knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

NOMAD
Concertgebouw Circuit
Sint-Salvatorskathedraal
The Chocolate Line / Chocolaterie Dumon
Restaurant-Loungebar B-IN
De Halve Maan
Prinselijk Begijnhof Ten Wijngaarde
Minnewater
De Striep
Malesherbes
Chocolaterie Sukerbuyc
Zucchero
Memling in Sint-Jan Hospitaalmuseum
Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouwe
Bonifaciusbruggetje
Groeningemuseum
Folkloremarkt langs de Dijver
Juliette Artisanale Koekenbakkerij
Callebert
De Garre
The Gulliver Tree
Galerie Thomas Serruys
Burg
Sint-Donaaskathedraal
Vismarkt/Den Gouden Karpel
Huidenvettersplein
Boottochtje vanaf Rozenhoedkaai
Tapasbar Est
Sanseveria
Madam Mim
Depot d’O
Secondo Sud
Lieven
Cuvee - Bar à Vin
Amunì

ROUTE
brugge burg & centrum zuid
OVER DE ROUTE

Deze wandeling is vrij lang, maar veelzijdig. Naast heel wat leuke winkels en eet- en
drinkadresjes, voert deze route je langs zowat alle beroemde bezienswaardigheden die
Brugge rijk is. De nadruk ligt hier, vanwege de vele musea en historische gebouwen, op
geschiedenis en cultuur. Deze druk bewandelde route is het mooist ’s morgens vroeg,
wanneer de straten nog heerlijk leeg zijn en je in alle rust de vele historische gevels kunt
bewonderen.

DE WIJKEN

In de 9e eeuw liet de eerste graaf van Vlaanderen een vesting bouwen op de Burg, waar de
stad verder omheen groeide. Tot op vandaag ademt de geboorteplaats van Brugge één brok
geschiedenis uit, met het gotische stadhuis als blikvanger. Geïnteresseerd in de
allernieuwste bruidsmode? Vooral op zomerse zaterdagen schrijdt hier – in recordtempo(!) –
het ene kersverse bruidspaartje na het andere naar buiten. Ook vroeger lokte de Burg veel
nieuwsgierigen, zij het om heel andere redenen: tot in de 19e eeuw werden hier mensen
terechtgesteld. Het Landhuis van het Brugse Vrije naast het stadhuis fungeerde tot 1976 als
gerechtshof. Stille getuigen zijn de smeedijzeren ringen aan de muren, waaraan
veroordeelden werden vastgeketend.
Zuidwaarts snuif je nog meer middeleeuwse geschiedenis op. Niet te missen zijn het
Begijnhof, de Sint-Salvatorskathedraal, de Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouwe, het
Memlingmuseum en het voormalige Sint-Janshospitaal. De vele pleintjes, bruggetjes,
verborgen steegjes en terrassen langs het water nodigen uit tot urenlang rondslenteren. In dit
stadsdeel meren ook bootjes aan.
Toch ademt dit historische stadsdeel ook vernieuwing uit. Op ’t Zand met zijn leuke terrassen
verrees in 2002 het hypermoderne Concertgebouw. Toen de torenhoge rode mastodont
werd neergepoot, steeg in heel Brugge gemor en protest op. Intussen hebben de
Bruggelingen het gebouw in hun hart gesloten en pikken ze er geregeld een cultureel
evenement mee.
De Steenstraat en de Zuidzandstraat ten slotte, zijn de drukste winkelstraten van de stad,
met vooral ketens.

WEINIG TIJD

Burg + The Chocolate Line + Groeningemuseum + De Halve Maan + Boottochtje vanaf
Rozenhoedkaai

