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BRUGGE

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw



BRUGGE ANDERS BEKEKEN

Welkom in het mooie Brugge

Brugge is één van de grote toeristische trekpleisters van België. 
Voor namelijk bekend om zijn boottochtjes, de prachtige historische 
binnenstad, de kasseiwegen, de paardenkoetsen, de vele musea en het 
oneindig aantal chocoladewinkels… De binnenstad staat zelfs op de 
Wereld erfgoedlijst van UNESCO. 
Brugge heeft daarnaast ook veel groen te bieden. Via de vele water
kanalen kun je op toeristische wijze de stad verkennen. De Brugse 
kanaaltjes worden ook wel reien genoemd, naar de rivier de Rei die 
vroeger door Brugge stroomde. 
Deze Anders Bekeken wandeling telt zo’n 8 km. Dankzij de vele bankjes 
en horecazaken zijn er tal van mogelijkheden om een rustpauze in te 
lassen. 
Een kaart met wandelroute vind je midden in dit boekje.  
Veel wandel plezier!
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Vertrek aan het stationsplein. 

Wandel naar de lichten om richting centrum te gaan. Steek de brug 
over op Oostmeers en sla meteen rechtsaf om via de Begijnenvest 
naar de Poertoren te wandelen. 

Let zeker ook even op de poëzie aan de linkerzijde van het pad. Je komt 
het tweemaal tegen: één keer in spiegelschrift en één maal gewoon. Het 
is een werk van Armand Van Assche en dateert van Brugge culturele 
hoofdstad 2002.

Steek het water over via de Minnewaterbrug aan de ‘Poertoren’. 1

Vanwaar de naam Poertoren? Deze toren was in 1477 een opslagplek 
voor buskruit. De 18 meter hoge toren heeft een doorsnede van 8 meter 
en de muren zijn 1,3 meter dik.
Er zijn verschillende legendes verbonden aan deze plek. Een van die 
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legendes gaat over de verboden liefde van 
Minna en de jonge boer Stromberg. Minna’s 
vader wilde niets weten van deze liefde 
en huwde Minna uit aan een jonge visser. 
Minna liep weg en viel uitgeput neer tussen 
het struikgewas op deze locatie. Toen 
Stromberg haar vond, stierf ze in zijn armen. 
Hij eerde haar dood door op deze locatie 
een hut en een dam te bouwen. Hij legde 
een grote rots neer op de plek waar ze stierf 
en kerfde er ‘Minnawater’ in. Daarna brak 
hij de dam zodat het water zijn vrije gang 

kon gaan. Waar de rots lag is nu de Poertoren en waar de dam was is nu 
de Minnewaterbrug. 

Steek de brug over en daal meteen de trappen links van je af.  
Ga, eenmaal beneden, rechtsaf over het bruggetje. Je bent nu in het 
Minnewaterpark. Vervolg onze wandeling via het pad linksaf. 

Het Minnewaterpark diende eeuwenlang, tot begin 20ste eeuw, als ble
kerijweide. Pas vanaf 1974 werd het park openbaar domein. Het gekende 
Cactusfestival en Feest in ’t Park vinden hier plaats. 

Aan je linkerzijde zie je een kasteeltje: ‘Kasteel Minnewater’. Laat 
dit achter je en wandel richting ’t Fraeyhuis. Wandel verder langs de 
parking om via de verharde weg ‘Minnewater’ het park te verlaten.  
Op het einde van deze weg kom je in de Arsenaalstraat. Hier linksaf 
en meteen de eerste afslag rechts naar het Wijngaardplein. 2

Links zie je de rustplek van de vele zwanen en eenden in Brugge. Zwanen 
vertoeven sinds het begin van de 15de eeuw op de Brugse reien. Brugge 

kocht namelijk het recht om zwa
nen te houden af van de graaf van 
Vlaanderen. Aan de overzijde van 
deze rustplek, over het water, zie 
je het Begijnhof uit 1245. Vroeger 
was het Wijngaardplein een laag 
moerassig gebied waar de begij
nen met hun kloostergemeenschap 

4



druiven kweekten. Dit plein wordt vandaag 
gebruikt als een rust en wachtplek voor 
de koetsiers en hun paarden. De paarden 
lessen hun dorst met water uit de, speciaal 
aan hen opgedragen, fontein gemaakt door 
Jef Claerbout in 1982. 

Wandel verder via het Wijngaardplein 
naar de Wijngaardstraat. Op de kruising 
tussen de Wijngaardstraat en het 
Walplein 3  linksaf. Aan de linkerzijde 
bevindt zich de brouwerij ‘Halve Maan’. 

In de 12de eeuw behoorde dit plein tot de 
toenmalige stadsomwalling. 

Wist je dat de brouwerij ‘De Halve Maan’ 
vroeger hun producten via zwaar vracht-
verkeer vervoerden? Om dit zware vracht-
verkeer uit de stad te houden werd in 2016 
een ondergrondse leiding aangelegd. Deze 
‘bierleiding’ is meer dan 3 km lang en gaat 
van de brouwerij in het centrum van Brugge 
naar hun site buiten de stad. 

Net zoals op het Wijngaardplein is hier een 
beeld van Jef Claerhout terug te vinden uit 
1982. Dit beeld  ‘Zeus, Leda, Prometheus 
en Pegasus bezoeken Brugge’  brengt een 

ode aan de koetsier in plaats van aan de paarden.

Wandel rechtdoor en steek de straat over naar de kleine parking op 
het Walplein. In de rechterhoek zie je een oud herenhuis met een klein 
steegje aan de rechterzijde: de Stoofstraat. Ga hier in.

Net zoals vele andere stoofstraten in Vlaanderen 
was deze straat in de 1415de eeuw bekend om zijn 

badstoven. Deze Stoofstraat was ook de locatie 
van enkele bordelen. Als je door het straatje langs 
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de rechterzijde van het herenhuis 
loopt, zie je hoe smal de straatjes 
oorspronkelijk waren. 

Aan het einde kom je uit in de 
Katelijnestraat. Ga linksaf om 
over de brug te wandelen. 

