligheid 
en een authentieke charme.  
Het is dan ook bij uitstek een 
bestemming op mensenmaat. 
Op jouw maat.

Met deze brochure ga je op 
verkenning in de door UNESCO 
als werelderfgoed beschermde 
binnenstad. Een uitgestippelde 
wandeling langs toeristische 
locaties, aangevuld met fijne tips 
en verrassende weetjes, neemt 

je mee door het hart van Brugge. 
Een must voor al wie de stad 
voor het eerst bezoekt. De route
beschrijving met routeplan 
houdt je op de goede weg en  
is voorzien van uptodate 
toegankelijkheidsinformatie.  
Je kan de route bovendien 
aanpassen volgens eigen 
behoeften. Begeleiding tijdens 
het wandelen blijft wel 
aangeraden. En … het klopt dat 
het historische centrum van 
Brugge veel kasseien telt, maar 
het is net de verdienste van deze 
brochure om je zo obstakelvrij 
mogelijk doorheen de stad te 
gidsen. Bolle kasseien werden 
daarom zoveel mogelijk 
vermeden en als je weg tóch 
over kasseien leidt, zijn die 
meestal vlak en goed 
aangelegd. 

Je kan deze brochure ook als 
reisgids gebruiken zonder de 
wandeling te volgen. Dankzij  
de genummerde toeristische 
hotspots in het hoofdstuk 
‘Bezoek en beleef: wandeling 
langs hoogtepunten’, vind je snel 
de toplocaties terug. Van de 
Markt met Belfort tot de Vesten, 
van het Minnewater tot het 
Gruuthusemuseum. Het gaat  
om trekpleisters die op of 
dichtbij de wandelroute liggen. 
Wie zijn uitstap of verblijf grondig 
wil voorbereiden, kan met deze 
brochure bovendien meteen 
aan de slag. Elk aspect van een 

toegankelijk toeristisch bezoek 
aan Brugge heeft een hoofdstuk. 
Je krijgt informatie over musea, 
bezienswaardigheden, cafés, 
restaurants, overnachten, 
openbare toiletten en toeristische 
infokantoren. Je leest ook alles 
over beschikbare zorg, hulp
middelen, vervoer en parkeren. 
De informatie is gebaseerd op 
objectief deskundig onderzoek 
ter plaatse. 

Maar bovenal, geniet van je 
verblijf in de stad. Want je zal  
het merken, Brugge kruipt 
helemaal onder je vel. Het is een 
bijzondere plek, nooit helemaal 
te doorgronden, waar het 
aangenaam toeven is en de 
mensen je hartelijk ontvangen.
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Betekenis pictogrammen

Bezoek en beleef: wandeling langs hoogtepunten

In de uitgestippelde wandeling tref je verschillende pictogrammen aan: 

oneffen wegdek of kasseien helling

drempel of stoeprand routeversmalling

Bij musea, bezienswaardigheden en locaties geven detailbeschrijvingen aan welke onderdelen 
toegankelijk zijn. Als je wat extra hulp kan gebruiken, wordt dat vermeld. 

Speciale voorzieningen krijgen deze pictogrammen: 

 

voorzieningen voor bezoekers  
met een mobiele beperking

 

voorzieningen voor bezoekers  
met een verstandelijke beperking

 

voorzieningen voor bezoekers  
met een visuele beperking

 

voorzieningen voor bezoekers  
met een auditieve beperking

Restaurants, cafés en openbare toiletten 

 
Gekleurde duimpjes en meetgegevens helpen je om te beslissen of een café, restaurant of toilet  
geschikt is voor jou. Let wel, horecazaken veranderen geregeld, waardoor de informatie snel veroudert.  
Je neemt best vooraf contact op met de zaak. Als een horecazaak verhuisd, verbouwd of gesloten is,  
dan kan je dit melden aan Inter (Vlaams expertisecentrum op vlak van integrale toegankelijkheid)  
via: brugge@inter.vlaanderen en T 0032 50 60 20 75.

 

toegankelijk

 

toegankelijk met hulp

 

knelpunt

n.v.t. 

niet van toepassing 

 
Logies en toeristische infokantoren 

Logies en toeristische infokantoren werken met een toegankelijkheidslabel voor personen met een 
beperkte mobiliteit: 

 

het gebouw is goed toegankelijk,  
je kan het zelfstandig en  

op een comfortabele manier  
betreden. 

 

het gebouw is toegankelijk  
voor de meeste mensen,  

maar een extra inspanning of  
een helper kan nodig zijn. 

 
Wil je meer weten over het toegankelijkheidslabel?  
Surf dan naar www.visitflanders.com/toegankelijkheid.

Goed om te weten

Niet alle vermelde initiatieven zijn zelfstandig toegankelijk. Voor deze publicatie maakten we een selectie 
van de beter toegankelijke zaken en voorzieningen in Brugge. Aan de hand van de beschrijvingen kan je 
voor jezelf uitmaken welke adressen beter of minder geschikt zijn of welke voorbereidingen je kan treffen. 

Voor meer informatie en foto’s per locatie kan je het gedetailleerde rapport bekijken op www.toevla.be. 



5

BEZO
EK

 EN
 BELEEF

BRUGGE, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Deze wandeling van 3,8 kilometer neemt je mee langs toppers in het toeristische hart van Brugge.  
Een portie geschiedenis, leuke anekdotes en tips voor de beste foto’s houden je gezelschap.  
Echt quality time voor levensgenieters!

Vooraf

>  Begeleiding tijdens het wandelen is aangeraden. 
>  Je hoeft de wandeling niet integraal te volgen. Pas de route aan volgens jouw mogelijkheden en 

behoeften. De donkeroranje lijnen  op de kaart helpen je daarbij.
>  Je kan het parcours ook inkorten door de aangeduide markering  op het routeplan te volgen. 
>  Een bepaald monument of museum heeft je voorkeur? Zoek het bij de genummerde hoofdlocaties  

en ga er direct naartoe. Let wel, niet alle toeristische trekpleisters zijn opgenomen in de lijst.  
Je treft hier enkel locaties die op of dichtbij de route liggen. 

Dit kom je onderweg tegen 

1  Concertgebouw Brugge

2  Sint-Salvatorskathedraal

3  Sint-Janshospitaal

4  O.L.V.-kerk Museum

5  Gruuthusemuseum

6  Bourgogne des Flandres

7  Stadshallen en Belfort

8  Historium Brugge

9  Provinciaal Hof

10  Bruges Beer Experience

11  Basiliek van het Heilig Bloed

12  Stadhuis

13  Brugse Vrije

14  Rozenhoedkaai en Passage  
 Bourgondisch Cruyce

15  Dijver

16  Groeningemuseum

17  Hof Arents

18  Begijnhof

19  Minnewater

20  Vesten

21  Koning Albert I-park

In de buurt van de route 
vind je ook nog

22  Koninklijke Stadsschouwburg Brugge

23  Frietmuseum

24  Kantcentrum

Bezoek en beleef:  
wandeling langs hoogtepunten

4
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Wist je dat…  
’t Zand het grootste  
plein van de stad is?

Met meer dan tweehonderd 
evenementen per jaar is  
’t Zand hét evenementenplein 
van Brugge. Al in de vroege 
middeleeuwen vonden hier 
belangrijke gebeurtenissen 
plaats zoals de jaarmarkt, 
processies en publieke 
terechtstellingen. 
Tegenwoordig is het vooral een 
gekende ontmoetingsplek voor 
de Bruggelingen. Ze genieten 
er graag op een terrasje, 
spreken er af met vrienden of 
luieren op een van de vele 
zitplekken. ’s Avonds is dit 
bovendien een populaire 
uitgaansbuurt. Verpoos even 
op deze fijne plek.

Toegankelijkheid Concertgebouw Brugge
De toegangsroute via het plein 
voor het gebouw is voldoende 
breed en vlak. Er zijn 
verschillende ingangen met 
deuren die breed genoeg zijn, 
maar wel manueel te openen  
en zwaar. In de inkomhal is een 
beperkt onderrijdbare balie 
aanwezig. Van hieruit kan je 
makkelijk het 2  Concert
gebouwcafé op de begane 
grond bereiken, alsook (via lift  
en hellend vlak) de Foyer Parterre 
op de eerste verdieping. Het 
hellend vlak is te lang en steil  

om zelfstandig comfortabel te 
overbruggen, de lift is wel goed 
toegankelijk. 

Aangepast sanitair vind je in  
de inkomhal ter hoogte van  
de vestiaire (goed bruikbaar  
op enkele knelpunten na),  
op de Foyer Parterre  
(klein, opstelruimtes worden 
gehinderd door plaatsing  
van sanitaire toestellen) en  
in de Lantaarntoren (goed 
toegankelijk). 

Het Concertgebouw Circuit is 
deels toegankelijk voor rolstoel
gebruikers. Daarom kan je 
begeleiding aanvragen om een 
alternatieve belevingsroute te 
volgen met een iPad. Daarop staan 
de elementen van de reguliere 
route die je anders zou missen.  
Er is een audiogids, maar geen 
audiodescriptie. Het bezoek focust 
deels op geluid en muziek. Voor 
doven en slechthorenden is er 
een voelstoel, een luister installatie 
waarin geluid niet enkel hoor
baar, maar ook voelbaar is. 

1  Concertgebouw Brugge 

Het Concertgebouw Brugge 
behoort tot de wereldtop en is 
niet meer weg te denken uit  
het internationale muziek en 
hedendaags danslandschap.  
De cultuurtempel aan ’t Zand 
valt op door zijn rode kleur en 
het monolithische formaat. 
Minder zichtbaar maar  
minstens even belangrijk is  
de hoogstaande akoestische 
kwaliteit van de zalen. Zowel 
artiesten als publiek genieten  
in de imposante Concertzaal  
of intieme Kamermuziekzaal  
van een sublieme klank. 
Concertgebouw Brugge is 
tevens een open huis waar 
verschillende kunstvormen een 
plek krijgen. Je kan ze ontdekken 
dankzij het Concertgebouw 
Circuit, een belevingsparcours 
dat je tot achter de schermen 
voert. De kers op de taart is  
het dakterras op de zevende 

verdieping, met een prachtig 
uitzicht op de Brugse skyline. 

Naar de start van de wandeling

De wandeling start aan  
 infokantoor ’t Zand 

(Concertgebouw). 
Wie met de trein komt, vindt  
in het station toegankelijke 
toiletten 1  2  en je kan iets 
eten of drinken bij 1  Exki.  
Wil je nog iets vragen, dan kan 
je terecht in het  infokantoor 
Stationsplein. Je vindt het 
kantoor in de perrongang door 

de borden richting de uitgang 
‘Centrum’ te volgen. 

Verlaat het station via de 
uitgang ‘Centrum’ en steek het 
Stationsplein schuin links over. 
Geleidelijnen helpen je vanaf  
de hoofduitgang naar de 
overkant van het plein.  
Ze volgen de cirkel van de 
busperrons en brengen je  

naar het zebrapad richting 
centrum. Het plein zelf bestaat 
uit vlakke mozaïekkasseien. 

Steek de verkeersring (Buiten 
Begijnenvest) over aan de 
verkeerslichten en neem links 
het pad door het Koning Albert I- 
park. Dit pad in vlakke graniet 
loopt tot aan ’t Zand. Het is vlot 
toegankelijk en licht glooiend. 

’t Zand 34, 8000 Brugge
T 0032 50 47 69 99 (algemeen)  
en 0032 78 15 20 20 (ticketlijn) 
info@concertgebouw.be
www.concertgebouw.be
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Toegankelijkheid Sint-Salvatorskathedraal
Het plein voor de kathedraal  
is aangelegd in trapvorm. 
Bovenaan de trappen is een 
waarschuwingsstrook met 
noppen aangebracht.  

Aan de kant van Sint
Salvatorskerkhof voert  
een drempelloze helling  
je tot aan de ingang  
van de kathedraal. 

2  Sint-Salvatorskathedraal   

De SintSalvatorskathedraal is 
de oudste parochiekerk van 
Brugge. Al in de 9de eeuw 
stond hier een houten kerk, 
maar het huidige gotische 
gebouw kwam tot stand 
tussen de 12de en 15de eeuw. 
Binnen tref je naast een rijk 
kunstpatrimonium ook een 
aantal goed bewaarde 
14deeeuwse beschilderde 
grafkelders, iets typisch voor 
Brugge en het graafschap 
Vlaanderen.  

Verder bewonder je kleurige 
glasramen, een overweldigend 
barok doksaal en Brusselse 
wandtapijten. In de 
schatkamer bevindt zich  
een rijke collectie Vlaamse 
schilderkunst met het oudste 
schilderij van Brugge (rond 
1400), topstukken van Dirk 
Bouts, Hugo van der Goes, 
Lanceloot Blondeel en Pieter 
Pourbus, maar ook typisch 
Brugse koperen grafplaten  
en zilver en edelsmeedwerk.

Start van de wandeling

Op de begane grond van het  
1  Concertgebouw Brugge 

bevinden zich het 2  Concert-
gebouwcafé en een  
toeristisch infokantoor. Ga met 
je rug naar de toegang van het 
infokantoor staan en steek het 
plein schuin links over naar het 
paviljoen van de ondergrondse 
parking. Daar vind je ook een  

3  toegankelijk toilet. Er is een 
geleidelijn aanwezig vanaf de 
hoek van het Concertgebouw 
richting het plein. 

Ga voorbij het paviljoen nog 
even rechtdoor over ’t Zand.  
Hou de restaurants en cafés aan 
je rechterkant. Neem  
dan de eerste straat rechts,  
de Zuidzandstraat. In deze 
winkelstraat blijf je aan de 
rechterkant. Bij het kruisen  
van de eerste zijstraat moet je 
twee kleine  drempels over.
Wat verderop sla je rechts  
Sint- Salvatorskerkhof in.  
Ter hoogte van dit kruispunt 
vind je aan de overkant van  
de Zuidzandstraat een  
14  Panos, waar je iets  

lekkers kan afhalen. Om de 
drempelloos toegankelijke  
2  Sint-Salvators kathedraal  

te bezoeken steek je  
Sint-Salvators  kerkhof  
schuin links over.