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.30 km)
Start met ontbijt bij Nomad 1 en doe het Concertgebouw Circuit 2 . Verlaat ’t Zand via
enkele kronkelende straatjes en bezoek Brugges oudste parochiekerk 3 . Ga rechtsaf op het
Simon Stevinplein voor chocola 4 en neem nadien de tweede rechts voor Oud-Sint-Jan en
een terras aan het water 5 . Via de Walstraat kom je bij een bierbrouwerij 6 . Loop de straat
uit en sla rechts af en kuier via het Begijnhof 7 naar het Minnewater 8 . Keer terug en
wandel via de Wijngaardstraat naar de Katelijnestraat. Ga meteen linksaf voor strips 9 . Ga
terug naar het Walplein en bereik via een klein straatje een leuk restaurant 10 . Terug op de
Katelijnestraat bespioneer je de chocolatiers 11 en snoepenmakers 12 . Bezoek twee
highlights 13 14 . Steek het bruggetje 15 over en ga Groeninge 16 in. Wandel langs de Dijver
17 , steek links de brug over en ontdek enkele leuke shops 18 19 . Eens je de Markt bereikt,

ga je rechtsaf voor De Garre 20 of loop je rechtdoor voor een leuk koffietentje 21 en galerie
22 . Ga rechtsaf naar de Burg 23 24 . Wandel onder het stadhuis door. Sla voor de Vismarkt 25

rechtsaf en ga via het Huidenvettersplein 26 naar de Rozenhoedkaai voor een boottochtje 27 .
Ga tapas 28 of een bagel 29 eten in de Predikherenstraat. Ga het water over en sla links de
Langestraat in. Vergaap je aan de curiositeitenwinkeltjes 30 31 in de Hoogstraat en wandel
verder voor enkele restaurants 32 33 34 35 .
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1 NOMAD - ETEN & DRINKEN

5 RESTAURANT-LOUNGEBAR B-IN - ETEN & DRINKEN

Zowel het ontbijt als de lunch brengt veel Bruggelingen hier. Hippe ontbijtgerechten als
boekweitpannenkoeken, banana bread en gezonde smoothies; NOMAD staat niet zomaar

Op de site van het Sint-Jan Hospitaal, pal aan de reitjes, ligt Restaurant-Loungebar B-IN.

voor 'No Ordinary Meals and Drinks'. Tijdens de lunch eet je er burgers, salades
of quesadilla’s. De gerechten worden bereid met lokale producten en groenten uit de eigen
bioboerderij. Op vrijdagavond is Nomad open voor Friday Supper Club: dat maakt het een toffe

zonnekemeers z/n, www.b-in.be, +32(0)50-311300, di-za 11.00-22.00, €23, drankje € 3,

after work plek, zeker vanwege de uitgebreide drankkaart.
't zand 12, www.nomadbrugge.be, +32(0)50-736488, ma-do 9.00-18.00, vr 9.00-22.00, za
8.00-18.00, ontbijt € 10, lunch € 18,
2 CONCERTGEBOUW CIRCUIT - LEUK OM TE DOEN

De blikvanger van 't Zand is het Concertgebouw. Dit cultuurhuis werd gebouwd in 2002 toen
Brugge culturele hoofdstad van Europa was. Via het Concertgebouw Circuit maak je op een
bijzondere manier kennis met dit unieke kunstenhuis dat van ver te herkennen is door zijn
rode bakstenen gevel. Er is ook een parcours voor kinderen met allerlei (muzikale) opdrachten
en verrassingen. Onderaan het gebouw zit de toeristische dienst In&Uit. Hier krijg je
informatie over de stad en boek je tickets voor muziek- en dansvoorstellingen later op de
avond.
't zand 34, www.concertgebouwcircuit.be, +32(0)50-476999, wo-za 14.00-18.00, zo
10.00-14.00, entree € 8, afwijkende tijden & prijzen bij voorstellingen, zie website,

Alleen al omwille van de schitterende locatie is een drankje op het terras de moeite waard.