Aan je rechterzijde zie je snoep-
winkel Zucchero. 
In deze snoepwinkel maakt men 

nog op ambachtelijke wijze snoep. Je kan er ook terecht voor suiker of 
kleurstofvrije snoep in alle geuren en kleuren. Stap gerust even binnen. 
Wie weet kan je er een lekkernij proeven. 

Ga rechtsaf naar Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. 

Rond deze OnzeLieveVrouwekerk was er, zoals bij vele andere kerken, 
een kerkhof. In 1784 werden kerkhoven verboden binnen steden waar
door dit kerkhof opgeruimd werd. 

Op het einde van Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid loop je onder een 
poort door. Zo kom je in de tuin van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De torenspits van deze kerk maakt deel uit van de bekende skyline van 
Brugge. Het Belfort en de SintSalvatorskathedraal vervolledigen deze 

skyline. De toren van de OnzeLieveVrouwekerk 
is de tweede grootste bakstenen toren ter wereld 
met een lengte van 115,5 meter. 

Steek de Bonifaciusbrug over en beland zo in 
het Arentshof 4 .

Deze brug is bekend onder toeristen omwille van 
het prachtige plaatje met de kerk, het water en 
het Arentshof. Het ziet er een oeroude brug uit, 
maar laat je niet vangen. Hij werd pas begin 
20ste eeuw gebouwd. 
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Op het binnenplein van het Arentshof merk je 
enkele zuilen op. Dit zijn overblijfselen van de 
Waterhalle die tussen de 13de en 18de eeuw op 
de Grote Markt stond. De opvallende beelden
groep ‘Ruiters van de Apocalypse’ door Rik Poot 
uit 1987 valt ongetwijfeld ook op. Rik bleef zijn 
hele leven solidair met de kleine man. Daarvan 
getuigt onder meer zijn werk ‘Strijd voor Arbeid’, 
een 8 meter hoge stalen vuist, opgericht in Vil
voorde na de sluiting van de Renaultfabrieken 
aldaar. 

Wandel naar de uitgang van het Arentshof via de museumshop en 
het Arentshuis. Ga onder de poort door en kom terecht op de Dijver. 
Steek hier de straat over en ga rechtsaf om via de bomenrij verder te 
wandelen. 

De Dijver maakte tijdens de 12de eeuw deel uit 
van de eerste stadsomwalling. Vandaag vind je 
er horeca, rommel en folklorenmarkten en het 
Europacollege terug. 
Op het einde van de bomenrij zie je ‘De Bloe
mentuil’. Dit beeldhouwwerk werd geschonken 
aan Frank Van Acker door het kunstenaars
echtpaar Stefaan Depuydt en Livia Canestraro. 
Aan de overzijde van het water, ter hoogte van 
de bloementuil, zie je het oude klooster van 
de Kartuizerinnen uit 1607. Aan de achterzijde 
bevindt zich de Kartuizerinnenkerk. Dit komen 
we later op de wandeling tegen. 

Blijf rechtdoor wandelen langs het water en ga richting de 
Rozenhoedkaai. Aan je linkerzijde zie je café ’t Klein Venetië.  
Ga hier linksaf naar het Huidenvettersplein.  

Dit plein is vernoemd naar de ambacht ‘leerlooien’ die voornamelijk in 
deze buurt werd uitgevoerd. Aan de linkerzijde bevindt zich het ‘Huide
vetterhuis’. Huidevetters behoorden tot een invloedrijke gilde van de 
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leerlooiers. Leerlooien was een erg 
ongezonde, maar winstgevende 
ambacht. Dit ambachtshuis 
bestaat sinds 1450, maar werd 
herbouwd in 1680 naar zijn huidige 
vorm. Hier werden de dierenhuiden 
verwerkt tot het gevraagde leder. 
Je had de nodige hoeveelheid 
geduld nodig bij deze ambacht. 
Het duurde twee jaar om kwalita
tief leer te maken van een dieren

huid. De gevel naast het Huidevettershuis, nummer 12, is ook interessant. 
In de boogvelden boven de ramen is het proces van leerlooien uitge
beeld. 
Aan de rechterzijde van het plein zie je enkele restaurants. Eén daarvan 
heet ‘De Gouden Karpel’. Vroeger was dit een herberg genaamd ‘De 
Karpel’. In deze herberg werd in 1878 de eerste openbare socialistische 
meeting georganiseerd. In 1887 werd de coöperatieve bakkerij ‘Werkers
welzijn’ opgericht. De eerste metaalbewerkersvakbond en het socialis
tisch ziekenfonds werden niet veel later gerealiseerd. 

Verlaat het plein en wandel tot aan de overdekte Vismarkt.  
Hier rechtsaf. 

Eerst staan we even stil bij het borstbeeld van 
Frank Van Acker (19291992) 5 . Frank Van 
Acker werd in 1977 de eerste socialistische 
burgemeester van Brugge. Zijn politieke carrière 
breidde ook uit tot Belgisch volksvertegenwoor
diger, senator en minister. Frank had oog voor de 
milieuproblematiek en voerde ook actie tegen 
vervoer van radioactief afval op het Brugse 
grondgebied. Daarnaast zorgde hij er voor dat 
de auto’s plaats moesten maken voor fietsers 
en voetgangers in de binnenstad van Brugge. 
Hij stond ook bekend als ‘Frank Kalseide’: de 
man die de kasseistenen terug in het Brugse 
straatbeeld bracht. Verder schreef hij ‘Het Plan 
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Van Acker’ over zijn ideeën over de 
hervorming van de sociale zeker
heid. Solidariteit was de rode draad 
doorheen dit plan.

Aan de Vismarkt wandel je 
voorbij allerlei restaurants. 
Steek op het einde van de 
Vismarkt de straat over richting 
de Jozef Suveestraat. 

De visverkoop ging tot 1745 door in openlucht op de Markt, maar omwille 
van de geurhinder moest men daarna op deze locatie vis verkopen. Pas 
in 1821 werd deze plek overdekt. Meerdere dagen per week kan je er nog 
steeds terecht voor verse vis. Om deze plek wat meer op te waarderen 
worden er af en toe kleine festiviteiten gehouden. Daarnaast zijn er 
verkoopstandjes met onder meer juwelen en schilderijen. 

