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

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Singel
TouGou
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens
Smedenstraat
Chang Thong Thai
That's Toast
Prinsenhof
Da Vinci
Lunchboutique De Belegde Boterham
Markt
Belfort
Fresh
Huis ter Beurze
Cafuné
Mais Oui
Confiserie De Clerck
Café Vlissinghe
Sint-Annakerk
Jeruzalemkerk
Kantcentrum
Gezellemuseum
Sint-Janshuismolen
Sint-Gilliskerk
Tom’s Diner
Ribs 'n Beer
Atelier Marianne Vandenbussche
Chocolaterie Spegelaere
Tnuts
Frederiek Van Pamel
Kok Au Vin
Harfi
Goûts & Couleurs
Twee meisjes
Boetiek Ruth
Cinema Lumière
Grand Café De Republiek

ROUTE
brugge markt, centrum west
& sint-annakwartier
OVER DE ROUTE

Deze wandeling start in de Smedenstraat, een straatje vol delicatessenwinkeltjes, en voert je
langs ’t Zand en de Noordzandstraat naar de Markt. Hier loop je heel wat toeristen tegen het
lijf, maar daarna duik je de rustige Verloren hoek en Sint-Annawijk in. Vanaf de Ezelstraat staat
deze wandeling in het teken van shoppen en ontdek je heel wat originele boetiekjes. Sluit je
dag af met een bezoek aan een van de vele restaurantjes of bars.

DE WIJKEN

De Markt met het Belfort is dé toeristische trekpleister van de stad, maar tijdens de
versmarkt op woensdagvoormiddag wemelt het hier van de Bruggelingen. Buurtbewoners
van alle leeftijden wisselen er de laatste nieuwtjes uit terwijl ze hun fietstassen volstouwen
met groenten en fruit, brood, zuivel, kip van ’t spit en kleurrijke bloemen. Zelfs de koetsiers
die hier hun vaste standplek hebben, wijken voor al dat marktgeweld.
De vele terrassen rondom de Markt lokken vooral toeristen. Een uitzondering is Huis
Craenenburgh, waar ook de Bruggelingen sinds jaar en dag graag neerstrijken voor een koffie
en een praatje. Populair is ook de Eiermarkt, een knus terrassenpleintje dat mooi beschut ligt
achter 17e-eeuwse gildehuizen. Op de eerste mooie dag dringen jong en oud hier voor een
plekje in de zon; ’s avonds verandert het kasseipleintje in een levendige uitgaansplek.
In de Noordzandstraat en Geldmuntstraat bewonder je chique designerkleding van onder
meer Belgische ontwerpers zoals A.F. Vandevorst en Dries Van Noten, maar tik je net zo goed
originele en veel milder geprijsde outfits op de kop. Mis ook de Sint-Jacobsstraat en de
Ezelstraat niet, waar recent de laatste jaren veel eigenzinnige boetiekjes bij zijn gekomen.
De wijken de Verloren Hoek, Sint-Anna en Sint-Gillis belichamen het stille en volkse Brugge.
De volkse Verloren Hoek had in de 19e eeuw zo’n slechte reputatie dat zelfs de politie er niet
durfde te komen. In de cafés wisselen buurtbewoners gretig de laatste nieuwtjes uit. De
molenrij langs de groene vesten creëert een dorp-in-stad-gevoel. In de kronkelende
arbeidersstraatjes van het Sint-Annakwartier ontdek je dan weer enkele onvermoede
pareltjes, zoals de 15e-eeuwse Jeruzalemkapel. Aan de overkant van het water ligt de SintGilliswijk die in de 15de eeuw het artiestenkwartier was. Jan van Eyck had er zijn atelier en
beroemde schilders zoals Hans Memling en Pieter Pourbus werden in en rondom de SintGilliskerk begraven.

WEINIG TIJD

Markt + Café Vlissinghe + Sint-Annakerk + Jeruzalemkerk + De Republiek

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.30 km)

Raamstraat in. Ga links en dan rechts. Loop naar het gezellige restaurant in West-Gistelhof 24
of ga verder tot aan de Sint-Clarastraat. Ga links en steek vervolgens de Sint-Jacobsstraat

