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Een  
bijzondere 
driehoeks-
verhouding
‘De zee neemt en de zee geeft’ is een 

aloud gegeven waaraan Brugge in de 

middeleeuwen haar handel en rijkdom 

te danken heeft. Het is de natuur die 

aan de grondslag ligt van het huidig 

culturele patrimonium en meteen ook 

van de toeristische troeven van deze 

Werelderfgoedstad. Met dank aan het 

Zwin, de Brugse toegang tot de zee, die 

succesvolle export mogelijk maakte. 

Zelfs toen de zee zich terugtrok en de 

mens van het achterland een schitterend 

poldergebied maakte, vormde men 

de kleigrond om tot baksteen om er 

stadspoorten, kerken en monumenten 

mee te bouwen. De cisterciënzers, de 

grote promotoren van de baksteengotiek, 

vestigden zich in Lissewege en zetten 

de toon. Het witte polderdorp bij de 

zee bood toen reeds onderdak aan 

devote pelgrims op weg naar Santiago 

de Compostela. Maar de zee wou haar 

plek weer heroveren in het belang van 

Brugge. Einde 19de eeuw werden de 

plannen voor een zeehaven concreet. 

Lissewege trok zich terug in het 

hinterland, Brugge verschafte zich via 

het Boudewijnkanaal eindelijk weer een 

toegang tot de zee en de kust kreeg er 

met Zeebrugge een nieuwe badstad 

bij! Een win-winsituatie! Ondertussen 

groeide de zeehaven van Brugge uit tot 

een wereldhaven van formaat, is het 

strand nergens zo breed en wordt er 

in Zeebrugge op alle niveaus culinair 

genoten dankzij de zeemijn en de 

actieve vissershaven. Ongeacht of 

je in een gerenommeerd restaurant 

aanschuift of een pint met een ‘pote 

geirnoars’ bestelt. Wat uit Zeebrugge 

komt, smaakt. Maar ook in Lissewege 

verstaan ze de kunst van het tafelen en 

zijn lekkerbekken aan het juiste adres. 

Meer nog, ze combineren er kunst mèt 

tafelen. Logisch dus dat zowel Lieven 

Verstraete als Pieter Aspe hun hart aan 

deze kontreien verloren.

 D
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Hoe het 
begon…
De geschiedenis van de zeehaven begint 

wanneer baron Auguste de Maere, een 

waterbouwkundig ingenieur, in 1877 

pleitte voor een directe verbinding 

van Brugge met de zee. Koning 

Leopold II wou de haven direct aan 

zee uitbouwen om zo in te spelen op 

de eerste maritieme revolutie waarbij 

zeilschepen vervangen werden door 

veel grotere, stalen stoomschepen. In 

1891 installeerde de Belgische regering 

de ‘Commission Mixte de Bruges Port 

de Mer’ die een wedstrijd uitschreef 

voor het bouwen van een zeehaven 

in Brugge. Op 1 juni 1894 werd een 

overeenkomst afgesloten tussen de 

Belgische Staat, de Stad Brugge en de 

heren Louis Coiseau en Jean Cousin 

waarin de voorwaarden betreffende de 

bouw en de uitbating van de nieuwe 

haven werden vastgelegd. Die nieuwe 

haven moest uit drie delen bestaan: een 

voorhaven aan de kust, een zeekanaal 

en een binnenhaven ten noorden van de 

binnenstad. 1895 was een cruciaal jaar. 

Dan werd immers de “Maatschappij 

van de Brugse Zeevaartinrichtingen” 

(M.B.Z.) opgericht die de haven 

moest bouwen. De M.B.Z voerde de 

werken uit en zou later het nieuwe 

havencomplex beheren en uitbaten. De 

werken startten in 1896 en duurden tot 

1905. In het gezegende 1907 werd de 

gloednieuwe haven eindelijk officieel 

ingehuldigd. Koning Leopold II zeilde 

zelfs met zijn privéjacht de zeehaven 

binnen om die honneurs waar te 

nemen. In de beginjaren bleef het grote 

succes uit. Een euvel dat grotendeels 

kan verklaard worden door het gebrek 

aan weg- en spoorverbindingen 

en hinterlandindustrie. Bovendien 

kenden ook de trans-Atlantische 

passagiersdiensten minder succes dan 

verhoopt. Uiteindelijk werden er wel 

twee regelmatige lijndiensten ingelegd: 

tweemaal per week konden passagiers 

inschepen naar Hull en er kwam ook 

een verbinding met Rotterdam. Maar 

de twee verwoestende wereldoorlogen 

zorgden er uiteindelijk voor dat de 

zeehaven nooit echt een goede start kon 

nemen. 