Wandel rechtdoor in de Jozef Suveestraat en kom uit aan de 
Stalijzersstraat. Wandel hier nog even rechtdoor op het pad.

‘t Pand(reitje) 6  rechts van ons dateert uit 2002 en staat bekend als 
’t Pand. De straten zijn een verwijzing naar de geschiedenis van deze 
buurt. Zo verwijst de ‘Koude Markt’ naar de overdekte markt die hier 
plaatsvond in de 15de eeuw. Nadien kreeg deze locatie een heel andere 
betekenis: de gevangenis ’t Pandreitje. 

Via de Stalijzersstraat kom 
je in het park via het eerste 
wegeltje links. Neem het pad 
dat evenwijdig loopt met 
de Stalijzersstraat voor een 
groenere route. Verlaat het park 
via de rechterzijde van de kerk. 

Aan de voorkant van de Heilige 
Magdalenakerk vind je een beeld 
van Timothy Schmalz: ‘Homeless 
Jesus’ 7 . 
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Homeless Jesus beeldt een anonieme persoon uit, gehuld in dekens, 
liggend op een bank. Het beeld verwijst naar de harde realiteit: dak en 
thuisloosheid in een welvarend land als België. Daarnaast is het beeld 
een universele aanklacht tegen armoede, ongelijkheid en uitsluiting. 
‘Homeless Jesus’ is dan ook in verscheidene steden over de wereld terug 
te vinden.

Wandel volledig rond de kerk en ga via het speelpleintje linksaf om 
opnieuw het park te betreden. 

Midden de 19de eeuw werd het 
park aangelegd door de Leuvense 
tuinarchitect Egidius Rosseels. 
Het park heette oorspronkelijke 
‘Botanieken Hof’, maar werd in 
1935 omgedoopt tot Koningin 
Astridpark naar aanleiding van 
het overlijden van de toenmalige 
echtgenote van Koning Leopold III.
In dit park vindt ook ieder jaar op 1 

mei de Red Rock Rally plaats, een wedstrijd die jong talent een podium 
geeft. In 2019 werd de 25ste editie van de Red Rock Rally gevierd. Dat 
het nog steeds een gratis festival is, is enkel mogelijk dankzij de inzet 
van heel wat vrijwilligers en organisaties zoals Joetz, Oxfam Wereldwin
kel, Bond Moyson enz. Meer info over deze festiviteit op www.redrock
rally.be. 

Ga richting de kiosk en ga dan naar rechts 
om rond de vijver te wandelen. Verlaat het 
park nu via je rechterzijde. 

Je komt uit op de Minderbroedersstraat, 
vernoemd naar de Minderbroeders of de Fran
ciscanen die hier gedurende vijf eeuwen in hun 
klooster verbleven (tot de 18de eeuw). Waar nu 
het Astridpark is, was de tuin van hun klooster. 
Recht voor je zie je een merkwaardige hou
ten gevel: het ‘LucasHuys’, een beschermd 
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monument sinds 1991. In 1889 werd dit gebouw aan Brugge geschonken 
door de Belgische staat. Het gebouw stond oorspronkelijk in Brussel. In 
de twee huizen links van het LucasHuys was een polikliniek gevestigd. 
De Bond Moyson opende in 1952 namelijk voor een tweede maal een 
polikliniek. Deze poli en volkskliniek had ook een apotheek. Rond het 
midden van de 20ste eeuw kreeg de eerstelijnszorg meer aandacht. 
Thuisverpleging, ouderen en gezinszorg en vervoersdiensten kwamen 
meer aan de orde. 30 jaar eerder hadden ze al een volkskliniek geopend, 
maar door de concurrentie met het SintJansziekenhuis moest deze 
sluiten. 

Stap naar rechts. Neem de eerste straat linksaf naar de Engelstraat. 
Neem opnieuw de eerste straat naar links: je komt uit op de 
Zwarteleertouwersstraat. Rechts zie je een witte gevel met twee 
doorgangspoorten. 

Hier was vroeger brouwerij ’t Zweerd 8 .  
Nu is dit een sociale verkaveling. 

De naam werd gekoppeld aan de 
brouwerij die er voorheen geves
tigd was. Deze brouwerij wordt al 
vernoemd in de archieven van 1563. 
Helaas ging de brouwerij in 1974 
failliet. De brouwerij was bekend 
voor zijn Christmasbier, maar 
vooral voor zijn donkere Ouden 
Brugschen. Het industriële grond
gebied werd omgevormd tot een 

sociale woonwijk. De Brugse gidsenkring huist er momenteel in ’t Zweerd 
nr. 10. 

Wist je dat leertouwen een belangrijk beroep was in de Middeleeuwen? 
Er werd binnen deze ambacht verwezen naar wit-ledertouwers en zwart- 
ledertouwers. De kleur verwees naar de tint van het leder die de leertou-
wers bewerkten: bleek of donker. 

Laat ’t Zweerd achter je en wandel verder via de Zwarteleertouwers-
straat tot aan het kruispunt met de Predikherenstraat. 
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KORTERE ROUTE : Je hebt nu zo’n 3 kilometer achter de rug.  
Wil je niet de volledige wandeling doen (totaal 8 km), ga dan hier 
rechtdoor via de Peerdenstraat. Steek de brug over en neem de 
tweede straat linksaf (Hoogstraat). Wandel opnieuw rechtdoor tot je 
op de Burg terechtkomt aan het Stadhuis. Herneem verder de route 
vanaf de Breidelstraat op pagina 18. Deze korte route telt 6 km.

LANGE ROUTE : Ga rechtsaf naar de Predikherenstraat. Vervolg je 
weg en steek de Predikherenbrug over. Ga hierna meteen linksaf naar 
de Predikherenrei: een perfecte locatie voor een terrasje. Ga op het 
einde van de Predikherenrei rechtsaf naar de Langestraat. Ga dan 
meteen linksaf naar de Molenmeers. En ga dan opnieuw linksaf naar 
de Leffingestsraat. 