Steenstraat, 8000 Brugge 
T 0032 50 33 61 88 
info@sintsalvator.be 
www.sintsalvator.be
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Eleonora Verbekehof

Op dit fotogenieke plekje krijg je een zicht geserveerd op 
drie Brugse toppers: het middeleeuwse SintJanshospitaal 
plus de torens van de O.L.V.kerk en de SintSalvators
kathedraal. Je vindt hier ook de ingang van de voormalige 
apotheek van het SintJanshospitaal. De kruidenperkjes 
herinneren aan de geneeskrachtige planten die werden 
geteeld. En Eleonora Verbeke? Zij was de kloosterzuster  
die in de 18de eeuw de apotheek leidde en heel wat 
geneeskundige recepten verzamelde. 3  Sint-Janshospitaal  

 
*

Het SintJanshospitaal is een 
van de oudste hospitaal
gebouwen van Europa. Al in de 
12de eeuw kregen armen, zieken, 
reizigers en pelgrims hier 
onderdak en verzorging. Het 
immense domein omvatte toen 
niet alleen de ziekenzalen met 
kerk, maar ook een kerkhof, 
kloostergebouwen, een 
apotheek, brouwerij, bakkerij en 
boomgaard. In de 19de eeuw 
kwam er een nieuw hospitaal 
dat centraal op de site ligt en 
tegenwoordig dienst doet als 
congres en evenementen
locatie. Het middeleeuwse 
complex is nu een museum met 
als grote publiekstrekker zeven 
werken van de Vlaamse primitief 
Hans Memling. De medische 
instrumenten, het tin en 
zilverwerk, de meubelen en 
kunstvoorwerpen zijn stille 
getuigen van meer dan 800 jaar 
zieken en zielenzorg. Het 
eikenhouten gebinte van de 
Diksmuidezolder is een van  
de oudste van Europa. Ook de 
voormalige hospitaalapotheek is 
absoluut het bezoeken waard.

Weer op weg

Van de Sint-Salvators-
kathedraal vervolg je je weg  
via Sint-Salvatorskerkhof. Ga 
achterlangs de kathedraal  
– er zijn hier enkele rustig 
gelegen zitbankjes – en neem 

dan de derde straat rechts,  
de Heilige Geeststraat. Blijf aan 
de rechterkant en ga op het 
einde, ter hoogte van de voet 
van de O.L.V.-kerk, opnieuw 
naar rechts, de Mariastraat in. 

Blijf de Mariastraat volgen op 
het rechtervoetpad, tot je aan  
je rechterhand een passage 
opmerkt. Sla hierin en betreed 
het Eleonora Verbekehof,  
op de site Oud Sint-Jan. 

Toegankelijkheid Sint-Janshospitaal
Het SintJanshospitaal is goed 
rolstoeltoegankelijk en de 
meeste zalen zijn bereikbaar, 
ook dankzij een voldoende 
ruime lift en een tweede kleine 
plateaulift (toegang tot één 
zaal). De liften zijn voorzien van 
knoppen met reliëfaanduiding. 
Je kan wellicht wat hulp 
gebruiken op enkele iets te 
steile hellingen en bij een zware 
deur. Het tentoongestelde 
materiaal is goed te 
bezichtigen. In het aangepaste 
toilet heb je wellicht hulp nodig 
vanwege de nipte ruimte en 
een verkeerd geplaatste 
muurbeugel. Vanaf najaar 2023 
is er een gratis meertalige 
audiotour die je kan volgen 

met je eigen smartphone of 
tablet. Je scant QR codes en 
krijgt de uitleg te horen via je 
toestel. Neem dus zeker een 
hoofdtelefoon of oortjes mee.

De kloostergang waarin de 
hospitaalapotheek zich bevindt, 
bereik je via het Eleonora 
Verbekehof. Dit verkeersarme 
pleintje met een ondergrond 
van vlakke kasseien is vlot 
toegankelijk via de doorgang 
langs een overdekte passage 
in de Mariastraat. De ingang  
tot de kloostergang bevindt 
zich tussen enkele 
kruidenperkjes die netjes 
afgeboord zijn. In de klooster
gang kan een rijplank voorzien 
worden om de twee treden 
naar de hospitaalapotheek  
te overbruggen. 

* Tot in najaar 2023 is de lift 
buiten gebruik door tijdelijke 
opstellingen en herinrichting 
van het museum. Het 
museum is hierdoor tijdelijk 
niet rolstoeltoegankelijk. 

Mariastraat 38, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 87 11 
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be
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Wist je dat…  
het Sint-Janshospitaal een kunstwerk cadeau kreeg?

Kunstenaar Giuseppe Penone 
bedankte met ‘De aderen van  
het klooster’ de ziekenzusters van  
het 3  SintJanshospitaal voor hun 
zorg voor het menselijke leven.  
Een witmarmeren eiland verrijst  
uit het water, de oorspronkelijke 
donkere nerven in het marmer goed 
zichtbaar. De nerven staan net zoals 

aderen symbool voor stromend 
leven. Het witzwart verwijst 
bovendien naar het habijt van de 
zusters. Uit een overhangende tak 
van een eik, waarvan de bast deels 
door brons is omhuld, druppelt 
water dat uitdijt tot aan de bron.  
Een symbolische verwijzing naar  
de cirkel van het leven. 

Weer op weg

Om het hedendaagse kunstwerk 
‘De aderen van het klooster’ van 
Giuseppe Penone te bekijken op 
de site Oud Sint-Jan, ga je op 
het Eleonora Verbekehof met je 
gezicht naar de middeleeuwse 
zieken zalen staan, met de 
passage naar de Mariastraat 
aan je linkerkant. Draai naar 
rechts en ga de hoek om naar 
links. Je gaat nu  lichtjes naar 
beneden. Een paar meter verder 
ligt het kunstwerk, letterlijk voor 
de deur van het voormalige 

zusterklooster en achter de 
ziekenzalen van het 3  Sint-
Janshospitaal.

Keer terug om de site Oud Sint-
Jan te verlaten: ga weer langs 
het Eleonora Verbekehof en  
dan rechtdoor de overdekte 
passage in die naar de Maria-
straat leidt. In de Mariastraat  
ga je naar rechts. Ter hoogte 
van de museumingang van  
het 3  Sint-Janshospitaal  
steek je de straat over naar  

het O.L.V.-kerkhof-Zuid.  
Volg deze straat tot je aan de 
Bonifaciusbrug komt. De brug 
kan je vanwege de trapjes  
met kasseien niet oversteken, 
maar ook naast de brug kan  
je perfect genieten van de 
pittoreske omgeving met  
de 4  O.L.V.-kerk en  
het 5  Gruuthusemuseum.

Bonifaciusbrug

De Bonifaciusbrug mag dan een van Brugges 
jongste bruggen zijn, toch vat ze de stad 
perfect samen. Een waas van mysterie, een 
vleugje romantiek en rondom schitterende 
zichten die om je aandacht strijden. Deze 
plek aan de reitjes, met zijn overhangende 

vakwerk huizen, statige O.L.V.kerk en 
aanpalend Gruuthuse paleis is magisch  
op elk uur van de dag. Broederlijk ernaast 
vind je de Gruuthuse brug met het 
witgeschilderde Arentshuis, de enige brug  
in de stad met een gebouw erop.



1514

BE
ZO

EK
 E

N
 B

EL
EE

F BEZO
EK

 EN
 BELEEF

BRUGGE, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

4  O.L.V.-kerk Museum   

De 115,5 meter hoge toren van de 
O.L.V.kerk (13de eeuw) illustreert 
het vakmanschap van de 
Brugse bouwlieden. Ze werkten 
maar liefst 200 jaar aan wat 
uiteindelijk de op een na hoogste 
bakstenen kerktoren ter wereld 
werd. Binnenin vind je een rijke 
collectie schilderijen en 
beschilderde grafkelders. Het 
pronkstuk is de witmarmeren 
‘Madonna met Kind’ van 
Michelangelo, het enige beeld 
dat Italië verliet tijdens het leven 
van de Renaissance meester. 
Ook opzienbarend zijn de 
praalgraven van Maria van 
Bourgondië en haar vader Karel 
de Stoute (15de  16de eeuw).  
De twee ligbeelden op de graven 
geven een realistisch beeld van 
de vorsten. 

Mariastraat, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 87 11 
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be

Toegankelijkheid O.L.V.-kerk Museum
De ingang van het O.L.V.kerk 
Museum ligt aan de kant van  
het Guido Gezelleplein waar  
ook twee aangepaste parkeer
plaatsen zijn. De ingang heeft 
trappen en een behoorlijk steile 

 helling waar je zeker hulp 
nodig hebt. De hoofdbeuk van 

de kerk is goed toegankelijk, al 
kan je wel hulp gebruiken voor 
een aantal hellingen, 
bijvoorbeeld om bij de praal
graven te komen. In de kerk  
is een voelstation geplaatst. 
Slechtziende en blinde bezoekers 
kunnen er een 3Dprint van het 

beeld ‘Madonna met Kind’ 
betasten, het koude carrara
marmer voelen waaruit het 
beeld gehouwen werd en het 
altaar ontdekken waarin het 
beeld prijkt. 

Weer op weg

Vanaf de Bonifaciusbrug loopt, 
tussen de O.L.V.-kerk en het 
Gruuthusepaleis, een smal 
wandelpad dat je naar de 
voorzijde en ingang van deze 
monumenten leidt. Aan je 
rechterkant verschijnt het 
hedendaagse onthaalpaviljoen 

van Musea Brugge, dat 
toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers. Hier  
koop je tickets voor het  
4  O.L.V.-kerk Museum en  

het 5  Gruuthusemuseum.  
Via de onderdoorgang van  
het paviljoen bereik je het 

binnenplein van het 
Gruuthusepaleis en het 
aangepaste toilet 5  van het 
Gruuthusemuseum. Dankzij een 
comfortstrook kan je het plein 
makkelijk oversteken. Via de 
toegangspoort aan de andere 
kant verlaat je het plein. 
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Toegankelijkheid Gruuthusemuseum
Het Gruuthusemuseum is niet 
toegankelijk voor rolstoel
gebruikers omdat het historische 
gebouw veel complexe 
niveauverschillen heeft. Toch wil 
het museum zo inclusief mogelijk 
zijn. Voor bezoekers met een 
visuele beperking spreekt men 
de zintuigen aan met maquettes, 
replica’s en andere tactiele 
objecten, vergezeld van een 
aangepaste beschrijvende 
audiogids. Voor bezoekers met 
een auditieve beperking zijn 
geluidsfragmenten vervangen 
door alternatieven zoals 

ondertitels en uitgeschreven 
teksten. Een visiogids in Vlaamse 
gebarentaal en International 
Sign (IS) maakt een bezoek 
helemaal af. Via de 
onderdoorgang van het 
onthaalpaviljoen kan je het  

5  aangepaste toilet van het 
Gruuthusemuseum bereiken. 

5  Gruuthusemuseum   

Het levensmotto van Lodewijk 
van Gruuthuse, de bekendste 
bewoner van het Gruuthuse
paleis, luidde, ‘Plus est en vous’ 
of ‘Er is meer in u (dan u denkt)’. 
Het prijkt boven de toegangs
poort van dit luxueuze stads
paleis. De heren van Gruuthuse 
werden steenrijk dankzij een 
monopolie op de distributie van 

‘gruut’, een kruidige en 
essentiële smaakmaker voor 
bier. Lodewijks vader liet deze 
chique stadsresidentie (15de 
eeuw) bouwen en zoon Lodewijk 
breidde ze nog uit. 
Tegenwoordig geeft het gebouw 
onderdak aan een museum over 
drie belangrijke periodes van de 
Brugse geschiedenis:  

de Bourgondische bloeiperiode, 
de minder bekende 17de en  
18de eeuw en de historistische 
herontdekking van Brugge in de 
19de eeuw. Elk tijdperk komt tot 
leven dankzij een schitterende 
collectie eeuwenoude objecten.

Onthaalpaviljoen Gruuthusemuseum

Dit in het oog springende 
paviljoen is een ontwerp van 
noAarchitecten. Het is een knap 
staaltje hedendaagse 
architectuur met een knipoog 
naar het verleden. De gepunte 
gevelvlakken, die kleiner worden 
naarmate ze dichter bij het 
paleis komen, verwijzen naar  
de gotische bouwtraditie  
en doen denken aan een 
origamimodel. Het donkergrijze 
staal harmonieert subtiel met de 
leien daken rondom. De grote 
glaspartijen geven het geheel 
een transparant en uitnodigend 
karakter. Ze bieden ook van 
binnen uit een mooi zicht op  
de toren van de O.L.V.kerk.

Dijver 17C, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 84 11
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be
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Wist je dat…  
het Simon Stevinplein  
iets met wiskunde heeft? 

Wis en natuurkundige Simon Stevin staat te 
pronken midden op het naar hem vernoemde 
plein. Geboren in Brugge, verhuisde Stevin in  
de 16de eeuw naar het godsdienstveiligere 
Nederland. Hij schopte het er tot raadsman van 
Prins Maurits. Met een frisse blik smeet hij zich  
op de wetenschap en formuleerde in zijn eigen 
moedertaal sprankelend nieuwe ideeën in allerlei 
weten schappelijke disciplines. Hij genoot onder 
meer faam omdat hij Nederlandse woorden 
bedacht – zoals ‘wiskunde’ – voor een aantal 
wetenschappelijke termen. Hij vond ook het 
decimaal stelsel voor breuken uit en gaf de 
vestingbouw een wiskundige grondslag.  
Straffe kerel! 

Wist je dat…  
de Militaire Kapel vroeger 
een kloosterkerk was?

De Kartuizerinnenstraat is een 
ietwat verborgen geheimplekje net 
achter het Belfort. Hier verbleven  
tot het einde van de 18de eeuw de 
kloosterzusters van de Kartuizerinnen. 
Hun kloosterkerk fungeert nu als 
Militaire Kapel en herdenkt de 
slachtoffers van de twee 
wereldoorlogen. De opvallende 
herinneringspoort aan het begin 
van de straat huldigt de 
gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. En zo heeft elke straat 
in Brugge zijn eigen geschiedenis.