6 DE HALVE MAAN - LEUK OM TE DOEN

De Halve Maan, een van de enige actieve stadsbrouwerijen, is al zes generaties lang in
handen van dezelfde familie. Na een rondleiding door het museum en de brouwerij krijg je een
gratis Brugse Zot, ongefilterd van ’t vat. Bijzonder is de ondergrondse pijpleiding die het
stadsbier van de brouwerij naar de bottelarij buiten het historische centrum brengt. Op het
binnenterras eet je Vlaamse klassiekers zoals stoofvlees met huisbier.
walplein 26, www.halvemaan.be, +32(0)50-444222, ma-vr 10.00-17.00, za 10.00-18.00,
rondleidingen elk uur ma-vr 11.00-16.00, za 11.00-17.00, brasserie zo-wo 10.00-18.00, do-za
10.00-21.00, entree € 12,
7 PRINSELIJK BEGIJNHOF TEN WIJNGAARDE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In 1936 schonk een zekere mevrouw Sander achtduizend narcisbollen aan het Prinselijk
Begijnhof Ten Wijngaarde (1245), maar omdat ze het resultaat te ‘braafjes’ vond, moest de
tuinman alles uithalen en kriskras opnieuw inplanten. Het resultaat kun je elke lente
bewonderen. De centrale tuin met rondom de witgeschilderde huizen vormt een fotogenieke
plek. Let wel op de tijd, volgens aloude traditie sluiten de poorten om 18.30 uur!
begijnhof 24-28-30, www.monasteria.org, begijnhof dagelijks 6.30-18.30, begijnhuisje ma-za

3 SINT-SALVATORSKATHEDRAAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In Brugges oudste parochiekerk (12e-15e eeuw) ontdek je mooie glas-in-loodramen, Brusselse
wandtapijten en praalgraven van Brugse bisschoppen. De schatkamer herbergt werk van de
Vlaamse Primitieven, kunstschilders uit de 15e en begin 16e eeuw. Waarom de SintSalvatorskathedraal lager ligt? In de middeleeuwen belandde huisvuil op straat, waardoor het
straatniveau steeg.
steenstraat, www.sintsalvator.be, ma-vr 10.00-13.00 & 14.00-17.30, za 10.00-13.00 &
14.00-15.30, zo 11.30-12.00 & 14.00-17.00, entree gratis,

10.00-17.00, zo 14.30-17.00, entree begijnhof gratis, begijnhuisje € 2,
8 MINNEWATER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vroeger was het Minnewater een aanlegplaats voor boten die een vaste verbinding tussen
Gent en Brugge garandeerden. Vandaag struikel je in het omliggende park over de verliefde
stelletjes die genieten van het uitzicht op het water en het Sashuis. In anderstalige
stadsgidsen vind je deze plek terug onder de naam 'lac d'amour' of 'lake of love'. Bijna niet te
geloven dat de naam van dit romantische stadspark geen afgeleide is van het

4 THE CHOCOLATE LINE / CHOCOLATERIE DUMON - SHOPPEN

Dominique Persoone bedenkt pralines voor sterrenrestaurants, kreeg een vermelding in de
Michelingids én leerde de Rolling Stones chocolade snuiven. In The Chocolate Line koop je
zijn beruchte chocolate shooter, originechocolades én pralines met verrassende
smaakcombinaties. Ook Chocolaterie Dumon op de hoek verrast met experimenteel lekkers
zoals lotusbloem, karamel met zeezout of lavendel. Bovendien proef je enkel hier de
overheerlijke ‘Brughia’ chocolademelk!
simon stevinplein 19, www.thechocolateline.be, +32(0)50-341090, zo-ma 10.30-18.30, di-za
9.30-18.30,

Deze route is van preview

5

Middelnederlandse woord ‘minne’ (liefde).
minnewaterpark,
9 DE STRIEP - SHOPPEN

Stripfanaten tikken bij De Striep hun favoriete album op de kop. Hier vind je een uitgebreid
aanbod aan nieuwe en tweedehans stripboeken. Al meer dan dertig jaar een vaste waarde in
Brugge!
katelijnestraat 42, www.striepclub.be, +32(0)50-337112, ma 13.30-19.00, di-za 10.00-12.30 &
13.30-19.00, eerste zo van de maand 14.00-18.00,
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LOCAL

NAME

MANON DEKIEN

Manon woont al tien jaar in Oostende en test het liefst de
nieuwste ontbijt- en koffiehotspots uit de regio. Je vindt haar
tijdens het weekend vaak in de surfclub van Oostende of op
de Oostendse Oosteroever. In de winter waait ze uit aan zee
of maakt ze een stadswandeling in Brugge.
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