Rechts kom je de Godshuizen Cobrysse uit 1663 tegen. In 1971 werden de 
zes huisjes verbouwd tot vier. Hiervoor werd de kapel en de middengang 
verwijderd. 

Aan het einde van de Leffinge-
straat kom je uit aan het 
Minneboplein 9 . 

In 1976 maakt de chicoreifabriek 
van de Taylor Brothers plaats voor 
het Minneboplein. Dit plein werd 
vernoemd naar de christendemo
craat Bernard Minnebo. Hij was 
geïnspireerd door priester Daens. 

Samen met Florimond Fonteyne en Camiel Moeyaert scheurden ze zich 
in 1896 af van de conservatieve katholieken en richtten de Kristene 
Volkspartij op. Bernard zette zich voornamelijk in voor de vakverenigin
gen en de mutualiteiten. 

Ga rechtsaf en wandel verder langs het water via de Sint-Annarei tot 
aan de eerste brug. (Loop de brug niet op, maar blijf aan deze kant.)
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In de 12de eeuw behoorde de SintAnnarei tot de stadswalgrachten. De 
rei had ook de ‘Schottendijk’ als bijnaam, een verwijzing naar de Schotse 

kooplieden die in deze buurt geves
tigd waren.
Aan de overkant valt een groot 
wit gebouw op: het Europacollege 
afdeling Verversdijk. De tweede 
afdeling van het Europacollege 
in Brugge kwamen we eerder 
tegen op de Dijver. Dit college is 
een onafhankelijke universiteit 
die verschillende postgraduaat 
masteropleidingen van Europese 
zaken aanbiedt. Het college werd 

opgericht in 1949 en is tweetalig: Engels en Frans. Behalve in Brugge is er 
ook een campus in de Poolse hoofdstad Warschau. 

Blijf op de Sint-Annarei en wandel verder 
rechtdoor. Aan Sint-Annarei 23 hou je even 
halt. Hier was namelijk de woning van 
oud-staatsminister Achiel Van Acker 10 .

Achiel Van Acker, grondlegger van de sociale 
zekerheid, overleed in 1975 op 77jarige leeftijd in 
dit huis. Voor de Eerste Wereldoorlog was hij nog 
gecharmeerd door het Daensisme, maar in 1919 
trad hij toe tot de socialistische partij. Achiel 
focuste eerst op de lokale politiek, maar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog trad hij meer op nati
onaal vlak naar voren. In 1961 werd hij verkozen 

tot voorzitter van de Kamer. Dit mandaat voerde hij uit tot 1974. Achiel 
was een politicus die dorp tot dorp bezocht om zijn socialistische bood
schap uit te dragen. Zijn basisfilosofie over economie luidde als volgt: de 
economie moest het sociale garanderen en moest de levensstandaard 
van de werkende klasse verbeteren. 
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STATION

1. Poertoren
2. Wijngaardplein
3. Walplein
4. Arensthof
5. Borstbeeld Frank van Acker
6. ‘t Pand(reitje)
7. Homeless Jesus
8. ‘t Zweerd
9. Minneboplein
10. Huis van Achiel Van Acker
11. Jan Van Eyckplein
12. Oorlogsmonument aan 

Kartuizerinnenkerk 

13. Bank van de Arbeid  
Steenstraat

14. ‘t Brugs Beertje
15. ABVV Brugge
16. SintSalvatorskoorstraat   

de Maffia
17. Site Oud SintJan
18. Dans der Zotten van  

Stan Slabbinck

LEGENDE
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Achiel had samen met zijn zoon Frank Van Acker een belangrijke invloed 
op de sociale geschiedenis. In 1971 werd de Van Acker Stichting (VAS) 
opgericht. De stichting organiseert conferenties en tentoonstellingen 
die het gedachtegoed van Frank en Achiel verder uitdragen. Daarnaast 
ondersteunt VAS ook de Red Rock Rally die op 1 mei plaatsvindt in het 
Koningin Astridpark. Meer informatie via www.vanackerstichting.be.

Wandel verder door de Sint-Annarei en ga over de eerste brug na 
het huis van Achiel Van Acker (kruising Camersstraat). Hierna ga je 
opnieuw linksaf naar de Spiegelrei. Wandel rechtdoor tot het eind van 
de Spiegelrei en kom uit aan het Jan Van Eyckplein 11 . 

Aan de overzijde van het water zie je een huis met gouden horens op de 
top van het dak. Dit gebouw is gekend als ‘De Patience’. Dit pand werd 
onder meer door de SintJorisgilde gebruikt als ontmoetingsplek. De 
SintJorisgilde was een vereniging die instond voor orde en veiligheid in 
de stad. Deze kruisboogmilitie was ook in Kortrijk aanwezig tijdens de 
Guldensporenslag in 1302. Bij de intrede van de vuurwapens rond het 
begin van de 15de eeuw veranderde de functie van de militie en wijzig

den ze naar een ontspanningsvereniging. 
Op dit plein zie je aan de rechterzijde het 
Tolhuis. 
Hier werd de Grote Tol betaald, een invoerbelas
ting. Dit tolhuis kreeg later vele andere bestem
mingen: van bibliotheek tot brandweerarsenaal. 
Vandaag zetelen er drie diensten: Europa Direct 
(Europees voorlichtingsnetwerk), Provinciaal 
Informatiecentrum en het ondernemingscen
trum van Brugge. 
Aan het einde van het plein zie je de Poorter-
sloge uit de 14de eeuw. 
Oorspronkelijk was deze loge toegankelijk voor 

alle Poorters. Poorters zijn mensen die binnen de poorten van de stad 
wonen mét stadsrechten. Deze loge had echter een reglement waardoor 
de toegang beperkt werd tot elitePoorters en beleidskringen. De Poor
tersloge was de ontmoetingsplek waar men (inter)nationale partners 
kon ontmoeten en men op informele basis netwerken uitbreidde. 
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Neem het steegje links van de Poortersloge: de Kraanrei.  
Op het einde rechtsaf. 