Weer op weg

Verlaat het binnenplein van  
het Gruuthusemuseum via de 
toegangspoort, sla linksaf in de 
Gruuthusestraat en houd deze 
straatkant enkele meters aan 
tot net voor de O.L.V.-kerk. Daar 
steek je over naar het Guido 
Gezelleplein, geplaveid met 
vlakke kasseien en uitgerust 
met enkele zitbankjes. Draai  
na het oversteken naar links, 
passeer de restaurants en neem 
dan direct de eerste straat 
rechts. Dit is de Mariastraat die 
je naar het Simon Stevinplein 
brengt. 

Op het einde van de Mariastraat 
ga je naar rechts in de Oude 
Burg. Het Simon Stevinplein ligt 
nu aan je linkerkant. Het plein 
bestaat uit mozaïekkasseien.  
De terrassen centraal op het 
plein zijn afgeboord met 
bloembak ken en tussen de 
terrassen bevinden zich 
fietsenstallingen. De terrassen 
aan de zijkanten van het plein 
zijn niet allemaal afgeboord. 
Links en rechts van het centrale 
gedeelte ligt telkens een goot. 
Op het plein zijn zitbankjes 
aanwezig die het best 
toegankelijk zijn vanuit  
de kant van de Steenstraat.  
Op het Simon Stevinplein  
kan je de hele dag terecht  
in bakkerij-restaurant  

3  Le Pain Quotidien.

Om de wandelroute te vervolgen 
loop je aan de rechterkant van 
het Simon Stevinplein. Nog op het 
plein sla je rechts een steegje in, 
de Loppemstraat. Loop dit steegje 
uit en sla op het einde links de 
Oude Burg in. Voor een hapje of 
een drankje in  4  De Verbeelding, 
ga je echter naar rechts. 
 
Je blijft aan de linkerkant van de 
Oude Burg waar even later het 
voetpad  versmalt tot 70 
centimeter. Is dit voor jou een 
obstakel, steek dan de Oude 
Burg schuin rechts over richting 
het verlaagde voetpad aan de 
overkant en vervolg je weg 
verder naar links. Je kan de 
straat terug schuin oversteken 
direct voorbij de fietsen-
stallingen of even verderop ter 
hoogte van de Kartuizerinnen-
straat. Je bereikt nu vanzelf de 

7  Stadshallen.

TIP: Ga even de Kartuizerinnen-
straat in om de Militaire Kapel 
en 6  brouwerij Bourgogne  
des Flandres te bezichtigen.  
Aan de rechterkant van de 
straat is het voetpad vrij smal 
(83 centimeter) ter hoogte 
van het plantvak. Het voetpad 
aan de linkerkant is vlot 
betreedbaar tot aan de bocht. 
Bourgogne des Flandres bevindt 
zich net voorbij de bocht aan  
de rechterkant.  

Om de wandel route verder te 
zetten, keer je terug naar de 
Oude Burg. Je steekt hier schuin 
over richting de 7  Stadshallen.
 
Ga onder de gaanderij van  
de Stadshallen om via de  
poort het binnenplein van  
de Stads hallen te bereiken.  
Hier heb je een mooi zicht  
op het Belfort en als je het 
binnenplein oversteekt  
kom je op de Markt.  
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Toegankelijkheid Bourgogne des Flandres
De toegang tot de brouwerij  
is drempelloos bereikbaar via  
de ingang van de brasserie.  
Het aangepaste toilet bereik  
je door de lift te nemen. In de 
expositie ruimte zijn meerdere 
hellende vlakken aanwezig. 
Oprijplaten en mobiele hellende 

leggers vergemakkelijken je 
verplaatsing, maar toch is hier 
assistentie nodig. Het 
buitenterras is even eens 
rolstoeltoegankelijk en heeft 
onderrijdbare tafels. Het terras 
aan de waterkant is niet toe
gankelijk voor rolstoelgebruikers. 

6  Bourgogne des Flandres 

In deze romantische brouwerij 
ontmoet je de brouwer himself. 
Op de brouwzolder leert hij  
je hoe twee van de meest 
ambachtelijke bieren geblend 
worden tot de iconische 
Bourgogne des Flandres.  

Nadien kan je zelf een fles 
personaliseren met je eigen foto. 
Ontdek tijdens je bezoek ook de 
stokerij, waar twee unieke Brugse 
genevers op basis van bier 
worden gemaakt. Kinderen 
kunnen zich dan weer uitleven  

in een leuke zoektocht en wie  
na zijn bezoek dorst heeft, kan 
terecht in het café of op het 
gezellige terras langs het water. 
Je geniet er van finger food en 
natuurlijk de bieren en genevers 
van Bourgogne des Flandres.

De Markt verkennen

De Markt is een van de centrale 
pleinen in de stad. Het is 
aangelegd in goed begaanbare 
mozaïekkasseien. De vele 
terrassen situeren zich aan de 
zijkanten en zijn het grootste 
deel van het jaar afgezoomd 
met bloembakken. Op het 
middenplein bevinden zich 
rondom het standbeeld van  
de Brugse volkshelden Jan 
Breydel en Pieter De Coninck 
enkele zitbankjes. Met je rug 
naar het 7  Belfort, kan je na het 

passeren van een  stoeprand 
van 3 centimeter de Markt 
schuin rechts oversteken om 
naar het 8  Historium Brugge te 
gaan. In datzelfde gebouw 
bevinden zich ook een  
toeristisch infokantoor en het 5  
Duvelorium Grand Beer Café. 

Vanuit het Historium Brugge  
ga je naar links en houd je best 
de linkerkant aan om eerst 
voorbij het 9  Provinciaal Hof  
te komen en vervolgens, op 

de hoek met de Breidelstraat, 
het gebouw dat 10  Bruges Beer 
Experience huisvest. Aan deze 
kant van de Markt is een strook 
voelbare, gladde stenen aan-
gebracht, die je kan gebruiken 
als gidslijn. Nabij en op de Markt 
kan je naar een 6  toegankelijk 
toilet op de binnen koer van de 
Stadshallen, een 7  toegankelijk 
toilet in 8  Historium Brugge of 
naar een ‘changing place’ in  
het 9  Provinciaal Hof  
(vanaf voorjaar 2024).

Kartuizerinnenstraat 6,  
8000 Brugge 
T 0032 50 33 54 26
visits@bourgognedesflandres
www.bourgognedesflandres.be



Wist je dat…  
op de Markt een gouden 
bol de tijd aangeeft?

Boven op het hoekhuis 
Bouchoute pronkt een met 
bladgoud beklede bol. Toen de 
spoorlijn BrusselGentBrugge 
ingehuldigd werd, stelde men 
vast dat de Belgische klokken 
niet overal gelijkstonden. Dit 
probleem wist professor 
Quetelet op te lossen door in 
verschillende steden een 
middagwijzer en een middaglijn 
te installeren die onbetwistbaar 
het juiste uur aangaven.  
In Brugge gebeurde dat in  
1837. De ‘middaglijn’ wordt 
tegenwoordig zichtbaar én 
voelbaar gemaakt met koperen 
nagels die ingewerkt zijn in de 
bestrating van de Markt. Als  
de schaduw van de bol pal op 
de 12uurlijn valt, is het middag 
of 12 uur plaatselijke zonnetijd.
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Toegankelijkheid Belfort 
en Stadshallen 
Het Belfort is niet rolstoel
toegankelijk, maar de Stads
hallen wel. Het toegangspad  
en de binnenkoer van de 
Stadshallen bestaan uit vlakke 
kasseien. Op de binnenkoer vind 
je een goed 6  toegankelijk toilet. 
De Garemijnzaal is het vlotst 
bereikbaar en toegankelijk.  
De zalen op de verdieping zijn 
bereikbaar met de lift, maar hulp 
kan nodig zijn bij enkele steilere 
hellingen en bij de versmalling  
bij het verlaten van de lift op  
de eerste verdieping. Als je van 
de Garemijnzaal komt, tref je op 
de Markt, links vóór het gebouw 
en tussen de zitbanken, een 
voelmaquette met informatie  
in braille. 

7  Belfort en Stadshallen  

Het Belfort met zijn fiere toren  
is beschermd als UNESCO
werelderfgoed. De wellicht in 
hout opgetrokken allereerste 
stadshal met toren ging deels in 
de vlammen op in 1280, waarna 
men vrijwel meteen startte met 
de bouw van het praalgebouw 
dat je vandaag ziet. Het Belfort 

was een symbool van stedelijke 
macht, welvaart en autonomie 
en nog altijd zijn Bruggelingen 
bijzonder trots op hun ‘Halle
toren’. Wie de 366 treden van  
de toren kan beklimmen, leert 
onderweg heel wat bij over de 
geschiedenis van het Belfort en 
kan halt houden in de thesaurie, 

bij het indrukwekkende uurwerk 
of bij de beiaardier. Helemaal 
boven wacht je een adem
benemend uitzicht. Beneden  
in de Stadshallen vinden 
tijdelijke tentoonstellingen en 
evenementen plaats. Een bezoek 
aan de Stadshallen staat los van 
een bezoek aan het Belfort. 

Markt 7, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 87 11 
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be
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9   Provinciaal Hof

Waar nu het neogotische 
Provinciaal Hof staat, bevond 
zich tussen de 13de en 19de eeuw 
eerst de iconische Water halle 
(een gotisch maritiem pakhuis) 
en vervolgens een monumentaal 
neoclassicistisch huizencomplex. 

In het Provinciaal Hof vond tot  
in 1999 de provincieraad plaats, 
maar momenteel wordt  
het omgevormd tot een 
spreekwoordelijke toegangs
poort tot de provincie. Als het 
gebouw klaar is, zal je binnen 

alles te weten komen over het 
vele moois dat de provincie 
WestVlaanderen, inclusief 
provinciehoofdstad Brugge,  
te bieden heeft. Ook de 
geschiedenis van het gebouw 
zelf zal aandacht krijgen.

Toegankelijkheid Provinciaal Hof
Tot voorjaar 2024 ondergaat het 
Provinciaal Hof een grondige 
restauratie, renovatie en 
herinrichting waardoor het 
gebouw niet bezocht kan 
worden. Na opening zal het 
gebouw integraal toegankelijk 
zijn. Voor rolstoelgebruikers komt 

naast de brede trappartij op de 
Markt een nieuwe toegang met 
lift. Binnen in het gebouw voert 
een tweede toegankelijke lift 
naar alle verdiepingen. De 
nieuwe sanitaire blokken krijgen 
aangepaste toiletten en een 
ruime en comfortabele 

‘changing place’ waar ook plaats 
is voor assistentie. Ook de 
bezoekersbeleving krijgt een 
toegankelijke invulling met 
aangepaste informatiedragers, 
onderrijdbaar meubilair en hoge 
en lage belevingselementen. 

8   Historium Brugge    

In het Historium Brugge kan je 
door middel van een boeiende 
tijdreis onderduiken in het 
bruisende Brugge van de 
Gouden Eeuw. Film, decors en 
speciale effecten brengen in 
‘Historium Story’ het verhaal van 
Jan van Eycks leerjongen tot 
leven. In de ‘Historium Virtual 
Reality Ervaring’ maak je een 
indrukwekkende virtuele vlucht 

langs de 15de eeuwse 
architectuur, met onder andere 
de verdwenen Waterhalle, een 
grote opslagplaats die vijf 
eeuwen lang op de Markt heeft 
gestaan, en de voormalige Sint
Donaaskathedraal op de Burg. 
Op de 30 meter hoge ‘Historium 
Tower’ geniet je van een uniek 
uitzicht over de Markt. Het is de 
ideale plek voor een selfie met 

het Belfort op de achtergrond. 
Even uitblazen bij een drankje 
kan in het 5  Duvelorium Grand 
Beer Café.

Markt 1, 8000 Brugge 
T 0032 50 27 03 11 
info@historium.be 
www.historium.be

Markt 3, 8000 Brugge
provinciaalhof@west-vlaanderen.be
www.provinciaalhof.be 

Toegankelijkheid  
Historium Brugge
Het Historium Brugge heeft een 
alternatieve toegang met lift. Ga 
in de inkomhal rechtdoor en vlak 
vóór je de binnenkoer bereikt, 
vind je links de lift in een kleine 
hal. Bij de attractie ‘Historium 
Story’ is voor rolstoelgebruikers 
een alternatief parcours voorzien 
met begeleiding, want op 
bepaalde plaatsen moet je de 
lift nemen. De sporadische 
kasseien op het parcours zijn  
vrij goed berijdbaar. Het 7  
toegankelijke toilet heeft de 
nodige opstelruimte en beugels, 
enkel naast de deurklink langs  
de binnenkant heb je beperkte 
ruimte. De teksten bij de attractie 
zijn vrij klein en niet voor iedereen 
leesbaar, maar dankzij een 
audiogids beleef je alles in je 
eigen taal (tien talen beschik
baar). Voor slechthorenden is  
er een ringleiding voorzien. 
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Wist je dat…  
De Garre een brandstraatje was?

Wie even met zijn ogen knippert, 
heeft De Garre al gemist. Niet zo 
verwonderlijk, want dit is een van de 
smalste steegjes van Brugge. Een 
‘garre’ is WestVlaams voor spleet 
of kier. Steek je beide armen uit en 
je kan aan weerskanten de muren 

raken. Dit voormalige brandstraatje 
liep vroeger door tot aan de reitjes, 
waar men heel snel aan bluswater 
kon komen om een brand te doven. 
De doorgang is er niet meer, maar 
het middeleeuwse karakter werd 
bewaard. 

10   Bruges Beer Experience    

In dit interactieve bier
belevingscentrum ontdek je 
alles over het brouwproces  
van bier, de grondstoffen, de 
trappisten en abdijbieren, bier 
in Brugge en food pairing. Kijk  
of luister, voel, ruik en proef! 

Kinderen volgen met de Kids 
Tour het verhaal van het Brugse 
Beertje. Wil je enkel proeven?  
De bar staat open voor iedereen, 
met zestien uiteenlopende 
bieren van het vat én uitzicht  
op de Markt. 

