Brugge

Middeleeuwse
stad
Al vrij vlot nadat u de trein bent uitgestapt wandelt u
over de groene stadswal, via rustige sfeervolle straten
(met onderweg een enkel hofje) en een gezellig
horecarijk pleintje naar het bijzondere Begijnhof. Daar
gaat u genieten van de sereniteit, de prachtige
gebouwen en het intieme Begijnhofkerkje. Na het
romantische ('s zomers bloemrijke) Minnewaterpark
kuiert u wederom over de groene stadswal en langs de
Gentpoort naar en door het Koningin Astridpark.

Van station
tot station
8 km
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Met een omtrekkende beweging gaat de tocht door karakteristieke stille wijken (waar geen toerist
is te bekennen) en langs meerdere grachten naar de middeleeuwse binnenstad waar u ogen te kort
komt om al het moois te bewonderen. U kuiert daar over het Jan van Eyckplein, de Grote Markt
(met vele historische gebouwen), plein Burg met het Stadhuis, het Arentshof met het
Groeningemuseum en nog veel meer. Door het Koning Albert I park wandelt u weer naar het
station. Tot slot nog twee tips: vooral tijdens het toeristenseizoen kan het in de weekend in het
middeleeuwse centrum loeidruk zijn, maak deze tocht dan op een doordeweekse dag. Kijkt u naar
de uitgebreide fotoreportage, dan ziet u dat Brugge een zeer fotogenieke stad is: neem uw camera
mee, trek voldoende tijd uit voor het fotograferen en zorg voor voldoende ruimte op uw
geheugenkaart..

Start: Station Brugge
Eind: Station Brugge
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
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1 Verlaat het station via de centrale hal waar
de loketten zijn. Steek het stationsplein en
de daarachter liggende weg (via de zebra’s) RD
over en ga aan de overkant LA. Daarna RA de
brug over en nog een keer RA (Begijnenvest);
een brede groene wandelboulevard met rechts
een singel. Na het standbeeld van H. Pickery, bij
het muurtje RA de lange trap af en daarna LA
een parkje in. Voor de oude kruittoren LA de
trap op en RD (Begijnenvest). Op de 1e straat LA
(Prof. Dr. Sebrechtsstraat), u passeert dan links
van u de prachtige gebouwen van de
voormalige Minnewaterkliniek. Aan het einde
RA (Oostmeers) en tegenover huisnr 105 LA een
hofje in. Daarin RA; klinkerpaadje tussen
heggen door. Aan het einde RA (tegelpad) en
na de woonblokonderdoorgang op de weg waar
u net vanaf kwam LA. Kort daarna, na huisnr
69c RA, u gaat weer een woonblok onderdoor
en daarna voor de bankjes met waterpomp LA.
Na wat bochtjes en een poort op het Wevershof
naar links en na de onderdoorgang RA
(Zonnekemeers, staat verderop). Na de brug op
het Walpein RA en aan het einde op de
Wijngaardstraat ook RA.
2 Op een klein pleintje na huisnr 32 bij de
waterpomp RA (Wijngaardplein) en u ziet de
brug en de toegangspoort naar het Begijnhof al
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waar u ingaat. Na die poort schuin LA en blijf de
kasseienweg RD-gaand volgen, dan rechts van u
het hofgazon, links een kerkje en daarna gaat u
tussen 2 gebouwen door (u kunt hier naar eigen
inzicht natuurlijk even het hof rondlopen). Waar
u links een gracht ziet LA de poort door, een
brug over, een plein (Wijngaardplein) met gazon
links van u passeren, een beetje naar rechts en
na huisnr c11 RA (Minnewater). Aan het einde
schuin LA (breed wandelpad een park in) en na
30m,bij het muurtje met lantaarnpaal 6514 LA.
Volg verderop de rechterbocht van het dan
bredere wandelpad en loop het uit, gaandeweg
ziet u aan het einde de trap al welke u opgaat.