De Kraanrei heeft zijn naam te danken aan de grote Brugse havenkraan 
die hier tussen de 13de en de 18de eeuw stond. Dit was een volledig hou
ten constructie van 8,5 meter hoog, 6,5 meter breed en 9,7 meter diep. 
De grote kraan kon tot 1 ton tillen. In 1767 werd de kraan afgebroken. 
Leerlingen van het Brugse VTI bouwden in 2002 een replica. Die staat nu 
nabij het Sasplein op zo’n 2 km van hier. 

Wandel rechtdoor op het Kraanplein. Op het einde kom je uit op de 
Vlamingstraat. Schuin rechtover zie je de Brugse schouwburg. 

De huidige schouwburg werd in 1869 gebouwd en bestaat al meer dan 
150 jaar. Voor de (rijkere) burgerij was de schouwburg een ontmoetings
plaats.

Ga linksaf naar de Vlamingstraat om richting de Markt te wandelen. 
Op het einde van de Vlamingstraat zie je de Halletoren (Belfort).  
Ga nog niet op de Markt, maar ga linksaf richting de Philipstock-
straat. Daarna de eerste straat rechts: de Burgstraat.  
Wandel via de bomen naar het plein. 

Dit plein – de Burg – is één van de 
bekendste plekken van Brugge. 
Het is het politieke centrum van 
Brugge. Recht voor je: het Stad
huis. Rechts daarvan: de SintBa
siliuskapel. Boven de kapel: de 
Heilige bloedkapel. Links van het 
Stadhuis zetelde vroeger de Brugse 
Vrije. Van hieruit werd bestuurd 
over het platteland rond Brugge. 

Vandaag zetelt onder meer het stadsarchief hier. Het gebouw dateert uit 
de 16de eeuw. 
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Neem de Breidelstraat rechts van het plein om richting de (Grote) 
Markt te wandelen. Op het einde van de Breidelstraat linksaf om via 
de Wollestraat langs de hallen te stappen. 

Binnen de stadshallen is er een museum met werken van Salvador Dali. 

Blijf rechtdoor wandelen en neem de tweede straat rechts om de 
Kartuizerinnenstraat te bewandelen. 

Links passeer je de brouwerij van Bourgogne des Flandres. Het is een 
brasserie, maar brouwt nog steeds bier. De brouwerij staat open voor 
bezoek (betalend). Even verder zie je de Kartuizerinnenkerk 12  uit 1607, 
na WOI omgedoopt tot oorlogsmonument. Aanpalend aan de kerk is het 
klooster dat we eerder in deze wandeling zagen (nl. aan de overzijde van 
het water aan de Dijver ter hoogte van de bloementuil). 

Om de Kartuizerinnenstraat te verlaten, moet je onder de 
indrukwekkende praalboog ‘Pro Patria’ wandelen. 

De triomfboog werd in 1929 ingehuldigd als 
eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog. 

Steek de straat schuin over naar rechts om 
via het midden van de achterste hal de poort 
naar de binnenkoer te nemen. 

Op de binnenkoer kan je de 83 meter hoge 
Halletoren bewonderen. Hier zijn ook toiletten 
aanwezig. 
Een Belfort was typisch voor Vlaamse steden 
in de Middeleeuwen. Het was een symbool van 
vrijheid, rijkdom en stedelijke macht. De privile

ges en de stadskas werden erin bewaard. Vroeger waren de klokken het 
kloppend hart van de stad. De werkklok gaf namelijk het ritme van de 
dag aan. 

Wandel via de hoofdingang naar buiten en kom terug uit op de Markt. 
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Eenmaal je voor het Belfort staat kan je de Grote Markt volledig 
aanschouwen.
De Markt bevindt zich in de historische binnenstad en is ongeveer één 
hectare groot. In 1995 werd de Markt heraangelegd waardoor personen
auto’s hier niet meer mogen parkeren. Aan de rechterzijde van het plein 
vallen drie grote gebouwen op. Het middelste en grootste gebouw is 
het Provinciaal Hof uit 1892. Op deze locatie stond eerst de Waterhalle. 
Twee zuilen die overbleven van dit gebouw staan nu in het Arentshof. 
In het Provinciaal Hof zetelde de WestVlaamse provincieraad. Van
daag worden in dit gebouw exposities, muziekwedstrijden, recepties 
en dergelijke georganiseerd. Het Hof voegde zich in 2002 toe aan de 
lijst van beschermde monumenten. Rechts van het Hof zie je het (rode) 
oude postgebouw uit 1891. Toen De Post het gebouw verliet, kwam er 
het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Vandaag zitten er winkels in 
de benedenverdieping. Het gebouw links van het Provinciaal Hof is het 
Historium. 

Neem de weg links van het Belfort naar de Steenstraat.  
Dit is de drukste winkelstraat van Brugge. Neem na een 100-tal meter 
de eerste straat linksaf. 

Alvorens de Sint-Niklaasstraat te betreden: 
bekijk eerst het rode gebouw aan je linkerzijde 
waar winkelketen Zara gevestigd is. 
Hier was vroeger ‘De Grote Vos’, het ambachts
huis uit 1621 van de metselaars, gevestigd. 
Tijdens het interbellum werd hier een filiaal van 
de Bank van de Arbeid ondergebracht, maar dat 
ging failliet in 1934. De Bank van de Arbeid 13  
was het geesteskind van Edward Anseele, soci
alistisch minister en sterke man van de Gentse 
coöperatieve De Vooruit. De Bank van de Arbeid 
was echter niet opgewassen tegen de gevolgen 
van de zware economische crisis in de jaren 
dertig. In het kader van de crisisaanpak bracht 

Hendrik De Man ‘Het Plan van de Arbeid’ uit. 
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Op het einde kom je uit op de Oude Burg. In de gebouwen voor je 
waren vroeger de Gilde der Ambachten, het Algemeen Christelijk 
Vakverbond (ACV) en de Christelijke Mutualiteit (CM) gevestigd. 
Enkel de CM zetelt hier nog. 