Toegankelijkheid Bruges Beer Experience
Het museum is niet rolstoel
toegankelijk. Blinden en slecht
zienden kunnen via een tablet 
alle teksten beluisteren. De iPad 
wordt meegegeven met twee 
koptelefoons zodat de blinde of 

slechtziende bezoeker en de 
begeleider samen de attractie 
kunnen beleven. Voor bezoekers 
met een auditieve beperking is 
een vertaling naar Vlaamse 
gebarentaal beschikbaar. 

Weer op weg

Op de hoek van de Markt en  
de Breidelstraat sla je linksaf om 
richting de Burg te gaan.  
Bij de afslag staan betonnen 
palen met kettingen ertussen. 
Om die te vermijden, houd je op 
de Markt best zo veel mogelijk 
links. De ingang naar het niet-

rolstoeltoegankelijke 10  Bruges 
Beer Experience ligt direct na het 
inslaan in de Breidelstraat op je 
linkerkant. 

Halverwege aan je rechterkant 
duikt een smal steegje op, De 
Garre. De toegang is net breed 

genoeg (77 centimeter) om er 
even in te gaan. Het steegje  
helt vrij steil af en heeft een 
ondergrond van erg hobbelige 
kasseien. Net naast de toegang 
naar het steegje vind je 15  Chez 
Albert, een takeaway-adres 
voor Luikse wafels. 

Breidelstraat 3, 8000 Brugge 
T 0032 50 69 92 29 
of 0032 496 76 45 54 
info@mybeerexperience.com 
www.mybeerexperience.com
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Toegankelijkheid Basiliek van het Heilig Bloed 
De benedenkapel is drempelloos 
bereikbaar, maar de circulatie
ruimte aan de ingang is beperkt 
en de deur vrij zwaar. Een eerder 
steil hellend vlak voert je naar 
enkele kleinere ruimtes. Wil je de 
bovenkapel en schatkamer 
bezoeken, bel dan aan bij de lift 
en spreek in de speaker. De lift 
in en uitrijden vraagt soms wat 
manoeuvreren. De dubbele deur 
naar de bovenkapel is vrij zwaar. 
Op de verdieping zijn er smallere, 
maar bruikbare doorgangen.  
In de zalen zelf is er voldoende 
circulatieruimte. Het tentoon
gestelde materiaal in de 
schatkamer is voor een 
rolstoelgebruiker moeilijker 
zichtbaar. 

Wist je dat…  
de Heilig Bloedprocessie eeuwenoud is?

De relikwie van het Heilig Bloed wordt sinds eind  
13de eeuw elk jaar op Hemelvaartsdag meegedragen 
in de Heilig Bloedprocessie. Een gebeuren dat ook 
vandaag nog de hele stad beroert en in 2009 door  
de UNESCO erkend werd als Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. De processie lokt toeschouwers uit binnen 
en buitenland en toont hoe het verleden nog steeds 
leeft in het heden. In de bovenkapel van de 11  Basiliek 
van het Heilig Bloed vindt dagelijks een moment van 
verering van de relikwie plaats. Je kan deze verering 
ook bijwonen.

11   Basiliek van het Heilig Bloed    

De benedenkapel van de Basiliek 
van het Heilig Bloed, toegewijd 
aan SintBasilius, is het enige 
goed bewaarde romaanse kerk
interieur van WestVlaanderen. 
Tegenover de soberheid van de 

benedenkapel staat de rijkelijke 
versiering van de (neo)gotische 
bovenkapel, Al vanaf de 13de 
eeuw wordt hier de relikwie van 
het Heilig Bloed bewaard. De 
relikwie zou door kruisvaarders 

naar Brugge zijn gebracht. 
Vanwege de bijzondere verering 
van het Heilig Bloed werd de kerk 
in 1923 tot basiliek verheven.

De Burg verkennen

Aangekomen op de Burg sla je 
meteen af naar rechts, want in 
de rechterhoek van het plein 
vind je de beroemde 11  Basiliek 
van het Heilig Bloed. Links 
daarvan en centraal staat  
het 12  Stadhuis. Het gebouw in 
wit met goud daarnaast is de 
Civiele Griffie, met in de hoek de 

toegang tot het 13  Brugse Vrije. 
De Burg is aangelegd in vlakke 
mozaïekkasseien. Er staan 
zitbanken ter hoogte van het 
Brugse Vrije. Recht tegenover 
het Stadhuis stond tot eind  
18de eeuw de Sint-Donaas-
kathedraal. Nu is dit deel van  
de Burg beplant met bomen, 

met daaronder zitbankjes.  
Ter hoogte van het Crown  
Plaza hotel is een verlaagd  
stuk voetpad, zodat je met  
de rolstoel de zitbankjes kan 
bereiken. Op de Burg bevinden 
zich ook twee aangepaste 
parkeerplaatsen.

Burg, wieg van de stad

Als de Markt het hart van Brugge is, dan  
is de Burg met zijn monumentale 
pronkgebouwen de ziel. Van hieruit is 
Brugge sinds de 9de eeuw gegroeid en  
al eeuwenlang is de Burg het bestuurlijke 
centrum van de stad. De graven van 
Vlaanderen hadden hier hun residentie en 
vandaag zetelt in het Stadhuis het Brugse 
stadsbestuur. De gebouwen rondom  
het plein werden door de eeuwen heen 
opgetrokken en kregen dus telkens de 
bouwstijl van het moment aangemeten. 
Wat een majestueuze rijkdom!

Burg 13, 8000 Brugge 
T 0032 50 33 67 92 
info@holyblood.com 
www.holyblood.com
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Wist je dat…  
de Blinde-Ezelstraat 
beslist de moeite  
waard is?

In de BlindeEzelstraat valt  
op elke vierkante meter iets 
opmerkelijks te bespeuren.  
Van de mooie overwelving 
tussen het Stadhuis en de 
Civiele Griffie tot het ietwat 
speciale zwarte vierkant op  
de zijgevel van het Stadhuis.  
Dit stukje muur werd na een 
restauratie in de jaren 1970 
bewust niet gereinigd om te 
tonen hoe vervuild de gevel 
was door het autoverkeer.  
Vele legendes verklaren 
overigens de straatnaam, 
maar feit is dat hier in  
de 15de eeuw herberg  
‘Den Blinden Ezel’ stond.

Toegankelijkheid Brugse Vrije
De inkom met de drie treden is 
niet toegankelijk. Vraag daarom 
aan de onthaalbalie van het 
Brugse Vrije om een oprijplaat  
te leggen. Deze oprijplaat is wel 
erg steil, dus een sterke duwer 
die een handje helpt is een must.  
De renaissancezaal met de 

pronkschouw is drempelloos 
bereikbaar en toegankelijk, al 
heb je misschien hulp nodig  
om de dubbele deur te openen.  
Voor deze zaal is een gratis 
audiotour in vijf talen (NL FR DE  
EN ES) beschikbaar die je kan 
volgen met je eigen smartphone 

of tablet. Je scant QR codes  
en krijgt de uitleg te horen via  
je toestel. Neem dus zeker een 
hoofdtelefoon of oortjes mee.  
Let op: je tickets voor het Brugse 
Vrije koop je in het 12  Stadhuis.

12   Stadhuis     

Het Brugse stadhuis (13761421) 
is een van de oudste der 
Nederlanden. Van hieruit wordt 
de stad al meer dan 600 jaar 
bestuurd. Het gotische gebouw 
was in zijn tijd een voorbeeld 
voor onder meer de stadhuizen 
van Leuven en Brussel. Vooral 
het vernieuwende gebruik van 

gevelbeelden kon op bewondering 
rekenen. Een absolute must is de 
Gotische Zaal, die met zijn muur
schilderingen van omstreeks 
1900 en gepolychromeerd gewelf 
een schitterend kunstwerk is. 
Brugse koppels geven hier nog 
altijd hun jawoord en ook het 
stads bestuur vergadert hier.  

In de historische zaal ernaast 
ontdek je het belang van de zee 
voor de welvaart van Brugge. 
Dat doe je aan de hand van  
een interactieve opstelling  
over verdwenen Zwinhavens  
en enkele originele kunst en 
archeologische objecten. Op het 
gelijkvloers wordt de evolutie 
van de Burg en het stadhuis 
geïllustreerd. 

13   Brugse Vrije     

Vanuit dit landhuis werd 
vroeger het Brugse Vrije 
bestuurd, de benaming voor  
het platteland rondom Brugge, 
dat de status van een apart 
gebied had. Het Brugse Vrije 
werd opgeheven door de 
Fransen in 1795, waarna het 
pand tot 1984 fungeerde als 

gerechtshof. Vandaag huist hier 
onder meer het Stadsarchief en 
is dit de verzamelplaats van het 
geschreven geheugen van de 
stad. Het landhuis is voorzien 
van een oude assisenzaal en 
een renaissancezaal met een 
16deeeuwse, monumentale 
pronkschouw in hout, marmer 

en albast van de hand van 
Lanceloot Blondeel.

Burg 11A, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 87 11
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be

Burg 12, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 87 11
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be

Toegankelijkheid Stadhuis 
De ingang, onthaalbalie en  
zalen van het stadhuis zijn goed 
toegankelijk. Aan de lift heb je 
waarschijnlijk hulp nodig om  
de sasdeuren te openen en de 
knoppen te bedienen. Meld je 
daarvoor aan bij de onderrijd
bare balie. In de historische zaal 
kan je gebruik maken van een 
gratis audiogids in 3 talen (NL FR 
EN). Let op: de Gotische Zaal en 
de historische zaal zijn niet 
toegankelijk voor bezoekers 
tijdens huwelijks plechtigheden.
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14   Rozenhoedkaai en Passage Bourgondisch Cruyce 

Wie indruk wil maken op 
Instagram, moet zeker plaatjes 
schieten op de Rozenhoedkaai. 
Ooit heette deze plek Zoutdijk, 
omdat hier de schepen 
aanmeerden die zout kwamen 
lossen. In de 18de eeuw was  
het de place to be als je een 
rozenkrans (paternoster)  
op de kop wilde tikken. Dat 
verklaart de naamswissel,  
want een ‘rozenhoedje’ is  
een ingekorte versie van het 
rozenkrans gebed. 
Vandaag is dit een van de 
allermooiste stadsgezichten. 
Zomer of winter, ochtend of 
avond, zon of regen, de 
romantiek van de Rozen

hoedkaai werkt altijd. Iets  
minder bekend en rustiger,  
maar minstens even idyllisch  
is de Passage Bourgondisch 
Cruyce. Wie het doorsteekje 
vindt (zie ‘Weer op weg’),  
krijgt een fantastisch zicht  
op de reitjes geserveerd.  
Zoeken loont dus!

Toegankelijkheid 
Rozenhoedkaai en Passage 
Bourgondisch Cruyce
De voetpaden in de Rozen
hoedkaai en Wollestraat 
bestaan uit vlakke granietstenen. 
Passage Bourgondisch Cruyce 
heeft een vlakke ondergrond.

Wist je dat… 
de Vismarkt en het Huidenvettersplein zij aan zij liggen? 

Verse Noordzeevis was vroeger een 
delicatesse voor de rijken en de 
verkoop ervan vond aanvankelijk 
plaats op de Markt. Wegens het 
kwalijke geurtje werden de visboeren in 
de 18de eeuw echter naar de Vismarkt 
verbannen. In 1820 ontwierp 
stadsarchitect JeanRobert Calloigne 
hier een zuilen galerij die nu als oudst 
bewaard gebleven vishal van België 
geldt. Terwijl de Vismarkt de rijken 
bediende, kochten de armen van de 
19de eeuw goedkope zoetwater vis op 
het Huidenvetters plein, in de volks
mond ‘de kleine Vismarkt’ genoemd.  
In de middeleeuwen was dit plein 
echter het werkterrein van de leerlooiers. 
Vandaag primeert op deze gezellige 
pleintjes het goede leven. 

Weer op weg

Ga op de Burg door de poort 
tussen de Civiele Griffie en het 
Stadhuis recht de Blinde-
Ezelstraat in. Deze drempelloze 
voetgangersstraat heeft een 
ondergrond van vlakke 
mozaïekkasseien. Ze komt uit op 
de Vismarkt, eveneens 
aangelegd in vlakke mozaïek-
kasseien. Net voor je de 
Vismarkt bereikt staan links in 
de Steenhouwersdijk enkele 
zitbankjes vanwaar je een mooi 
zicht krijgt. Draai 180 graden 
en sla, met je rug naar de 
Vismarkt, net vóór het water  
af naar links. Je komt uit op  

het Huidenvettersplein. 
Steek het Huidenvettersplein 
over. Misschien heb je hulp 
nodig om de  lichtjes steile 
helling naar de Rozenhoedkaai 
op te gaan. Recht voor je ligt  
de straat Pandreitje. Sla op de 
14  Rozenhoedkaai rechtsaf en 
blijf die aan de rechterkant 
volgen. Aan de Nepomucenus-
brug op de kruising met de 
Wollestraat kan je hulp nodig 
hebben bij een moeilijke 
oversteek met een  
drempeltje en een  helling.
Wil je even gaan kijken in  
de fotogenieke Passage 

Bourgondisch Cruyce? Ga dan, 
vóór je op de brug oversteekt, 
naar rechts en volg de  
Wolle straat. Ter hoogte van  
de Kartuizerinnenstraat (links) 
verschijnt de Passage aan  
je rechterkant. Onderweg kom  
je 6  restaurant Delicious tegen. 

Keer terug om de wandeling  
te vervolgen richting de Dijver. 
Houd rechts aan in de Dijver.  
De stoep in vlakke graniet stenen 
loopt aan het begin van de 
Dijver  licht hellend af.

Wist je dat…  
het Pandreitje niet voor niks zo breed is?