Daarna op de stadswal LA. Kruising RD en na de
zebra heel schuin naar rechts het park in,
daarna ziet u rechts de singel weer en blijf het
hoge pad daarlangs geruime tijd volgen, dan
ziet u onderweg links een hoge watertoren.
3 Op de volgende kruising RD en direct na de
Gentpoort RA, dan ziet u rechts de singel
weer. Volg wat verderop niet de knik van dit
pad maar ga voor het bordje Levensgevaar (op
een deur) LA en op de straat daarna RA. Na
huisnr 32 LA richting kerktoren. Aan het einde
voor die kerktoren RA (bezoek deze kerk beslist
even en verbaas u over het bijzondere interieur).
Tegenover huisnr 26 LA het park in en na de
speelplek op het kasseienpad RD naar een
prieel. Passeer deze rechts van u en op de
kruising daarna RD, dan passeert u iets verderop
rechts van u een vijver met fontein en beeld (u
bent ondertussen in het Koningin Astridpark).
Daarna op de Y-splitsing links aanhouden en
loop dit park uit. Aan het einde op het
rechthoekige plein (Park, zo heet dat plein) RA
en op de kruising met de Minderbroedersstraat
RD (Kruitenbergstraat). Aan het einde van deze
straat (onderweg op een kruising RD) op de
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Witteleertouwersstraat RA. Aan het einde LA,
wat verderop de sluisbrug over en op de
Predikherenrei LA, dan links van u een gracht.
Aan het einde op de kruising RD; een smalle
wandelstraat (ook Predikherenrei) strak langs
een gracht.
4 Na het rechterbochtje op de Langestraat LA
de brug over en daarna RA (Verversdijk), nu
rechts van u de gracht en blijf daarlangs
(onderweg kunt u naar links een enkel hofje
inschieten/bekijken). Na huisnummer 24 op de
Spinolarei LA. Bij huisnr 13 RA de bolle stenen
brug over en LA langs de andere kant van de
gracht verder gaan. Op het Jan van Eyckplein RD
blijven gaan, wordt verderop Academiestraat.
Op de kruising LA dan passeert u rechts de
Stadsschouwburg. Direct daarna op de ongelijke
kruising LA. Op het Kraanplein strak voor De
Vuurmolen RA, voor huisnr 6 LA en met een
rechterbochtje loopt u de Ieperstraat in. Aan het
einde van dit straatje RD (Cordoeaniersstraat).
Aan het einde RA, op de Markt gelijk LA en
passeer het grote plein aan de linkerkant. Aan
het einde van dat plein, op de hoek van het
voormalige oude Postkantoor LA (Breidelstraat).
Het volgende plein (Burg, met het imposante
Stadhuis) schuin naar rechts oversteken en naast
huisnr 11b de poort door (Blinde Ezelstraat).
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Direct na de brug RA en op het
Huidenvettersplein LA. Na de nauwe
hoekdoorgang ziet u rechts de gracht weer en
ga op de kruising RA (Rozenhoedkaai), dan
rechts van u die gracht en blijf daarlangs. Wat
verderop verdergaan over de bomenrijke
wandelboulevard (soms met antiek- en wat
snuisterijenkraampjes) strak langs de gracht.
5 Aan het einde van deze wandelboulevard
nog heel even RD, bij de zebra LA de weg
oversteken en via een poort (bij huisnr 16) een
groot hof in (Museum Arentshuis) en blijf RD
gaan. Voor de uitgangspoort RA, kort daarna
naar links en via/onder een hoekpoortje RA het
brugje over. Kort daarna op de Y-splitsing rechts
aanhouden en u passeert strak links van u een
grote kerk. Heel kort daarna, nog naast de
kerktoren RA, het plein (met rechts het
Gruuthusemuseum) schuin naar link oversteken
en naar links via een poort verlaten. Daar
uitkomend op de Gruuthusestraat LA (kijk eens
naar rechts, daar liep u net ook). Na het Guido
Gezelleplein LA (Mariastraat). Let op, loop niet
te ver door: op de 1e hoek van weer een plein
(O.L. Vrouwekerkhof Zuid) RA een lange poort
een oud gebouw (nr 38) onderdoor (Sint-Jans
Hospitael, staat boven in een van de
poortgevels). Daar uitkomend op een pleintje
RA en blijf RD gaan. Aan het einde (hier gaat
nog een smal pad rechtdoor, ga daar niet in) LA;
een straatje met aan beide zijden
groenstrookjes. Waar u rechts een parkeerplaats
ziet pas bij de slagboom RA en loop het straatje
tussendoor die parkeerplaats uit. Na het poortje
kruising RD (Sint-Jan in de Meers). Aan het
einde schuin RA ('t Zand) en volg de linkerbocht.