In 1894 kon de ‘Gilde der Ambach
ten’ hun gildehuis betrekken. 
De Gilde der Ambachten werd 
geleid door Franstalige edellie
den, patroons en conservatieve 
geestelijken. Ze vertoonde hoege
naamd niet het karakter van een 
vakbond en de ontvoogding van 
de arbeidersklasse was helemaal 
niet aan de orde. Het was veeleer 
een modern systeem van liefda

digheid en paternalisme, via pensioen, zieken en werkloosheidskassen. 
Het Kartuizerinnenklooster bevatte een erg groot grondgebied. Onder 
andere deze huisjes behoorden vroeger tot het klooster.

Ga rechtsaf en volg de Oude Burg tot aan het Simon Stevinplein;  
hier rechtsaf. Op het einde beland je opnieuw in de winkelstraat.  
Ga linksaf en neem meteen de eerste straat rechts: Kemelstraat. 

Aan je linkerzijde zie je het biercafé ’t Brugs Beertje 14 . Voor een 
gewone pils kan je er niet terecht, maar wel voor zo’n 300 soorten bieren. 
Het café opende in 1983 en werd snel bekend in binnen en buitenland. 
Het Belgische artisanale bier staat er nog steeds centraal. Je kan er dan 

ook een unieke selectie Belgische 
bieren proeven. De WestVlaamse 
kunstenaar Daubi creëerde het 
schilderij ‘Spreuken Brouwen’. Het 
originele exemplaar is te bezich
tigen in het café. Op het schilderij 
zijn het brouwproces en 126 bier
spreuken en gezegden afgebeeld.
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Op het einde van de Kemelstraat linksaf naar de Zilverstraat. 

Aan onze linkerzijde kom je uit op een hoofdkan
toor van ABVV 15   WestVlaanderen. De Bond 
Moyson is er ook gehuisvest. In 1892 openden 
de Brugse socialisten hun eerste volkshuis in 
de Kleine Kuipersstraat: ‘Rooden Schouwburg’. 
Er was een café, een winkel en de coöperatieve 
bakkerij ‘Werkerswelzijn’. Kortom, men kon 
er terecht voor ontmoeting, ontspanning en 
vorming. Men kon er tweewekelijks genieten 
van voordrachten. Naarmate het socialisme 
populairder werd, bleek deze locatie te ver van 
de stadskern. Men opende een tweede lokaal in 
1911 dichtbij de Markt, maar al snel bleek dit te 
klein. In 1919 kocht men het hoekgebouw aan 

waar men in 1920 naar verhuisde. De nieuwe locatie was midden in het 
centrum en verbond de handelsstraat met de Markt alsook het station 
dat toen nog aan ’t Zand gelegen was. 
De aankoop gebeurde door de coöperatieve Werkerswelzijn, die dan 
ook haar naam gaf aan dit volkshuis. Voor de financiering kreeg men 
probleemloos een lening bij de Gentse Vooruit. Op deze nieuwe locatie 
kregen alle burelen van de socialistische partij, de coöperatieve, de 
vakbond en de mutualiteit onderdak. Daarnaast was er nog een ruim 
volkscafé, een winkel, een vergaderzaal, een bibliotheek en een cinema
zaal (de Chaplin).
Later, in de jaren 70, werd dit gebouw afgebroken om het huidige 
gebouw te plaatsen. De kantooringangen kwamen bij de nieuwbouw 
terecht in de Zilverstraat. De gelijkvloers en 1ste verdieping werden in 
2008 verkocht en vormen vandaag twee winkelpanden. Naast beide 
winkels in de Steenstraat bevindt zich de ingang van het restaurant 
O’Teur. Dit is nog steeds eigendom van Werkerswelzijn. Na de verkoop in 
2008 verhuisden enkele diensten van de Bond Moyson, SP.A, Curieus en 
Samen Sterker naar de Pathoekeweg. 

Schuin over het ABVV zie je een poort naar het Zilverpand.  
Wandel hier doorheen. 
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Hier zijn enkele horeca en kledingzaken. Aan de bruine kroeg Joey’s 
café ga je naar links. Wandel via het Zilversteegje naar de uitgang en 
kom uit op een beeld van Jef Claerhout: Meybloem. 

Wandel de Zilversteeg uit en 
kom uit op de Zuidzandstraat. 
Hier naar links. Wandel voorbij 
de Sint-Salvatorskathedraal via 
de bushalte en ga rechtsaf naar 
de Sint-Salvatorskerkhof. 

Sta even stil bij de eerste straat 
links, de Sint-Salvatorskoorstraat 
16  . Hier was vroeger herberg 

St-Ivo, waar Achiel Van Acker 
samen met zijn vriendenkring ‘De Maffia’ wekelijkse bijeenkomsten 
organiseerde. 
De vriendenkring kreeg de bijnaam ‘De Maffia’ omwille van de geheim
zinnigheid over de bijeenkomsten. Er werd vaak hele avonden en 
nachten gediscussieerd over kunst, literatuur en politiek. Achiel was een 
echte boekenliefhebber en startte samen met Richard Declerck in 1936 
uitgeverij ‘De Garve’ op. Het doel van deze uitgeverij was om goedkope 
pocketboeken op de markt te brengen zodat de minderbedeelden ook 
de kans kregen om literatuur te kopen. Uitgeverij De Garve bestond 
slechts enkele jaren. 

Wandel verder rond de kathedraal en sla links af naar de Heilige 
Geeststraat. Volg de Heilige Geestsraat en neem de eerstvolgende 
straat naar rechts. Je bereikt zo de Goezeputstraat. Hier links door de 
poort om via het smalle straatje de site Oud Sint-Jan 17  te bereiken. 

Na het betreden van de site zie je aan je rechterzijde de kruisiging van 
Jezus uitgebeeld. Wandel rechtdoor. Aan de linkerzijde zie je het oude 
ziekenhuis met klooster en apotheek. Voor de apotheek zijn er enkele 
kruidenperkjes. Deze zijn gevuld met de meestvoorkomende planten 
uit het medisch receptenboek: het Winkel Bouck. Deze kruidentuin
perkjes zijn vernoemd naar zuster Eleonara Verbeke. In 1977 werd het 
hospitaal ingericht als museum. Aan de rechterzijde is het huidige 
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congressgebouw met de Picassotentoonstelling (een collectie van meer 
dan 300 originele Picasso’s). Dit gebouw behoorde vroeger tot de uitbrei
ding van het SintJanshospitaal. Het werd in de 19de eeuw neergezet. 
Extra weetje: de VTMserie Aspe werd gefilmd op deze site. 