Dat de Rozenhoedkaai alle aandacht 
naar zich toe trekt, is normaal. Maar 
draai je ook maar even om. Want het 
Pandreitje heeft met zijn kasseien en 
vele bomen de allures van een laan. 
Hier liepen tot eind 18de eeuw een 
straat én een reitje naast elkaar.  
Het reitje werd gedempt – een klusje 
dat maar liefst 24 jaar duurde – en 
dat verklaart waarom de straat zo 
breed is. Op het einde van de straat 

zie je het enige restant van een 
vroegere 19deeeuwse gevangenis, 
ooit een van de grootste 
gevangenissen van België.
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15   Dijver

Door het ontbreken van 
kaaimuren is dit de enige plek  
in de stad waar de Reie haar 
natuurlijke uitzicht enigszins 
bewaard heeft. Toch heet deze 
rei geen ‘rei’ zoals vrijwel overal 
elders, maar Dijver, wat ‘heilig 
water’ betekent in het Keltisch. 
Het is wellicht de oudste plaats
naam in de stad. De Kelten 
beschouwden deze plek langs 
het water hoogstwaarschijnlijk 

als een sacrale cultusplek door 
de aanwezigheid van een bos 
met eikenbomen. De eik gold bij 
de Kelten als heilige boom. 
Vandaag zwaait niet de natuur, 
maar cultuur en onderwijs de 
scepter, want je vindt hier het 
befaamde 16  Groeninge
museum en het Europacollege, 
een postuniversitaire opleiding 
voor studenten uit alle hoeken 
van de wereld. 

Dijver vanaf de Nepomucenusbrug

Vanaf de Nepomucenusbrug geniet  
je optimaal van het panorama op  
de Dijver. Richt je lens op de heilige 
Nepomucenus. Met het groene kader 
van de Dijver erachter en de O.L.V.kerk 
als torenhoge blikvanger in de verte is 
het uitzicht echt een plaatje. De heilige 

behoedt voor verdrinking en waters
nood en beschermt de brug tegen 
instorting. Het toeval wil dat het beeld 
eind 18de eeuw door onbekenden in 
het water werd gegooid, maar gelukkig 
werd het al snel weer op zijn sokkel 
gehesen.

Toegankelijkheid Dijver
Het wandelpad aan de Dijver 
heeft een halfverharde  
onder grond in dolomiet.  
Ter hoogte van de bomenrijen  
is er geen afboording tussen  
het wandel pad en het water.  
Op de middenstrook vind je 
tussen de bomen verschillende 
zitbanken.
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Wist je dat…  
’Untitled’ een aaibare  
sculptuur is?

Het elegant glooiende beeld ‘Untitled’ 
van Pablo Atchugarry staat in de 
binnentuin van het Groeninge museum, 
maar is ook zichtbaar vanaf de zij
ingang van het museum in de straat 
Groeninge. Dit is een beeld dat uitnodigt 
tot aanraken. Merk op hoe zijdezacht 
het harde gesteente aanvoelt. Met zijn 
gladde oppervlak reflecteert het licht en 
schaduw en speelt het met de tegen
stelling tussen open en gesloten. Net  
als de torenspits van de naast gelegen 
O.L.V.kerk reikt het naar de hemel. 
Atchugarry die in 2006 een overzichts
tentoonstelling had in Brugge, behoort 
tot de fanclub van de one and only 
Michelangelo Buonarroti. Zijn beeld is 
dan ook een duidelijke hint naar de 
witmarmeren ‘Madonna met Kind’  
van de grootmeester in de O.L.V.kerk.

Toegankelijkheid Hof Arents
Het Hof Arents is drempelloos 
bereikbaar via brede paden  
in vlakke kasseien. Aan de 
ingangspoort aan de kant van 
de straat Groeninge is er een 
kleine verzakking aan de dorpel. 
In het parkje zelf zijn meerdere 
paden onverhard, maar ze zijn 
allemaal vlak. 
Het Arentshuis is niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Aan de 
ingang zijn er treden en de 
bovenverdieping is enkel 
bereikbaar met de trap. 

Weer op weg

Blijf rechtdoor gaan op de 
Dijver. Bijna aan het einde  
van de bomenrijen steek je  
de straat over om via een 
verlaagde stoeprand  
de rococopoort naar het  
16  Groeninge museum door  
te gaan. Een pad in vlakke 
kasseien leidt je door de 
tuintjes van het museum naar 
de ingang. Om de ingang te 
bereiken moet je ook eerst  
een korte strook  moeilijk 
begaanbare kasseien en een 

 vrij steile afdaling in 
traanplaat voorbij. Je komt 
daarna vanzelf bij een poort  
die uitkomt op het straatje 
Groeninge. Dat steek je recht 
over om door een tweede poort 
in een pittoresk stadspark, het 
17  Hof Arents, te belanden. 
Bezoek je graag ook het 
museum? Draai dan na de 
traanplaat naar links en je vindt 
de ingang van het museum 
recht voor je. 

Wie de traanplaat in de 
binnen tuin van het Groeninge-
museum liever vermijdt, gaat 
de rococo poort op Dijver 
voorbij en slaat linksaf de 
eerstvolgende straat Groeninge 
in. Een beetje verder tref je dan 
links de zij ingang van het 16  
Groeninge museum en rechts 
de poort naar het 17  Hof Arents. 
Vlakbij het Hof Arents ligt  
ook de eerder vermelde 
Bonifaciusbrug (zie blz. 13).

17   Hof Arents 

Het Hof Arents baadt in een 
intieme atmosfeer: groen 
waartussen bankjes verborgen 
staan, een streepje kunst en een 
prachtig uitzicht op de 4  O.L.V.
kerk en het 5  Gruut husepaleis. 
Begin 20ste eeuw besloot de 
stad het witte classicistische 
pand, op de brug naar het 
nabijgelegen Gruuthusedomein, 
met bijhorend 18deeeuws 
koetshuis en tuin aan te kopen. 
De privétuin vormde men om  
tot een publiek park en het 

Arents huis tot een museum met 
onder meer het oeuvre van de 
BritsBrugse kunstenaar Frank 
Brangwyn. In de tuin vallen de 
twee zuilen van de Waterhalle 
op, het maritieme station met 
opslagplaats dat ooit op de 
Markt stond. De beeldengroep 
‘Vier Ruiters van de Apocalyps’ 
van Rik Poot is een huivering
wekkende evocatie van vier 
gruwelen: Revolutie, Oorlog, 
Honger en Dood. 

16   Groeningemuseum    

De voornaamste reden 
waarom bezoekers het 
Groeninge museum aandoen 
zijn de schilderijen van de 
Vlaamse primitieven. Dit was 
een groep topgetalenteerde 
schilders die van de late 14de 
tot de vroege 16de eeuw 
woonde en werkte in het 
graafschap Vlaanderen.  
Maar het museum is méér dan 
Jan van Eyck of Hans Memling. 
Het biedt ook een overzicht 
van zes eeuwen Belgische 
beeldende kunst. Van het 

Vlaamse expressionisme  
en surrealisme tot 20ste
eeuwse moderne kunst. En  
het wordt nog mooier. Vlakbij 
het museum plant Brugge de 
bouw van de tentoonstellings
hal BRUSK, als epicentrum  
van een hoogwaardige 
museum en kunstsite met 
aandacht voor verschillende 
kunstvormen.

Dijver 12, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 87 11 
musea@brugge.be 
www.museabrugge.be

Toegankelijkheid Groeningemuseum
De museumingang via de 
dubbele deur is drempelloos. 
Alle ruimtes zijn voldoende 
groot en goed bereikbaar, 
alleen de helling naar de 
museumshop en de eerste 
museumzaal is ietwat steil. De 
schilderijen zijn voor iedereen 
goed zichtbaar en de 
bijhorende teksten goed 
leesbaar. Er is een gratis 
audiotour die je kan volgen 
met je eigen smartphone of 
tablet. Je scant QR codes en 
krijgt de uitleg (keuze uit NL FR 
DE EN) te horen via je toestel. 
Neem dus zeker een 
hoofdtelefoon of oortjes mee. 
Bezoekers met een visuele 
beperking kunnen een 

aangepaste gidsbeurt 
aanvragen. De route naar  
en ook het aangepaste toilet 
zelf zijn krap. Hier heb je 
wellicht hulp nodig om te 
manoeuvreren. Er is een 
beugel voorzien, maar de 
wastafel is moeilijker bruikbaar. 
Op het Guido Gezelleplein, op 
minder dan 200 meter van het 
museum zijn twee aangepaste 
parkeerplaatsen. Wie graag 
ook de binnentuin bezoekt, 
moet rekening houden met 
een pad dat bestaat uit vlakke 
kasseien en met een helling. 
De helling kan je vermijden 
door de tuin te betreden via  
de zijingang in de straat 
Groeninge.
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Weer op weg 

Verlaat het Hof Arents via de 
poort links van de Bonifacius-
brug en je komt opnieuw uit in 
Groeninge. Ga rechtdoor en 
neem de eerste straat rechts,  
de Kastanjeboomstraat die  

 hellend oploopt. 

Wil je een kortere route volgen? 
Sla dan op het einde van de 
Kastanjeboomstraat rechtsaf  
in de Mariastraat .  
Je volgt dan een eerder 
afgelegd stuk van de route, 
maar in omgekeerde richting. 
Een beetje verder in de 
Mariastraat, aan de voet van  
de O.L.V.-kerk, sla je links de 
Heilige Geeststraat in. Op het 
einde draai je naar links,  
Sint-Salvatorkerkhof in. Ga 
achterlangs de Sint-Salvators-
kathedraal, draai mee met de 
weg naar rechts en je komt  
weer in de Zuidzandstraat.  
Hier sla je linksaf en zo kan je 
teruggaan naar het vertrekpunt 
van de wandeling, op ’t Zand.

Wie graag de wandeling 
voortzet, gaat op het einde van 
de Kastanjeboomstraat naar 
links de Katelijnestraat in.  

In deze straat vind je 7  tearoom 
De Proeverie en 8  restaurant 
Less is More. Steek schuin over 
richting de Stoofstraat, die je 
vervolgens ook inslaat. De 
Stoofstraat komt uit op het 
Walplein. Begeef je direct naar 
de rechterkant van het plein en 
vervolg je weg rechtdoor via het 
voetpad langs brouwerij De 
Halve Maan. Je moet wel één 
oversteek maken om dat 
voetpad te bereiken. De stoep-
rand heeft een  kleine drempel. 

Het middelste deel van het 
Walplein is moeilijk toegankelijk, 
omdat de stenen er erg  
ongelijk liggen. Er staan veel 
terrassen zonder afboording. 
Heb je een hongertje of een 
dorstje? Dan kan je terecht  
bij 9  Bistro Boreas.

Ga voorbij brouwerij De Halve 
Maan en sla op het einde van 
het Walplein rechts de 
Wijngaardstraat in. Die brengt je 
naar het Wijngaardplein met de 
beroemde zwanen en naar het 
18  Begijnhof. Onderweg ben je 
langs de restaurants 10  Tonka, 

11  La Dentellière, 12  Venezia  
del Nord en 13  Maximiliaan  
van Oostenrijk gekomen.  
Wie zin heeft in een ijsje rept  
zich naar 16  Pralifino.

 Nieuwsgierig naar een 
Brugs godshuis? Ga dan  

op het einde van het Walplein  
eerst nog even rechtdoor,  
de Noord straat in. Enkele  
meters verder tref je aan de 
rechterkant godshuis De Vos.

Een Brugs godshuis

Godshuis de Vos is maar een van de vele, mooi ogende 
godshuizen in Brugge. Ze vormen met hun karakteristiek 
wit geschilderde gevels en pittoreske tuintjes ware stilteplekjes 
in de stad. Hun geschiedenis gaat terug tot in de 14de eeuw. 
Verarmde Bruggelingen kregen in deze kleine woningen een 
dak boven het hoofd. Soms kwam het initiatief van gegoede 
burgers die door liefdadigheid een plaatsje in de hemel wilden 
verdienen. Andere keren waren het ambachtsgilden die 
hulpbehoevenden binnen hun gemeenschap een comfortabele 
thuis wilden bezorgen. Tegenwoordig zijn het sociale woningen 
van de stad Brugge. 

Wist je dat…  
in brouwerij De Halve Maan  
het bier onder de grond stroomt?

Het Walplein is de thuisbasis van  
het officiële Brugse stadsbier ‘Brugse 
Zot’. Al sinds de 16de eeuw wordt  
op deze plek gerstenat gebrouwen, 
maar echte faam kwam er dankzij 
brouwerij De Halve Maan. Dit 
authentieke familiebedrijf ontstond 
in 1856 en is de oudste nog actieve 
stadsbrouwerij in Brugge. Sinds 2016 
verbindt een ondergrondse 
bierpijplijn van drie kilometer lang  
de brouwerij met de bottelarij buiten 
het centrum. Een innovatieve 
oplossing die het milieubelastende 
vrachtwagentransport overbodig 
maakte. Ga gerust door de poort en 

richt je blik naar de grond om deze 
ondertussen internationaal gekende 
bierpijp te bekijken.
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Toegankelijkheid Begijnhof
De hoofdpoort op het Wijn
gaardplein heeft een steile brug. 
Neem daarom als alternatief de 
ingang via de poort dichtbij het 
Sashuis aan het Minnewater. Na  
de poort sla je meteen rechtsaf. 
De volledige binnencirkel van het 
Begijn hof bestaat uit vlakke en 
goed berijdbare kasseien. Om op 
dit toegankelijke pad te komen 
moet je wel eerst  oneffen 
kasseien oversteken. 

Wist je dat…  
het Wijngaardplein  
een beestig  
plekje is?

Op de Brugse reien dobberen  
een honderdtal zwanen. Op het 
Wijngaardplein pikken ze zich een 
lieve lust aan voedzaam graan, een 
aanvulling op hun natuurlijke dieet 
van water planten. De paarden kijken 
eveneens verlangend uit naar het 
Wijngaardplein, want de koetsiers zijn 
verplicht om hier een rustpauze te 

houden. Aan de fontein, met 
sculptuur van paardenhoofden van 
de hand van Jef Claerhout, krijgen de 
paarden lekker fris water te drinken. 
Speur naar de haak waaraan de 
koetsiers hun emmer hangen. 
(Tussen de paardentanden, 
inderdaad!)

18   Begijnhof   

Sinds 1998 prijkt het Brugse 
Begijnhof op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Wie het 
Begijnhof betreedt, raakt 
meteen onder de indruk  
van deze verstilde oase van 
witgeschilderde huisjes en  
de charmante binnentuin.  
Het ‘Prinselijk Begijnhof  
Ten Wijngaarde’ ontstond  
rond 1245 als een gesloten 
gemeenschap van begijnen. 
Deze alleenstaande dames, 

die geen eeuwige klooster
geloften aflegden en een 
meer vrijgevochten en 
zelfstandig leven leidden dan 
we misschien wel denken, 
hadden elk hun eigen reden 
om in een begijnhof te gaan 
wonen. Ook vandaag is het 
Begijnhof nog altijd een serene 
plek van contemplatie. Er 
wonen alleenstaande Brugse 
vrouwen en enkele zusters van 
de Orde van SintBenedictus.