Start aan de Singel en bewonder de belle-époquewoningen 1 . Wandel door de Smedenpoort

over. Via de Hugo Losschaerstraat kom je op de Ezelstraat. Op de hoek kun je de lekkerste

de Smedenstraat in. Reserveer rechts een goede lunch 2 . Sla links de Kreupelenstraat in en

ribbetjes van Brugge eten 25 . Steek de straat over voor een keramiekatelier 26 of ga rechts

bewonder de kapel 3 . Wandel via het steegje langs de kerk de Kammakersstraat in; zo kom

op zoek naar chocolade, noten en gedroogd fruit 27 28 . Keer terug en geniet van de

je terug in de Smedenstraat met hemelse delicatessenwinkeltjes 4 .Wandel het grote plein

restaurantjes en unieke winkels die de Ezelstraat te bieden heeft 29 30 31 32 . Ga het water

over en sla links de Speelmansrei in. Ga links voor een uitstekend Thais restaurantje 5 of ga

over en shop Scandinavisch design en Franse flair 33 34 . Loop verder. Pik een leuke film 35

wat verder rechts de Dweersstraat in. Eet heerlijke toast als ontbijt of lunch 6 . Keer terug

mee en eindig je dag met een cocktail of diner 36 .

naar de Noordzandstraat om wat te shoppen. Ga links de Ontvangersstraat in. Over het plein
vind je het Prinsenhof 7 . Terug op de shoppingstraat schuif je links aan voor ijs 8 . Sla
rechts de Korte Zilverstraat in en draai mee naar links. Zoek een kleine straatje rechts voor een
leuk lunchplekje 9 of wandel rechtdoor tot je op de imposante Markt komt 10 . Bewonder de
historische gebouwen op het plein en beklim het Belfort 11 . Verlaat het plein voor de
Eiermarkt. Hier vind je leuke cafés om vanavond iets te drinken. Wandel de Sint-Jacobsstraat
in voor een hippe boetiek 12 , en keer dan terug naar de Kuipersstraat. Sla rechtsaf tot je op de
Vlamingstraat komt. Ga links en sla bij het oude financiële hart van de stad 13 rechts de
Academiestraat in op zoek naar heerlijke koffie 14 , een nieuwe outfit 15 of snoepgoed 16 . Ga
links via het Genthof. De houten gevel die je passeert, is een van de enige twee nog
authentieke exemplaren. Sla op de Woensdagmarkt links, Hans Memling voorbij. Ga aan het
water rechts, de Gouden-Handrei in. Wandel dit rustige straatje af en steek het water over. Ga
rechtdoor en sla links de Korte Blekersstraat in. Op het einde vind je een café waar je bij een
biertje een partijtje kunt krulbollen 17 . Keer terug naar het water en sla links de Sint-Annarei
in. De tweede straat links brengt je bij de Sint-Annakerk 18 . Ga zeker eens binnen voor het
barokke interieur. Wandel rond de kerk en sla rechts de Jeruzalemstraat in. Op de hoek vind je
nog zo’n religieuze parel 19 . Ga links de Balstraat in voor enkele kleine musea 20 . Via de
Rolweg kom je bij een museum dat je het leven vertelt van Guido Gezelle 21 . Op het einde
van de straat zie je een 18e eeuwse molen 22 . Duik via de Carmersstraat opnieuw de
Verloren Hoek in. Ga de eerste links in en sla vervolgens rechtsaf. Steek het pittoreske
bruggetje over en wandel tot aan de Sint-Gilliskerk 23 . Loop om de kerk heen en ga de Lange
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1 SINGEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Tot rust komen en tegelijk een knap staaltje architectuur opsnuiven, doe je op de Singel. De
mooie huizenrij in belle-époquestijl, verstopt achter de mooie Buiten Boeverievest, lijkt wel
een eilandje in de stad. Het is alleen te bereiken via een bruggetje door het groen.
singel,
2 TOUGOU - ETEN & DRINKEN

Fijnproevers gaan lunchen bij TougGou. Het gezellige restaurant heeft een prachtig interieur
en biedt kwaliteitsvolle lunchgerechtjes aan. De kaart is geïnspireerd op de Franse keuken. De
caesarsalade met gegrilde hoevekip en anchoïade of gelakte makreel met krokante sushirijst
en sojaboontjes zijn echte aanraders. Bij TouGou kun je ook heel wat heel wat lekkers to
go meenemen. Neem een kijkje in de marmeren toonbank.
smedestraat 47, www.tougou.be, +32(0)50-705802, restaurant ma 12.00-15.00, di-za
12.00-17.00, traiteur ma 11.00-16.00, di-za 10.00-19.00, lunch € 24,
3 KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-BLINDEKENS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In een rustig zijstraatje van de drukke Smedenstraat ligt de Kapel Onze-Lieve-Vrouw-vanBlindekens. Het zwevende miniatuurscheepje in de kapel is een offer aan Onze-Lieve-Vrouwvan-Blindekens. Volgens de legende zond zij in 1588 een schip met graan naar Brugge,
waarmee een einde kwam aan de hongersnood. Bekijk ook de godshuisjes (gasthuisjes)
achter de kapel.
kreupelenstraat z/n, www.visitbruges.be/nl/onze-lieve-vrouw-van-blindekenskapel, dagelijks
9.00-18.00, entree gratis,
4 SMEDENSTRAAT - SHOPPEN

