KWB SENTE ZOEKTOCHT 2021 (BRUGGE)
ROUTEBESCHRIJVING
De tocht is ongeveer 7 km en is geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Het drukke centrum wordt
bijna volledig vermeden.
De zoektocht start aan de ondergrondse Parking Pandreitje (Park 2 te 8000 BRUGGE). In deze
openbare parking kan makkelijk de auto achtergelaten worden.
Verlaat de parking aan de voetgangersuitgang om via de straat Pandreitje naar de Braambergstraat
te gaan, waar je rechts indraait en langs de Vismarkt passeert;
Op de Vismarkt snuif je het verleden ook letterlijk op: sedert 1821 wordt in deze overdekte
zuilengaanderij elke voormiddag (behalve op maandag en zondag) verse vis aan de man gebracht.
De Braambergstraat loopt over in de Predikherenstraat, ga over het brugje en op het einde draai je
de Langestraat rechts in. Blijf de ‘lange’ Langestraat volgen, maar draai de tweede straat links in
(Rodestraat).
Neem iets verder aan de rechterkant de onderdoorgang (Vuldersreitje) en blijf het steegje volgen:
draai mee naar rechts maar laat de afslag rechts liggen. Volg de bocht naar links (Stoelstraat) en dan
via de Peperstraat naar rechts waar je terug uitkomt op de Langestraat. Vervolg deze tot aan de
Kruispoort.
Iets voor het einde van de Langestraat, vind je op je linkerkant Frituur & Veggie Eetboetiek Royal. De
opening van een vegetarische frituur deed menig wenkbrauw fronsen, maar deze loopt ondertussen
als een trein. Ook vlees-en viseters vinden er hun goesting, maar met meer dan 45 vegetarische opties
die in apart frituurvet gebakken worden, kan iedereen weleens een pittig jalapenoballetje,
huisgemaakte camembertkroket, risottobakje of tzazikikroket proeven. Je kunt er zelfs een deken
lenen om al dat lekkers picknickgewijs op de vlakbij gelegen groene vesten te verorberen.
Sla aan de Kruispoort linksaf.
De Kruispoort dateert uit begin 15e eeuw, en is een van de best bewaarde van de vier resterende
stadspoorten van Brugge. Hiervoor echter stond er sedert 1297 een ander poort die onderdeel was
van de tweede Brugse stadsomwalling, tot 1304. In 1366 werd een nieuwe poort opgericht, maar
werd ook afgebroken in 1382 na de inname van de stad door de Gentenaars.
In 1406 tenslotte werd de huidige poort gebouwd, met acht torens en twee bruggen. De voorpoort
werd gesloopt in 1760.
Neem nu het paadje omhoog richting windmolen.
Vanaf de 13de eeuw draaiden er constant meer dan 25 windmolens op de Brugse stadsvesten. De
tweede molen die je tegenkomt is de oudste, sinds 1770, en is de enige nog originele molen. De
andere drie overige werden elders aangekocht.
Juist voor de tweede molen kun je links eventjes de Rolweg indraaien (keer daarna op je stappen
terug) om het geboortehuis van de bekende Vlaamse dichter Guido Gezelle te bekijken (Rolweg 64).
Blijf het slingerend Kruisvestpaadje langs de groene vesten volgen, tot je linksaf de Potterierei kunt
volgen.
Je passeert er iets verder het indrukwekkende Onze Lieve Vrouw Ter Potterie Hospitaalmuseum en
het 17de-eeuwse Grootseminarie

In de 13de eeuw verzorgden zusters in het Onze Lieve Vrouw Ter Potterie Hospitaal hier pelgrims,
reizigers en zieken. Vandaag vind je er een prachtige collectie meubels, schilderijen en kunstschatten,
een schatkamer met kerkzilver, barokmeubels en huisraad. Ook de kerk met barokinterieur is ronduit
imposant.
Steek de meanderende Langerei over via de tweede brug (verlengde van de Snaggaardstraat) en
vervolg je weg aan de overkant. Neem direct het eerste straatje rechts, de Sint-Gilliskoorstraat.
Ga op het einde rechtsom, helemaal rond de St. Gilliskerk (Collaert Mansionstraat, Sint-Gilliskerkhof,
Baliestraat).
De blauwstenen pijlers in de Sint-Gilliskerk dateren uit 1250, de rest van het interieur is overwegend
neogotisch. Beroemde schilders zoals Hans Memling en Pieter Pourbus werden hier begraven, maar
hun grafstenen zijn intussen verdwenen. In 1800 werd een belasting op ramen geheven, heel wat
arbeidershuisjes in de omliggende straten hebben nog altijd een dichtgemetseld raam om deze
belastingen te ontlopen.
Draai voorbij de kerk de Lange Raamstraat rechts in. Daarna het tweede straatje linksaf (de Korte
Raamstraat), terug onmiddellijk rechtsaf (Noord-Gistelhof) en linksaf (West-Gistelhof) om terug aan
het water uit te komen.
Steek het brugje over en ga onmiddellijk links langs de Augustijnenrei, via de Spaanse Loskaai die
overloopt in de Gouden-Handrei
De reien zijn de kanaaltjes in het centrum van Brugge, en vormen al eeuwenlang de aderen van de
stad, ze kronkelen door Brugge heen en trakteren je achter elke bocht op weer een ander magnifiek
zicht.
De Reitjes zoals wij ze kennen gaan terug op de rivier de Reie. Deze rivier had zijn bron in het
Houtland tussen Waardamme en Torhout en vloeide via het huidige Oostkamp en Moerbrugge ten
zuiden van Brugge uit in het Minnewater. De Reie doorkruiste vervolgens Brugge en mondde via een
getijdengeul uit ergens tussen Blankenberge en Zeebrugge. In de elfde eeuw werd het water van de
Reie door de inpolderingen afgeleid naar het Zwin.
Steek op het einde terug een brugje over en vervolg rechtsaf de Sint-Annarei langs het water.
In het eerste kleine straatje aan de linkerkant ligt trouwens het oudste café van de stad (als je dit
gaat bekijken, keer daarna op je stappen terug, en vervolg daarna je weg langs het water).
In het karakteristieke Sint-Annakwartier huist al sedert 1515 Café Vlissinghe. Met donkerbruine tafels,
balkenplafond en oude stoof oogt de authentieke gelagzaal nog altijd als een middeleeuwse herberg.
Rubens betaalde er met schilderijen, Gezelle dichtte er op bierviltjes, keizer Karel zou er ooit een
cafébazin zwanger hebben gemaakt en de stoel van de Vlaamse barokschilder Antony van Dyck staat
er nog altijd.
Neem iets verder het brugje met de mooie aangelegde stenen helling om aan de overkant te
geraken, en blijf het water volgen via de Verversdijk. Sla op het einde de Hoogstraat rechts in.
Je passeert enkele leuke winkeltjes met interieurspulletjes en vintage kledij.
Sla de vierde straat rechts in (de Stockstraat) en kom zo uit op het eindpunt, het weidse plein van de
Markt. Geniet nog verder van Brugge, of zoek de weg terug naar het Pandreitje als de auto daar
staat.
Vul de antwoorden in op het antwoordenformulier en vergeet niet je naam in te vullen. Bezorg dit
daarna aan een KWB bestuurslid of mail het naar warlie@telenet.be. Veel plezier! KWB Sente.