Weer op weg

Het wandelpad op het 
Wijngaardplein heeft een 
ondergrond van vlakke 
mozaïekkasseien die hier en 
daar wat ongelijk liggen. Aan  
de waterpomp met paarden-
hoofden kan je rechts afslaan 
naar de hoofdpoort van het  
18  Begijnhof. De Begijnhofbrug 
die naar de ingang leidt, heeft 
een  steile helling en het  
stuk erna bestaat uit   
bolle kasseien. 

Rolstoelgebruikers gaan  
beter nog even rechtdoor over 
het Wijngaardplein richting  
het Sashuis naast het 19  
Minnewater. Je kan het best 
zoveel mogelijk rechts houden, 
dicht tegen de boordstenen 
naast het hekwerk waarachter 
de Brugse zwanen vertoeven.  
De stenen liggen hier wat meer 
gelijk dan in het midden.  
Zo bereik je via een vlakke  
route makkelijk het Begijnhof. 
Als je even wil rusten, vind je 
aan de linkerkant enkele 
zitbanken. 

Aangekomen bij het Sashuis  
sla je rechtsaf en wandel je 
langs het water via een poort 
het Begijnhof binnen. Ook hier 
zijn  bolle kasseien, maar er  
is een comfortstrook in vlakke 
kasseien aanwezig.

Begijnhof 24-28-30, 8000 Brugge 
T 0032 50 33 00 11 
liturgischcentrum@gmail.com 
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Toegankelijkheid 
Minnewater
De meeste straten en paden 
langs het Minnewater en  
in het Minnewaterpark  
zijn goed berijdbaar en 
begaanbaar. Het zijn veelal 
onverharde, maar vlakke 
stukken. Twee mooie routes 
vind je hierboven.

19   Minnewater

De mysterieuze sfeer van het 
Minnewater en het bijhorende 
park maken van deze plek een 
romantische hotspot bij uitstek. 
Maar hoe ontstond het Minne
water eigenlijk? Daarvoor 
moeten we terug naar de 12de of 
13de eeuw. Op de plek waar een 
aantal beken samenvloeiden 
om als rivier de Reie noord
waarts door de stad te stromen, 
bouwden de Bruggelingen een 
sluizen complex om het waterpeil 
van de Reie beter te kunnen 
regelen. En voilà, er ontstond een 
stuwmeertje en het Minnewater 
was geboren. Het 16deeeuwse 
Sashuis bevindt zich precies op 
de plaats van de vroegere 

sluizen. De eyecatcher aan  
de oostkant van het meer  
is Kasteel de la Faille (19de 
eeuw), gebouwd in 
neogotische stijl door  
een Brugs stadsbestuurder. 
Is dit geen plek om een kus 
van je geliefde te stelen?

Naar het eindpunt van de wandeling

Je verlaat het Begijnhof via de 
poort bij het Sashuis. Je hebt 
dan twee opties om langs het 
Minnewater naar de Vesten te 
gaan en het laatste stuk van  
de wandeling af te leggen.

1. Via de Poertoren
Je slaat na de poort van het 18  
Begijnhof meteen rechtsaf. Volg 
het pad langs het 19  Minne-
water tot aan de stevig uitziende 
Poertoren op het einde en ga 
dan naar rechts. Hier is een 
lichte  helling. Volg het pad 
over de 20  Vesten en ga op het 
einde naar links, de Oostmeers 
in. Langs het Minnewater vind je 
ook nog een aangepast toilet 9 . 

2. Door het Minnewaterpark
Een alternatieve route voert  
je door het Minnewaterpark.  
Bij het verlaten van het 18  
Begijnhof ga je rechtdoor, 
waarbij je het 19  Minne water 
aan je rechterkant houdt. Je 
steekt het Wijngaard plein over 
en gaat de Arsenaal straat in. 
Vrijwel aan het begin van die 
straat vind je de onverharde 
toegang naar het Minne-
waterpark. Je doorkruist het 
park om aan de andere kant  
de 20  Vesten op te gaan via het 
rolstoel toegankelijke pad.  
Dit pad is zeer  steil en kan 
glad zijn, dus assistentie is  
hier nodig. Eenmaal op  

de Vesten draai je naar rechts 
en vervolg je je weg.  
In de buurt vind je een 
aangepast toilet 10 . Steek  
de Minne waterbrug over en 
houd er zeker even halt om  
van het uitzicht te genieten.  
Ga daarna verder rechtdoor, 
langs de Poertoren, tot aan de 
Oostmeers, waar je links afslaat. 

Of je nu optie 1 of 2 kiest, je ziet 
nu recht voor je het treinstation 
van Brugge liggen. Wil je terug 
naar ’t Zand, het startpunt van 
de wandeling, dan steek je aan 
de zebrapaden rechts over  
en neem je het pad door  
het 21  Koning Albert I-park. 

Minnewaterbrug

Postje op Instagram? De 
mooiste foto maak je 
zonder twijfel vanop de 
Minnewaterbrug. Een hit, 
zelfs zonder filters. Regen, 
zon, sneeuw of mist, hier 
primeert de liefde altijd. De 
populaire legende vertelt 
dat wie met zijn geliefde 
over de Minnewaterbrug 
loopt eeuwige liefde zal 
kennen. Lijkt dit niet een 
beetje op de hoofdrol 
spelen in je eigen 
romantische film? 

BRUGGE, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
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20   Vesten 

De Vesten zijn het grootste 
beschermde stadsgezicht  
van Brugge en hét ideale 
flaneertracé. Het park
achtige uitzicht ontstond  
in de 19de eeuw, maar de 
Vesten gaan terug op de 
tweede stads omwalling uit 
de 13de eeuw. De Brugse 
bevolking kende toen een 
snelle groei. Vele vooral 
armere lieden en religieuze 
gemeenschappen gingen 
buiten de eerste stads
omwalling wonen. Vanaf 
1275 breidde de stad Brugge 
zijn grondgebied ook 
officieel uit, maar de 
verdediging ontbrak toen 

nog. Nadat de Franse koning 
Filips IV de Schone Brugge 
innam en zag dat de 
militaire positie van de uit 
zijn voegen gegroeide stad 
lamentabel was, gaf hij 
opdracht tot het aanleggen 
van een nieuwe verdediging. 
In ongeveer drie jaar tijd was 
de 6,8 kilometer lange 
omwalling klaar. Nu weet  
je hoe Brugge aan zijn 
kenmerkende eivorm komt. 

Wist je dat… 
het Brugse station vroeger 
op ’t Zand stond? 

Op het Stationsplein is het een  
en al beweging. Pendelaars, 
fietsende kantoorlui, kletsende 
studenten, cityhoppers of buiten
landse bezoekers bewegen zich 
allemaal kriskras door elkaar over 
het open plein. Voeg daarbij 
af en aanrijdende taxi’s en 
bussen en je krijgt een levendige 
plek met als eyecatcher het 
treinstation. Voor er van het 
Stationsplein sprake was, bevond 
het station zich op ’t Zand. Dit is 
dan ook al het derde station dat 
Brugge siert. Het verrees net 
buiten de historische binnenstad  
en werd ingehuldigd in 1939. 

Toegankelijkheid Vesten
Dit stuk van de Vesten  
heeft een halfverharde 
ondergrond in dolomiet. 

21  Koning Albert I-park

Ooit spreidden vrouwen hier  
het linnen om te bleken in de 
zon, maar later vanaf de jaren 
1830 tuften er treinen richting  
het station. De spoorbeddingen 
verdwenen toen het station 
verhuisde van ’t Zand naar de 
rand van de stad. Bijna waren 
hier toen hoge flats verrezen of 
een brede woonboulevard, maar 
het stadsbestuur koos voor de 

aanleg van een landschapspark 
om bezoekers elegant de stad  
in te leiden. Zo was de stad  
weer een park rijker. Om een 
reeks armoedige huisjes in  
de Westmeers aan het zicht  
te onttrekken, legde men  
het terrein glooiend aan. 
Sommige hellingen bleven 
behouden tijdens de heraanleg 
in 2022. Nood aan een pauze? 

Rust even uit aan de waterrijke 
plekjes op de uiteinden van  
het park. 

Toegankelijkheid Koning 
Albert I-park 
Door het park loopt een pad  
in vlakke graniet. Het is vlot 
toegankelijk en licht glooiend.
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24  Kantcentrum     

Het Brugse Kantcentrum is 
gekend bij kantliefhebbers 
wereldwijd en staat bekend als 
een unieke referentie voor 
kennis, expertise en onderwijs. 
Het is ondergebracht in de 
gerenoveerde oude Kantschool 
van de zusters Apostolinnen.  
In het Kantmuseum op de 
benedenverdieping krijg je het 
verhaal van de Brugse kant 
geserveerd. Multimediale 
installaties en getuigenissen  
van internationale deskundigen 
zoomen in op de kanttypes en 
hun geografische oorsprong,  
de kantnijverheid en het kant
onderwijs in Brugge. Kom je 
binnen tijdens een van de 
demonstraties (tussen 14.00  
en 17.00 uur, niet op zon en 
feestdagen), dan valt meteen 
op hoe populair kantklossen 
vandaag is bij jong en oud. 
Fervente liefhebbers van alle 

nationaliteiten komen de 
kneepjes van het vak hier maar 
al te graag ter plekke leren.

In de buurt van de route vind je ook nog

22   Koninklijke Stadsschouwburg Brugge  

Koninklijke Stadsschouwburg 
Brugge (1869) is een van de best 
bewaarde stadstheaters in 
Europa. Om plaats te maken 
voor dit statige gebouw en het 
plein werden heel wat straten 
rechtgetrokken en middel
eeuwse panden met de grond 
gelijk gemaakt. Honderdvijftig 
bewoners raakten hun huizen 
kwijt aan de natte droom van  
de toenmalige bourgeoisie: een 
cultuurtempel die kon tippen 
aan de grote theaterhuizen in 
Gent, Antwerpen en Brussel. 
Achter de sobere, maar statige 
neorenaissancegevel gaan een 

paleisachtige foyer en een 
majestueuze, roodgouden 
theaterzaal schuil. Hier vinden er, 
naast unieke (gratis) festivals  
en activiteiten, hoofdzakelijk 
concerten, dans, circus en 
theatervoorstellingen plaats.

23   Frietmuseum   

Dit didactische museum schetst 
de geschiedenis van de aard
appel, de friet en de bijhorende 
sausjes. Het is ondergebracht in 
een van de mooiste gebouwen 
van Brugge: de Saaihalle. Op 
vertoon van je toegangsticket 
geniet je 0,40 euro korting op 
een pakje friet. 

Toegankelijkheid Koninklijke Stadsschouwburg Brugge
De stadsschouwburg is toeganke
lijk via een alternatieve ingang 
aan de zijkant van het gebouw in 
de Adriaan Willaert straat, via het 
ticketbureau. Doorheen het 
gebouw kan je hulp nodig 
hebben om dubbele klapdeuren 

te openen. Er is een lift aanwezig 
in het gebouw die reikt tot balkon 
2. Er zijn twee aangepaste 
toiletten met beugels op het 
gelijkvloers. Naast de stads
schouwburg en in de omgeving 
zijn aangepaste parkeerplaatsen. 

Toegankelijkheid Frietmuseum
Het toegangspad is goed 
toegankelijk. Je hebt misschien 
wat hulp nodig voor het openen 
van de deur en voor de korte 
steile helling aan de ingang.  
De toegang is verder ruim, er is 
circulatieruimte in de zalen en  
de verdiepingen zijn bereikbaar 
via een lift (110 op 124 centimeter). 
De gang naar de lift op de 
benedenverdieping is smal, 
maar bruikbaar. Sommige 
meubels en vitrines zijn wat 
moeilijker bruikbaar en minder 

goed zichtbaar vanuit een 
rolstoel, net zoals de teksten 
soms te klein zijn. De ruimte in  
het aangepaste toilet is beperkt 
waardoor je er niet kan draaien, 
maar er is wel opstelruimte 
naast de toiletpot. Er is enkel een 
beugel aan de open zijde van  
de toiletpot. In de omgeving 
bevinden zich twee aangepaste 
parkeerplaatsen. 

Toegankelijkheid Kantcentrum
Op het toegangspad moet je 
over gedeeltelijk opgevoegde 
bolle kasseien. De ingang, de 
winkel en alle andere ruimtes zijn 
vlot toegankelijk met de rolstoel. 
Er is een onderrijdbare onthaal
balie. Een ruime lift met braille
aanduidingen brengt je op alle 
verdiepingen. Op twee plaatsen 
zijn de oproepknoppen van de  
lift iets minder vlot bereikbaar. 

Het toilet beschikt over de  
nodige opstelruimte en beugels.  
De belevingselementen zijn 
makkelijk bereikbaar en 
bruikbaar vanuit de rolstoel en 
ook de tentoongestelde objecten 
en teksten zijn goed zichtbaar, 
onder meer dankzij spiegels in 
de kijkkasten met kant. De 
filmfragmenten kregen een 
ondertiteling en voor mensen 

met een visuele beperking  
stelde men een voeldoos met 
verschillende soorten kant 
samen. De museumteksten zijn 
aan de balie beschikbaar in 
grootletterschrift of kunnen  
op aanvraag via email 
doorgestuurd worden. Het 
centrum biedt tevens bezoeken 
en workshops op maat voor 
mensen met een beperking.

Vlamingstraat 29, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 30 60 
cultuurcentrum@brugge.be 
www.ccbrugge.be

Balstraat 16, 8000 Brugge 
T 0032 50 33 00 72 
info@kantcentrum.eu 
www.kantcentrum.eu

Vlamingstraat 33, 8000 Brugge 
T 0032 50 34 01 50 
info@frietmuseum.be 
www.frietmuseum.be
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Eten en drinken

In dit hoofdstuk vind je een 
beknopte opsomming van 
restaurants, cafés en take-
awayadressen die goed 
toegankelijk zijn. Ze liggen op  
of dichtbij de wandelroute. 