Volg het pad rond de site en kom allerlei horecazaken tegen.  
Blijf dit pad volgen tot aan het laatste deel van de parking.  
Ga via de slagbomen richting uitgang. Wandel onder de poort en kom 
uit op Oostmeers. Steek de straat over naar St-Jan in de Meers.  
Op het einde kom je uit op Westmeers. 

Links zie je street art van Stan 
Slabbinck: ‘Dans der Zotten’ 18  . 
Het stelt de vier seizoenen voor 
via de Brugse Zotten. 
De term Brugse Zotten is afkom
stig uit 1488. Toen was er veel 
ontevredenheid tussen de Brugge
lingen en Keizer Maximiliaan van 
Oostenrijk. Ze hadden hem eerder 
gevangen genomen en enkele 
maanden opgesloten, maar nadat 

ze hem vrijlieten schafte hij de jaarmarkten af. De ontevredenheid steeg 
en de burgers wilden hem opnieuw gevangen nemen via een list: een 
groot feest. Daarnaast wilden ze een nieuw zothuis laten bouwen. Bij 
het horen van deze plannen sprak Maximiliaan volgende woorden uit: 

‘Sluit alle poorten van Brugge 
en je hebt een zothuis’. ‘Zotten’ 
heeft echter nooit verwezen 
naar krankzinnigheid, maar 
naar de eigenzinnigheid van de 
Bruggelingen en hun voorliefde 
voor humor en zottebollen. 
Voor je zie je het Concertge-
bouw en ’t Zand. 
In het kader van Brugge 
Culturele Hoofdstad 2002 werd 
dit gebouw opgetrokken. De 
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gevels zijn bekleed met 68.000 rode terracottategels die in SintOmaars 
in NoordFrankrijk gebakken zijn. Voor de inhuldiging van het Concert
gebouw werd een nieuw bier gebrouwen: de Terracotta. 
’t Zand was in 1838 de locatie van het eerste treinstation van Brugge. 
Het station werd in 1949 afgebroken waardoor ’t Zand terug een plein 
werd. Vandaag zijn er tal van horecazaken. De naam van het plein is 
gebaseerd op de oorspronkelijke bodemsamenstelling: een zandrug. 
’t Zand werd tot 2018 getypeerd door een fontein met vier beelden
groepen van Stefaan en Livia DepuydtCanestraro. De beeldengroepen 
stelden bekende taferelen uit het Brugse verleden voor. In 2018 werden 
de meer dan 5 ton wegende beelden echter gestolen. Wegens werken 
aan ’t Zand lagen ze op een ander terrein. De beelden werden nooit 
teruggevonden, maar er waren sterke aanwijzingen naar een metaaldie
venbende. Hoogstwaarschijnlijk werden de beelden ter plekke in stukken 
gesneden om te vervoeren naar Maastricht, waar ze gesmolten werden. 
Stefaan Depuydt stierf in 2016, maar zijn vrouw Livia wil graag een 
3Dreconstructie maken op basis van foto’s van de beelden. 

Wegens werken nemen we een kleine omweg richting ons eindpunt.  
Normaliter wandelen we door het Koning Albert I stadspark, maar momen-
teel (augustus 2020) zijn er grote werken aan de gang. De ondergrondse 
parking wordt namelijk uitgebreid. 

Wandel links van de graffitimuur de Westmeers in. 

Aan onze linkerzijde komen we een bibliotheek tegen vernoemd naar 
Lode Zielens. Lode was een Belgische schrijver. Zijn bekendste werk is 
‘Moeder, waarom leven wij?’. Hiermee won hij in 1934 de Driejaarlijkse 
Staatsprijs voor romans en verhalend Proza. Dit gebouw werd in 1881 
opgetrokken en werd de Germana genoemd, naar de heilige Germaine 
Cousin. Het gebouw kende vele functies. Zo gebruikte de Gilde der 
Ambachten dit pand (18871894) alvorens ze hun intrek namen in de 
Oude Burg (zie eerder). Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen Duitse 
soldaten dit gebouw in beslag om er een naaiatelier voor soldatenuni
formen van te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze locatie 
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gebruikt om ‘gestrafte’ soldaten onder te brengen. Het ging om soldaten 
die niet meer wilden vechten en op de vlucht waren. Pas in 1973 kocht 
de stad Brugge de Germana en doopte deze om tot de huidige bestem
ming: bibliotheek. 

Blijf rechtdoor wandelen via de Westmeers en ga op het einde naar 
links om meteen terug naar rechts te gaan. 

Wist je dat deze buurt verschillende straten heeft die op meers eindigen? 
Dit is omdat een meers een laag weidegrondgebied is aan het water. Zo 
ligt het Minnewater, de Smeden- en Kapucijnenrei alsook de Begijnenvest 
rondom deze straten. 

Je komt uit op de Oostmeers. 
Wandel nu rechtdoor tot aan 
het eindpunt: het station. 

We hopen dat je het aangename 
en leerrijke wandeling vond. 
Bedankt en tot één van onze 
volgende activiteiten.

25



Bedenkingen

BRUGGE ANDERS BEKEKEN26



BESTEL OOK ONZE ANDERE 
ANDERS BEKEKEN BOEKJES

KORTRIJK ANDERS BEKEKEN
Over textielbaronnen, begijnen en beluiken.

OOSTENDE ANDERS BEKEKEN 
Over Leopold II, street art en de Rode Vloot

TOER DEN BOUGIE IN BORGERHOUT
De strijd voor het algemeen stemrecht

MECHELEN ANDERS BEKEKEN
Een rondrit van 100 km: van Carolus bier tot JackOp, langs 
Pallieter en De Witte, brouwers, bus en autobouwers, groente
telers, diamant bewerkers en kaasmakers…

BESTELLEN ? 

Eén adres: www.linxplus.be. Digitale versies kan je downloaden 
via de link. Papieren versies krijg je op aanvraag thuisgestuurd.