6 Direct na de brug (daar komt van rechts
onder de stad een grachtje, deze ziet u dus
alleen links), voor een groot roodbruin gebouw,
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LA; een brede stenen wandelweg door een
groenstrook, verderop een park in (u bent dan
in het Koning Albert I park). Op de Y-splitsing bij
lantaarnpaal 11668 links aanhouden en 30m
daarna bij lantaarnpaal 11667 en een groene
vuilnisbak LA; smal klinkerpaadje met een
dalende rechter(trap)bocht. Beneden het brugje
links laten liggen (ga daar even op staan, dan
heeft u een leuk uitzicht op dat grachtje en de
oude stadsgordel), het pad gaat weer omhoog
en op de wandelweg waar u net vanaf kwam
LA. Passeer het standbeeld (ruiter te paard)
rechts van u, ga na de rechterbocht daar
omheen LA en loop dat pad uit. Aan het einde
RA, gelijk LA twee zebra’s over, aan de overkant
naar rechts en iets verderop ziet u het
Stationsplein.
Brugge. Waar de naam Brugge juist vandaan
komt, is niet exact bekend. Mogelijk is het een
verbastering van de Keltische naam voor de
ondertussen gekanaliseerde rivier de Reie, die
door Brugge stroomde en in de Noordzee
uitmondde. Reie zelf komt van het Keltische
woord Rogia, wat 'Heilig Water' betekent. De
Kelten beschouwden rivieren en bronnen als
goddelijke wezens, en het is waarschijnlijk dat
de Keltische naam aan de Brugse waterloop is
blijven kleven. Door evolutie zou de naam van
het water, Rogia of Ryggia, ook de naam van de
stad geworden zijn, Bryggia. Het is mogelijk dat
er in latere eeuwen ook een contaminatie plaats
heeft gevonden met het Oudnoordse woord
bryggja, wat 'landingsbrug' of 'aanlegkaai'
betekent. Zo waren er vanaf 800 veel contacten
met Scandinavië via handel over de Noordzee en
door de invallen van de Noormannen. De naam
Brugge vertoont dan ook gelijkenissen met
Bryggen, de historische haven van Bergen, dat
net als Brugge vanaf de 14e eeuw een
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belangrijke stad was van de Hanze. Regelmatig
wordt naar Brugge verwezen als het 'Venetië
van het Noorden', refererend aan de vele
kanaaltjes en bruggen. De meeste van deze
kanaaltjes worden ook 'reien' genoemd, naar de
rivier de Reie. Een andere theorie luidt dat de
bijnaam te maken heeft met het feit dat de
middeleeuwse handelssteden Brugge en Venetië
economische rivalen waren. Ook wordt Brugge
vaak de 'Breydelstad' genoemd, naar de Brugse
volksheld uit de 14e eeuw, Jan Breydel. De
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bijnaam van de Bruggelingen is '(Brugse)
zotten'. Deze bijnaam danken ze aan volgende
legende: nadat ze Maximiliaan van Oostenrijk, in
hun strijd om autonomie, voor een tijd gevangen
hadden gehouden, verbood deze het houden
van een jaarmarkt en andere festiviteiten. In een
poging om hem te sussen, hield Brugge voor
hem een groot feest en vroeg daarna de
toestemming opnieuw een jaarmarkt te houden,
belastingen te innen én ... een nieuw 'zothuis' te
bouwen. Hij antwoordde: 'Sluit alle poorten van
Brugge en je hebt een zothuis!'.
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