Wil je detailfoto’s zien per  
locatie? Je kan ze bekijken 
op www.toevla.be.

Om op het gemak  
te genieten

1   Exki
2   Concertgebouwcafé 
3   Le Pain Quotidien 
4   De Verbeelding 
5   Duvelorium Grand Beer Café
6   Delicious 
7   Tearoom De Proeverie 
8   Less is more 
9   Bistro Boreas
10   Tonka 
11   La Dentellière 
12   Venezia del Nord 
13   Maximiliaan van Oostenrijk

Takeaway voor een snel 
hapje of drankje

14  Panos Brugge –  
 Zuidzandstraat
15  Chez Albert – Breidelstraat
16  Pralifino

1   Exki Brugge
Stationsplein 5, 8000 Brugge | T 0032 50 38 83 43 
www.exki.com

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm
VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt
TOILET
Afmeting toiletruimte Je kan 

gebruikmaken  
van 1  of 2  ,  
zie blz. 54 in deze 
brochure. 

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 

Breedte toiletdeur 

Ruimte voor het toilet 

Ruimte naast het toilet 

Aantal steunbeugels

Wastafel: onderrijdbaar

2   Concertgebouwcafé
‘t Zand 34, 8000 Brugge | T 0032 50 47 69 99  
info@concertgebouw.be  
www.concertgebouw.be/nl/concertgebouwcafe

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm
VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Ja
TOILET
Afmeting toiletruimte 212 x 260 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 147 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

3   Le Pain Quotidien
Simon Stevenplein 15, 8000 Brugge | T 0032 50 34 29 21
belgium@lepainquotidien.be 
www.lepainquotidien.com

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang  

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 100 cm
VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt
TOILET
Afmeting toiletruimte 190 x 170 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste 
punt: 70 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 108 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Nee

4   De Verbeelding
Oude Burg 26, 8000 Brugge

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang 4 cm

Breedte deur 81 cm
VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt
TOILET
Afmeting toiletruimte 190 x 151 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste  
punt: 70 cm

 

Draaicirkel aan de toiletdeur 90 cm  

Breedte toiletdeur 88 cm

Ruimte voor het toilet 75 cm  

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Nee
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12   Venezia del Nord
Wijngaardstraat 28, 8000 Brugge | T 0032 50 68 30 50
contact@veneziabrugge.be
www.veneziabrugge.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 150 x 150 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 140 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 98 cm

Ruimte naast het toilet 94 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Nee

11   La Dentellière
Wijngaardstraat 33, 8000 Brugge | T 0032 50 33 18 98
info@ladentelliere.be 
www.ladentelliere.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 150 x 140 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste  
punt: 66 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 114 cm

Breedte toiletdeur 81 cm

Ruimte voor het toilet 70 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Nee

10   Tonka
Walplein 18, 8000 Brugge | T 0032 495 20 73 99
johan@tonkatearoom.com
www.tonkatearoom.com

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 85 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 150 x 150 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 96 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

9   Bistro Boreas
Walstraat 11, 8000 Brugge | T 0032 50 31 86 57
team@bistrobarboreas.be 
www.bistrobarboreas.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 211 x 172 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 120 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 126 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Nee

8   Less is More
Katelijnestraat 46, 8000 Brugge | T 0032 50 70 94 31
steveouyin@telenet.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang 2 cm

Breedte deur 84 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Ja

TOILET
Afmeting toiletruimte 162 x 185 cm 

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm 

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 70 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Nee

7   Tearoom De Proeverie
Katelijnestraat 6, 8000 Brugge | T 0032 50 33 08 87 
info@sukerbuyc.be 
www.deproeverie.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang 5 cm

Breedte deur 85 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt
TOILET
Afmeting toiletruimte 163 x 173 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste  
punt: 62 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 85 cm

Ruimte voor het toilet 95 cm

Ruimte naast het toilet 104 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

6   Delicious
Wollestraat 30, 8000 Brugge  
 
 

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang  

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 77 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 208 x 167 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm 

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 147 cm

Ruimte naast het toilet 87 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

5   Duvelorium Grand Beer Café
Markt 1, 8000 Brugge | T 0032 50 33 53 94  
info@historium.be 
www.historium.be/nl/duvelorium

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang  

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 120 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 176 x 237 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 93 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt
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Hotels

1  Academie  
Wijngaardstraat 7-9
8000 Brugge 
T 0032 50 33 22 66 
info@hotelacademie.be 
www.hotelacademie.be

2  Boterhuis  
Sint-Jakobsstraat 40 
8000 Brugge 
T 0032 50 34 15 11 
boterhuis@telenet.be 
www.boterhuis.be

3   De Castillion  
Heilige Geeststraat 1 
8000 Brugge 
T 0032 50 34 30 01 
info@castillion.be 
www.castillion.be

4   De Medici  
Potterierei 15, 8000 Brugge 
T 0032 50 33 98 33 
reservation@hoteldemedici.com 
www.hoteldemedici.com

5   Golden Tree Hotel  
Hoefijzerlaan 21, 
8000 Brugge 
T 0032 50 33 87 31 
info@goldentreehotel.be 
www.goldentreehotel.be

6   Grand Hotel  
 Casselbergh  
Hoogstraat 6, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 65 00 
info@grandhotelcasselbergh.com 
www.grandhotelcasselbergh.com

7   Martin’s Brugge 
Oude Burg 5, 8000 Brugge 
T 0032 50 44 51 11 
brugge@martinshotels.com 
www.martinshotels.com

Vakantiewoning

8   De Pepel  
Antoon De Lensstraat 19 
8310 Brugge (Assebroek) 
T 0032 478 61 44 04 
info@pepel.be 
www.pepel.be 
Extra zorgomkadering 
(verpleging en hulpmiddelen)  
is mogelijk. Je informeert  
best op voorhand.

Groepsverblijf

9   De Karmel  
Torhoutse Steenweg 406
8200 Brugge (Sint-Andries) 
T 0032 50 38 04 84 
dekarmel@chiro.be 
www.dekarmel.be

Jeugdherbergen

10  Domein Aan de Plas  
Blankenbergsedijk 73-75 
8000 Brugge 
T 0032 493 51 30 92
info@aandeplas.be 
www.aandeplas.be 

11  Snuffel Hostel  
Ezelstraat 42, 8000 Brugge 
T 0032 50 33 31 33 
info@snuffel.be 
www.snuffel.be 

12   Jeugdherberg  
 Europa  
Baron Ruzettelaan 143
8310 Brugge (Assebroek) 
T 0032 50 35 26 79 
brugge@vjh.be 
www.jeugdherbergen.be 

13   Jeugdherberg  
 Herdersbrug  
Lodewijk Coiseaukaai 46 
8380 Brugge (Dudzele) 
T 0032 50 59 93 21 
brugge.dudzele@vjh.be 
www.jeugdherbergen.be

Camping

14   Camping Memling 
Veltemweg 109
8310 Brugge (Sint-Kruis)
T 0032 50 35 58 45
info@camping-memling.be
www.brugescamping.be

Gedetailleerde toeganke lijk-
heids info en foto’s van deze 
logies vind je in de brochure 
‘Toegankelijke vakantie-
verblijven in Vlaanderen en 
Brussel’. 

Overnachten13   Maximiliaan van Oostenrijk
Wijngaardstraat 16, 8000 Brugge | T 0032 50 33 47 23
www.maximiliaanvanoostenrijk.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 60 cm

VERBRUIKSRUIMTE
Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET
Afmeting toiletruimte 147 x 145 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 85 cm

Breedte toiletdeur 85 cm

Ruimte voor het toilet 90 cm

Ruimte naast het toilet 93 cm

Aantal steunbeugels 0 

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt 

Take-away voor een snel  
hapje of drankje

 
Deze adressen hebben:

> een drempelloze toegang of maximaal  
één drempel van minder dan 10 centimeter;

> geen toegangsdeur of een deur  
die minimaal 77 centimeter breed is. 

14  Panos Brugge 
 Zuidzandstraat 10, 8000 Brugge
 delibrugge@salef.be
 www.panos.be 

15  Chez Albert 
 Breidelstraat 16, 8000 Brugge
 breidelstraat@chezalbert.be 
 www.chezalbert.be 

16  Pralifino
 Wijngaardstraat 16, 8000 Brugge
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2  Station Brugge (kant: centrum)
Toilet in openbaar gebouw 
Stationsplein, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 202 x 198 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 88 cm

Ruimte voor het toilet 128 cm

Ruimte naast het toilet 80 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Nee

1  Station Brugge (kant: Sint-Michiels)
Toilet in openbaar gebouw 
Balkonrotonde, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 216 x 216 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 100 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Openbare toiletten

In dit hoofdstuk vind je een beknopte opsomming 
van toiletten die goed toegankelijk zijn. Ze liggen 
op of dichtbij de wandelroute.  
 
Op www.visitbruges.be kan je nog meer 
toegankelijke openbare toiletten vinden.

Wil je detailfoto’s zien per locatie?  
Je kan ze bekijken op www.toevla.be.

1  Station Brugge (kant: Sint-Michiels)

2  Station Brugge (kant: centrum) 

3  Parking Centrum - ’t Zand (bovengronds) 

4  Parking Centrum - ’t Zand (ondergronds) 

5  Gruuthusemuseum 

6  Stadshallen 

7  Infokantoor Markt (Historium) 

8  Hoofdbiliotheek Biekorf 

9  Minnewater 

10  Kanaaleiland 

6  Stadshallen
Toilet in openbaar gebouw 
Markt 7, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 220 x 160 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 89 cm

Ruimte voor het toilet 144 cm

Ruimte naast het toilet 103 cm

Aantal steunbeugels 2 

Wastafel: onderrijdbaar Ja

5  Gruuthusemuseum
Toilet in openbaar gebouw 
Dijver 17C, 8000 Brugge
Betalend, maar gratis voor museumbezoekers

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 165 x 210 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste  
punt: 83 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 138 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

4  Parking Centrum - ’t Zand  
 (ondergronds)
Toilet in openbaar gebouw 
’t Zand 21, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 200 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 265 x 130 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 91 cm

Ruimte voor het toilet 66 cm

Ruimte naast het toilet 120 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

3  Parking Centrum - ’t Zand  
 (bovengronds)
Apart sanitair blok 
’t Zand 21, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 80 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 192 x 173 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 84 cm

Ruimte voor het toilet 114 cm

Ruimte naast het toilet 113 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt



57BRUGGE, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN56

O
PE

N
BA

RE
 T

O
IL

ET
TE

N

10  Kanaaleiland
Apart sanitair blok 
Bargeweg, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 106 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 160 x 207 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 80 cm

Ruimte voor het toilet 150 cm

Ruimte naast het toilet 96 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

9  Minnewater
Toilet in openbaar gebouw 
Begijnenvest 1, 8000 Brugge
Betalend

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 170 x 170 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 110 cm

Breedte toiletdeur 77 cm

Ruimte voor het toilet 90 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

7  Infokantoor Markt (Historium)
Toilet in openbaar gebouw 
Markt 1, 8000 Brugge
Gratis

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 90 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 176 x 237 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 93 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

8  Hoofdbibliotheek Biekorf
Toilet in openbaar gebouw 
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Gratis

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang n.v.t.

Breedte deur 110 cm

TOILET
Afmeting toiletruimte 144 x 225 cm

Bereikbaarheid toilet n.v.t.

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 150 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Zorg en hulpmiddelen

Je hebt verzorging nodig  
op vakantie? 

Als vakantieganger in 
Vlaanderen kan je een beroep 
doen op een regionale 
verpleegdienst of zelfstandige 
verpleegkundige in de buurt van 
je vakantieadres. Neem op 
voorhand contact op met een 
verpleegdienst zodat je tijdig de 
mogelijkheden en voorwaarden 
kan bespreken. Dit zijn enkele 
grotere organisaties die je hierbij 
kunnen helpen: 

Het Wit-Gele Kruis 
is een organisatie van 
thuisverpleging met afdelingen 
in heel Vlaanderen. De 
contactadressen per provincie 
vind je op www.wgk.be. 
Afdeling Brugge 
Annuntiatenstraat 47 
T 0032 50 63 42 00 
zorgaanvraagbrugge@wgkwvl.be 
De Vlaamse Beroeps-
vereniging voor Zelfstandige 
Verpleegkundigen (VBZV) 
vermeldt op haar website  
www.verplegingthuis.be waar je 
terechtkan voor thuisverpleging. 
Je kan rechtstreeks contact 
opnemen met de verpleeg
kundige om je concrete 
zorgvraag te bespreken. 
Telefonisch wachtnummer (24/7 
bereikbaar): T 0032 70 22 26 78, 
of info@vbzv.be 
Het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid 
maakt je op www.zorgen

gezondheid.be/thuiszorg 
wegwijs in het plaatselijke 
aanbod van thuiszorg en andere 
vormen van zorgverlening.  
Je kan je zorg regelen via een 
regionaal dienstencentrum  
of samenwerkingsverband. 
T 0032 2 553 35 00 
info@zorgengezondheid.be
 

Je hebt hulpmiddelen  
nodig op vakantie? 

Heb je een in de hoogte 
verstelbaar bed, een tillift,  
een scootmobiel of ander 
hulpmiddel nodig op je 
vakantieadres? Je kan deze en 
andere hulpmiddelen ontlenen 
bij een lokale uitleendienst.  
In de rand van Brugge kan je 
terecht bij onderstaande 
uitleendiensten: 

Thuiszorgwinkel CM – Goed 
Brugge
Legeweg 154,  
8200 SintAndries (Brugge) 
T 0032 3 205 69 29
tzw.brugge@goed.be
www.goed.be
Medishop (Bond Moyson) 
Torhoutse Steenweg 221,  
8200 SintAndries (Brugge) 
T 0032 56 23 02 30 
medishop.wvl@bondmoyson.be 
www.bondmoyson.be 
Let wel: 
> nietleden betalen een 

meerprijs 
> niet alle materialen zijn in alle 

verdeelpunten beschikbaar. Je 
neemt best vooraf contact op. 