De Smedenstraat, geroemd om de vele delicatessenwinkels, kreeg er enkele jaren geleden
een verrukkelijk adresje bij: Le Pain de Sebastien. Alles wordt er op ambachtelijke wijze
gemaakt met biologische topproducten zoals A.O.C boter en Sel de Guérande. Omdat
Sebastien de hele dag door bakt, wandel je altijd met ovenvers lekkers naar buiten. Zorg voor
een perfect afgerijpte kaas van De Kaasbolle (Smedenstraat 11) of een tapenade van De
Olijfboom (Smedenstraat 58) en je hebt op slag een gastronomisch godenmaal!
smedenstraat 31, www.lepaindesebastien.be, +32(0)50-344744, ma-za 7.30-18.30,
5 CHANG THONG THAI - ETEN & DRINKEN

Zin in exotisch? De Thaise kokkin van Chang Thong Thai verwent je met lekkere yam (Thaise
salades), stoofpotjes met zeevruchten, ribbetjes in zoetzure saus en allerhande – desgewenst
pikante – currygerechten in een knus en authentiek Thais interieur. Sluit je diner af met mango
met sticky rice. Hemels!
kleine hoefijzerlaan 1, www.changthongthai.be, +32(0)50-334405, wo-za 18.00-21.30, zo
12.00-14.30 & 18.00-21.30, € 19,80, rijsttafel € 37,
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6 THAT'S TOAST - ETEN & DRINKEN

Wie na een nachtje stappen een powerontbijt kan gebruiken, zit goed bij That's Toast. Op de
all-day-breakfast-kaart vind je zoete en hartige toast, yoghurt met homemade granola en een
veggie en non-veggie breakfast plate. De hartige toast, zoals die met gerookte zalm en

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
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mierikswortelcreme of avocado met asperges zijn natuurlijk ook lekker als lunch. Achterin de

colofon

zaak zit een gezellige binnentuin verstopt waar het bij mooi weer gezellig vertoeven is.
dweersstraat 4, www.thatstoast.com, +32(0)50-688227, ma & wo-zo 8.30-16.00, toast € 9,

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

7 PRINSENHOF - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Filips de Goede bouwde het Prinsenhof in 1429 ter ere van zijn (derde) huwelijk met Isabella
van Portugal. In een mum van tijd groeide het hof uit tot de favoriete verblijfplaats van de
graven en hertogen. Nu huist hier Hotel Dukes’ Palace, Brugges enige vijfsterrenhotel. Ook
als je er niet logeert, mag je binnen een kijkje nemen. Natuurlijk arriveer je hier niet in
sandalen of slippers. Tip: voor zo'n € 25 kun je er heerlijk lunchen in de riante binnentuin.

NAME

Manon Dekien

prinsenhof 8, www.hoteldukerestaurant.com, +32(0)50-447888, lunch ma-zo 12.00-14.30,

Photography

Vincent van den
8 DA VINCI - ETEN & DRINKEN

Hoogen, Verne
Fotografie

Voor heerlijke Italiaanse ijsjes moet je bij Da Vinci zijn. Er is keuze uit veertig smaken, zoals
vlierbes, mojito, Ferrero Rocher of meringue-karamel. Publiekslieveling is noir de noir: de volle

LAATSTE UPDATE

smaak van pure chocolade, maar zalig licht want zonder room. Wie twijfelt, krijgt een
‘proevertje’ van eigenaresse Sylvia.
geldmuntstraat 34, www.davinci-brugge.be, +32(0)50-333650, 15 feb-okt dagelijks
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11.00-22.00, € 1,50,
9 LUNCHBOUTIQUE DE BELEGDE BOTERHAM - ETEN & DRINKEN

In een zijstraatje vlakbij de markt vind je Lunchboutique De Belegde Boterham. Dit knusse
lunchzaakje heeft maar een aantal tafels. In de zomer staan ook tafeltjes buiten. Naast enkele
salades, belegde boterhammen en visgerechten, vind je op het suggestiebord regelmatig

LOCAL

wereldse gerechten geïnspireerd op de Aziatische, Libanese en Marokkaanse keuken. Sluit je
lunch af met de homemade crumble. Je zult er geen spijt van hebben!
kleine sint-amandsstraat 5, www.debelegdeboterham.be, +32(0)50-349131, ma-za
11.30-14.00, boterham € 11,
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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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