WANDELING

OOSTENDE

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw

PROTEST!
18 april 1893. Het parlement verwerpt algemeen 

enkelvoudig stemrecht. Het recht om te stemmen 

blijft dus  beperkt tot wie een hoge “cijns” of 

belasting betaalt, het cijnskiesrecht. Hierdoor  

heeft maar 1% van de bevolking stemrecht.

De Belgische Werkliedenpartij (BWP) legt zich 

daar niet bij neer en roept een algemene staking 

uit. Meer dan een kwart miljoen mensen leggen 

het werk neer, ook in de Haven van Antwerpen. 

Meerdere havenarbeiders worden opgepakt bij 

schermutselingen. 

De toegang tot de Haven wordt geblokkeerd. 

Bijna 4000 betogers zetten daarop koers richting 

kaarsenfabriek de Roubaix-Oedenkoven, beter  

STEMRECHT VOOR IEDEREEN!

bekend als “Den Bougie”, één van de grootste 

industriële bedrijven in Borgerhout. 

De directeur van de fabriek meldt de demonstranten 

dat het uitgesloten is dat de arbeiders van de 

kaarsenfabriek zullen staken. Het is olie op het 

democratisch vuur. Rellen breken uit. De gewapende 

troepen schieten met scherp.  Er vallen vijf doden 

onder de arbeiders: Gustaaf Herreygers, Neel Bisschop, 

Jef Van Diependael, Filip Bossiers en Benedictus Van de 

Ven. Een paar tientallen betogers zijn gewond. 

EEN COMPROMIS
Het nieuws over het drama in Borgerhout bereikt 

de Kamer. De socialistische BWP kan de katholieke 

regering tot een akkoord dwingen. ‘s Nachts nog komt 

het tot een Belgisch compromis: een meervoudig 

algemeen stemrecht voor alle mannen ouder dan  

25 jaar. Mannen die een huis bezitten, meer belasting 

betalen en een diploma van middelbaar onderwijs 

hebben behaald, krijgen één of twee bijkomende 

stemmen.

De afschaffing van het cijnskiesrecht is voor de BWP  

en de vakbonden een historisch moment in de strijd  

om het algemeen enkelvoudig stemrecht. Het aantal 

stemgerechtigden wordt met deze beslissing 

vertienvoudigd. 

Maak kennis met ‘Den Bougie’, een stukje erfgoed uit de rijke geschiedenis van de arbeiders-

beweging. Wat heeft deze oude kaarsenfabriek in hartje Borgerhout te maken met de invoering 

van het algemeen stemrecht?

KEN JIJ HET VERHAAL VAN  

DE STRIJD OM DEMOCRATIE?

We nemen je mee naar Borgerhout aan het einde van de 19de eeuw. Zo ontdek jij het Borgerhout 

waar deze opstand plaatsvond!

Invoering van het algemeen meervoudig 

stemrecht voor mannen na een 

staking waarbij in Mons en Borgerhout 

verschillende doden vielen.

In 1921 krijgen vrouwen stemrecht voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt echter 

nog tot 1949 alvorens ze hun stem ook mogen 

uitbrengen voor de Kamer en de Senaat. 

Het land is nog niet helemaal bevrijd als de voorlopige regering 

in het kasteel van Loppem beslist om de parlementsverkiezingen 

van november 1919 volgens de principes van het algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen te organiseren. 

In 1981 wordt de 

kiesgerechtigde leeftijd 

verlaagd van 21 naar 18 jaar. 

Door het verdrag van Maastricht 

krijgen vanaf 1999 ook EU-burgers 

het recht om in ons land voor de 

gemeenteraad te stemmen.

1981 1999 2004

1893 19191918 1921 1949
Sinds 2004 geldt dit recht ook 

voor niet-Europese migranten die 

minstens vijf jaar in België verblijven. 

is een samenwerking tussen Curieus en Linx+ 

met steun van het District Borgerhout.

Vu: Carolien Moens, Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen

Den Bougie,  
de kaarsenfabriek in hartje 

Borgerhout was in 1893 het  

decor van de strijd om meer 

democratie.
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WANDELING

KORTRIJK

Eigenzinnig  

door de geschiedenis  

van de kleine man  

en vrouw

EIGENZINNIG  & LINXLUSTIG
door de geschiedenis  van de kleine man  en vrouw

RONDRIT

MECHELEN
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KEN JE ONZE ANDERS 
BEKEKEN-WANDELINGEN AL? 

Aalst / Antwerpen / Bergen / 
Blankenberge / Borgerhout / 
Brugge / Brussel / Charleroi / 
Genk / Gent / Hasselt / Koekel-
berg / Leuven / Luik / Mechelen / 
Molenbeek /  Oostende / Turnhout / 
…
Met kant en klare stadswandelingen 
en fi etstochten serveert Linx+ je de 
geschiedenis van de gewone man 
en vrouw. Stap voor stap, omdat 
die geschiedenis compleet vergeten 
wordt. Met onze wandelingen gaan 
we voorbij aan het anekdotische 
en komen we tot wat voor Linx+ de 
essentie is: de emancipatie van de 
kleine man en vrouw. Saaie tochten? 
Neen, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tege
lijk in uw soep. Er is elke maand een 
wandeling waarop je individueel kan 
inschrijven. Op aanvraag organiseren 
we onze wandelingen en fi etstochten 
ook voor groepen.

COLOFON
Linx+ vzw
Hoogstraat 42
1000 Brussel

 02 289 01 80 

 info@linxplus.be 

 www.linxplus.be 

 www.linxplus.be/nieuwsbrief

 www.facebook.com/linxplus

 www.instagram.com/linxplus

Ontvang onze tips 
voor je vrije tijd
Benieuwd naar het andere 
vrijetijdsaanbod van Linx+? 
Abonneer je via onze website 
op de digitale nieuwsbrief en 
ontvang elke maand verse tips 
in je mailbox.

v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Concept & vorm: Linx+ / 2020

Doe deze wandeling als audiotour 
op izi.travel.

Deze wandelroute werd uitgewerkt door 
Linx+ WestVlaanderen. 
© foto’s: Fabienne Girolami en Marc Bonte 
(Linx+ WestVlaanderen)