> Vaak is het zo dat je sommige 
– lichtere – toestellen zelf moet 
afhalen, terwijl andere zaken 
dan weer op je vakantieadres 
afgeleverd en/of geïnstalleerd 
worden. 

In het centrum van Brugge 
kan je rolstoelen ontlenen bij: 

Bike Rental Koffieboontje 
Hallestraat 4 
T 0032 50 33 80 27 
info@bikerentalkoffieboontje.be 
www.bikerentalkoffieboontje.be 
Apotheek Fevery-Dewitte 
Zuidzandstraat 1 
T 0032 50 33 34 44 
apotheek.fevery@dynaphar.be 
https://apotheekfeverydewitte.
dynaphar.be/nl/

Wie een rolstoelfiets wil 
huren kan terecht bij: 

Taxi Fiets Brugge 
Daverlostraat 80, 8310 Assebroek
T 0032 472 67 35 25
info@taxifietsbrugge.be
www.taxifietsbrugge.be/
rolstoelfietshuren 
Curando vzw 
Speelpleinlaan 44,  
8310 SintKruis
T 0032 50 36 86 36
autodelen8310@curando.be
www.autodelen.net/project/
aviraproject/
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Vervoer en parkeren

Trein: NMBS 

www.belgiantrain.be (Menu >  
Je reis voorbereiden > Reizigers 
met beperkte mobiliteit) 
In heel wat stations zorgt de 
NMBS voor assistentie bij het in 
en uitstappen. Op de website 
kan je nagaan in welke stations 
assistentie beschikbaar is en 
hoe lang op voorhand je 
daarvoor moet reserveren. Je 
kan ook zien welke kortingen er 
zijn voor reizigers met een 
beperking. Assistentie 
aanvragen kan online of via  
T 0032 2 528 28 28.

Stadsbussen: De Lijn 

www.delijn.be  
(Meer > Personen met 
beperking of begeleider)
Er rijdt om de vijf minuten een bus 
tussen het treinstation en het 

centrum van Brugge. De bussen 
stoppen op wandel afstand van 
de belangrijkste winkelstraten, 
historische gebouwen en 
musea. De bushaltes aan het 
treinstation, de 4  O.L.V.kerk  
en de 22  Koninklijke Stads
schouw burg Brugge zijn 
zelfstandig toegankelijk voor 
rolstoel gebruikers en blinde of 
slechtziende gebruikers. De 
bushalte aan ’t Zand is enkel 
rolstoeltoegankelijk, maar wordt 
ook door blinde of slechtziende 
bezoekers vaak gebruikt. 

Als je je wagen parkeert in de 
parking CentrumStation, is  
de busrit naar het centrum 
inbegrepen in het parkeerticket 
(maximaal vier personen per 
wagen). Haal je gratis busticket 
af op vertoon van het parkeer
ticket in De Lijnwinkel op het 
Stationsplein. 

Het merendeel van de bussen  
is toegankelijk. Nieuwe bussen 
van De Lijn zijn uitgerust met een 
lage vloer, oprijdplaat en kniel
systeem. Er zijn ook voor behouden 
plaatsen voor wie minder goed 
te been is. Die bevinden zich 
vooraan bij de chauffeur en aan 
de rolstoeltoegankelijke deur.  
Ze worden aangeduid met 
pictogrammen. 

BlueAssist 

www.blueassist.eu 
Wie het moeilijk heeft om te 
communiceren of om vragen te 
stellen, kan dankzij BlueAssist via 
kaartjes of een smartphone iets 
vragen aan een medereiziger  
of aan de buschauffeur. Dat  
is handig als je bijvoorbeeld 
wil vragen om te verwittigen 
wanneer de bus je afstaphalte 
nadert.

Zoek je een changing place?

Wie op het gemak en in alle 
comfort een toilet wil gebruiken,  
kan daarvoor vanaf voorjaar 
2024 terecht in het 9  Provinciaal  
Hof op de Markt. Hier vindt je  
een verzorgingsruimte met 
aangepast toilet, wastafel, 

verzorgingstafel voor vol  was
senen, privacyscherm en tillift.  
Er is genoeg plaats voor iemand 
met een beperking en twee 
assistenten of zorgverleners.
Markt 3
provinciaalhof@west
vlaanderen.be
www.provinciaalhof.be 

Taxi

In Brugge kan je als rolstoel
gebruiker een beroep doen op 
onderstaande taxibedrijven  
met aangepaste voertuigen: 

Taxi Hendriks
Gespecialiseerd in taxivervoer 
voor rolstoelgebruikers en 
mensen met een mobiele 
beperking. Reserveer je vervoer 
minimaal 24 uur op voorhand. 
Het dichtstbijzijnde kantoor voor 
Brugge bevindt zich in Gent.
T 0032 9 216 80 20 
info.gent@hendriks.be
www.hendriks.be 

De Weerd Jan (AZALAÏ - mobility 
& Airport services)
Krom Genthof 6
T 0032 483 45 23 30
deweerd.jan@gmail.com

Parkeren 

Op www.navigeerenparkeer.be 
vind je een handig overzicht  
van de voorbehouden parkeer
plaatsen voor mensen met een 
beperking. Je krijgt informatie 
over de afmetingen, de onder
grond en een foto van elke 
parkeerplaats. Je zoekt alles 
makkelijk op via een kaartje  
met zoekfilters. Ook een 
uitgebreide handleiding om de 
voorbehouden parkeerplaatsen 
op je gpstoestel te plaatsen  
is aanwezig. 

Wie een Europese parkeerkaart 
voor personen met een beperking 
heeft, kan in Brugge gratis en 
onbeperkt parkeren op: 
> een voorbehouden  
 parkeerplaats voor mensen   
 met een beperking 

> parkeerplaatsen in de blauwe  
 zone 
> betalende parkeerplaatsen 
> de randparkings 
Enkel in de publieke parkings 
uitgebaat door Interparking, 
Alfapark en op de kissand
ridezone op het Stationsplein 
moet je betalen. 
De Parkeerwijzer voor mensen 
met een beperking is een 
handige brochure met 
informatie over het parkeerplan 
in Brugge en met een kaart van 
de voorbehouden parkeer
plaatsen. Je kan de brochure 
gratis ophalen in de Parkeer
winkel in het Huis van  
de Bruggeling, Frank Van 
Ackerpromenade 2 
(Stationsplein)  
of digitaal opvragen via 
brugge@parkeren.be.

>> Vervolg ‘Zorg en hulpmiddelen’
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Rondleidingen 

Met gediplomeerde gidsen

Heb je zin in méér Brugge? 
Doorgrond de geheimen van de 
stad door op stap te gaan met 
een gediplomeerde gids. De 
gidsen passen hun rondleiding 
graag aan op jouw maat. Ze 
vertellen vol passie en fierheid, 
zoals echte ambassadeurs, het 
verhaal over ‘hun’ stad. Er zijn 
drie gidsenverenigingen, elk met 
hun eigen thema of verhaal.

Bruges Guides (Koninklijke 
Gidsenbond Brugge)
T 0032 50 33 22 33
info@bruges-guides.com 
www.bruges-guides.com

Hello Bruges
T 0032 50 34 65 45
info@hellobruges.com
www.hellobruges.com 

S-wan Guides with a twist 
info@s-wan.be / www.s-wan.be

In musea

Breng je liever een begeleid 
bezoek aan een museum?  
Ook daarvoor kan je een beroep 
doen op de gediplomeerde 
gidsen, maar informeer ook eens 
rechtstreeks bij een museum  
of attractie. Sommige hebben 
aangepaste rondleidingen of 
bezoekersbelevingen op maat. 

Virtueel

Op www.virtualbruges.com  
volg je 360°-rondleidingen langs 
tal van iconische openlucht-
locaties. Je kan er ook op 
voorhand even bekijken hoe  
de bestrating van een bepaalde 
locatie uit deze brochure 
eruitziet of een virtuele blik 
werpen in een museum.  
De website is sterk visueel in 
gebruik en heeft geen gesproken 
tekst als begeleiding.

Legenda

  toeristisch infokantoor

  bezoek & beleef

  eten & drinken

  openbare toiletten

  logies

 wandelroute 
  afstand: ongeveer 3,8 km

  alternatieve of 
  optionele routepaden

 spoorweg

  pleinen

  groene ruimte

  waterlopen

  voorbehouden parkeerplaats

 oneffen wegdek / kasseien

 drempel / stoeprand

 helling

 versmalling

START Infokantoor ’t Zand  
  (Concertgebouw)
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Praktische info
Surf naar www.visitbruges.be of de officiële websites van de aanbieders voor openingsuren, prijzen  
en andere praktische informatie over musea, attracties, bezienswaardigheden en sightseeing.  
Je kan ook terecht in een van de drie infokantoren in de Brugse binnenstad. 

 Infokantoor ’t Zand   
 (Concertgebouw) 
 > ’t Zand 34

Op het gelijkvloers van het  
1  Concertgebouw Brugge  

vind je een ruim infokantoor.  
Hier zijn toeristische en culturele 
informatie verzameld onder één 
dak. Centraal gelegen tussen het 
station en de Markt en met een 
grote ondergrondse parking, is dit 
een goede keuze om je bezoek 
aan Brugge te starten.

Toegankelijkheid
De toegang via ’t Zand is volledig 
vlak. De glazen inkomdeuren zijn 
zwaar om zelfstandig te openen, 
maar verder is het infokantoor vlot 
toegankelijk. Er is een verlaagde 
en onderrijdbare balie. De meeste 
folders en brochures zijn goed 
bereikbaar. Ook de computers en 
info kiosken zijn goed toegankelijk 
voor rolstoel gebruikers. Er zijn 
brochures in braille en 
grootletterschrift beschikbaar.

 Infokantoor  
 Stationsplein   

 (Station) > Stationsplein

Voor wie met het openbaar vervoer 
komt, is het infokantoor in het 
stationsgebouw een ideale start
plek om op verkenning te gaan. 
Je vindt het kantoor in de perron
gang, aan de kant van het centrum. 
Van hier ben je in een oogwenk in 
de historische binnenstad. 

Toegankelijkheid 
Het Stationsplein bestaat uit vlakke 
mozaïekkasseien. De toegang naar 
het stations gebouw is drempel
loos. De ingang van het info kantoor 
is voldoende breed en uitgerust 
met een automatische deur. Aan 
de balie is een verlaagd en 
onder rijdbaar gedeelte voorzien. 
De folders zijn voor iedereen goed 
bereikbaar. Voor wie met de auto 
komt zijn er op de parkeer
terreinen naast het stations
gebouw voorbehouden en 
aangepaste parkeerplaatsen.

   Infokantoor Markt 
 (Historium) 
 > Markt 1 

Op de hoek van de Markt met  
de Philipstockstraat ligt het  
8  Historium Brugge, een  

attractie die je meeneemt naar 
Brugges Gouden Eeuw. In het 
gebouw bevindt zich ook een 
balie voor toeristisch onthaal.  
Op deze plek krijg je dus zowel 
toeristische informatie als een  
blik op de geschiedenis van  
de stad.

Toegankelijkheid
De Markt heeft een ondergrond 
van mozaïekkasseien. Het gebouw 
zelf is toegankelijk via een 
alternatieve ingang met lift.  
Er is voldoende circulatieruimte 
en de balie heeft een verlaagd  
en onderrijdbaar gedeelte.
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Voor de openingstijden van 
de infokantoren kijk je op  
www.visitbruges.be. Je kan 
Visit Bruges ook telefonisch  
of per mail bereiken: 
T 0032 50 44 46 46  
of visitbruges@brugge.be. 

Alle infokantoren zijn 
gesloten op 1 januari en  
25 december. 

European Disability Card
Heb je al gehoord van de 
European Disability Card 
(EDC)? Met deze Europese 
handicap kaart kan je als 
persoon met een handicap 
een beroep doen op 
diensten en kortingen bij 
cultuur, sport of vrijetijds
activiteiten. De kaart is strikt 
persoonlijk en bewijst dat je 
een zichtbare of onzicht bare 
handicap hebt.  

Stad Brugge is partner van 
de European Disability Card. 
Op https://eudisabilitycard.
be/nl/voordelen-met- 
de-kaart lees je welke 
Brugse locaties de kaart 
aanvaarden. De 
maatregelen en voordelen 
verschillen per locatie.  
Wel mag een persoonlijke 
begeleider altijd gratis  
mee in Brugse locaties, als 
dat voor jou nodig is om 
optimaal van je bezoek te 
genieten. Ook assistentie
honden zijn welkom.
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Welkom 
in Brugge

In Brugge gaat het rijke aanbod 
aan cultuurhistorische 
monumenten en musea hand in 
hand met sfeervolle gezelligheid 
en een authentieke charme.  
Het is dan ook bij uitstek een 
bestemming op mensenmaat. 
Op jouw maat.

Met deze brochure ga je op 
verkenning in de door UNESCO 
als werelderfgoed beschermde 
binnenstad. Een uitgestippelde 
wandeling langs toeristische 
locaties, aangevuld met fijne tips 
en verrassende weetjes, neemt 
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VISIT
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Brugge, toegankelijk
voor iedereen

In Brugge gaat het rijke aanbod aan 
cultuurhistorische monumenten en musea hand 

in hand met sfeervolle gezelligheid en een authentieke 
charme. Dat alles in het decor van de door UNESCO als 

werelderfgoed beschermde binnenstad. En het spreekt voor zich dat 
Stad Brugge zoveel mogelijk mensen van al dit moois wil laten genieten. 
Ook ouderen, bezoekers met een (tijdelijke) beperking of mensen die 
nood hebben aan extra comfort of zorg kunnen met een gerust hart de 
stad bezoeken. Daarbij wil deze brochure een gids en leidraad zijn met:

 › een uitgestippelde toegankelijke wandeling langs toeristische 
hotspots, met fijne tips en verrassende weetjes

 › info over musea, bezienswaardigheden, cafés, restaurants en 
overnachtingsmogelijkheden

 › een handig overzicht van toegankelijke toiletten, toeristische 
infokantoren, beschikbare zorg en hulpmiddelen 

 › tips over vervoer en parkeren

Wat vind je van deze brochure? Laat het ons weten via 
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