De zeehaven  
van Brugge,  
van plan tot 
wereldhaven 

Maak kennis met de Brugse zeehaven,  

een wonderlijke plek die nooit slaapt en  

waar de hele wereld samenkomt.

GOED OM WETEN!

• In 1997 werd een stukje wereldhaven ongegeneerd ingepalmd door sternen. Op 

het Sterneneiland, een kunstmatig opgespoten schiereiland, kan je naast de 

grootste broedkolonie van deze zeldzame vogels in West-Europa ook regelmatig 

zeehonden spotten.  

• Dankzij zijn bijzondere kustpositie en diepe vaargeul kan de Brugse zeehaven 

de grootste containerschepen ter wereld ontvangen.

• De zeehaven van Brugge staat gekend als een snelle aanloophaven waar 

schepen onafhankelijk van het tij probleemloos kunnen aanmeren. 

• De ongeveer 400 bedrijven die in de havenzone actief zijn, zorgen voor zo’n 

10.000 directe jobs. Samen met de onrechtstreekse tewerkstelling creëert de 

haven ongeveer 20.000 jobs.
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De haven in 
oorlogstijd  
Duikboten, torpedo's en nachtelijke 
raids. Dit oorlogsverhaal leest als een 
spannende thriller vol verrassende 
wendingen. Maak kennis met het stille, 
maar indrukwekkende oorlogsverleden 
van Zeebrugge. 

Eigenlijk waren de Duitsers in augustus 

1914 van plan om de haven van 

Duinkerke als uitvalsbasis tegen de 

Britten te gebruiken, maar de IJzer 

en de loopgravenoorlog strooiden 

roet in het eten. En dus viel hun oog 

op de driehoek Brugge-Oostende-

Zeebrugge, met Oostende en Zeebrugge 

als satelliethavens, verbonden met 

Brugge door een kanaal. De Kaiserliche 

Marine kreeg de gloednieuwe 

zeehaven van Brugge bovendien 

onbeschadigd in handen. De bezetter 

trok er afweergeschut op en installeerde 

batterijen net voor de haveningang en 

op de oude havenmuur om hun in- en 

uitvarende vloot te beschermen. Op 9 

november 1914 liep de eerste U-boot 

de voorhaven binnen. De duikboten 

lagen er niet permanent, maar voeren 

via het Boudewijnkanaal meteen door 

naar de veel veiligere achterhaven 

die als moderne duikbootbasis werd 

uitgebouwd. Van hieruit konden de 

U-boten vlot koers zetten naar Zeebrugge 

en Oostende om de zee te bereiken. 

En werd een van de havens of kanalen 

geblokkeerd, dan konden ze nog altijd 

vluchten via de intacte voorhaven. Tijdens 

de oorlogsjaren waren er een dertigtal 

duikboten actief. Duikboten ontworpen op 

maat van de Noordzeekust. Dankzij hun 

beperkte omvang slalomden ze vlotjes 

tussen de zandbanken. 

Via het Kanaal voerden de geallieerden 

nieuwe troepen en bevoorrading aan 

voor de Britse troepen in Frankrijk. En 

vermits er aan de IJzer zo goed als geen 

vooruitgang geboekt werd, wou het 

Duitse opperbevel die vitale bevoorrading 

blokkeren via duikboten. Aanvankelijk 

ridderlijk. Zodra een U-boot een vijandig 

oorlogsschip spotte, werd een sloep 

gestuurd die de bemanning ontzette en 

pas daarna werd het schip getorpedeerd. 

Maar al snel introduceerden de Britten 

hun Q-ships, zwaar bewapende 

vaartuigen die eruitzagen als gewone 

vissers- of koopvaardijschepen, maar met 

verscholen geschut. Ze lieten de U-boten 

dichterbij komen om dan te vuren. 

Dat resulteerde in een hardere Duitse 

aanpak waarbij ook passagiersschepen 

sneuvelden. Ondanks de internationale 

verontwaardiging, werd op 1 februari 

1917 de onbeperkte duikbotenoorlog 

afgekondigd. Meteen torpederen dus. De 

Britten waren nu nog meer overtuigd, 

Zeebrugge en Oostende moesten kost 

wat kost heroverd worden. Daarom werd 

de Derde Slag bij Ieper, de vermaarde 

Slag bij Passendale, ingezet. De Britse 

troepen wilden de Duitse frontlinie 

doorbreken om zo de kust te bevrijden 

en de havens opnieuw onder controle 

te krijgen. Honderd dagen strijd leidden 

tot een totale woestenij, amper 8 

kilometer terreinwinst en 400.000 dode 

Britse soldaten. De Slag bij Passendale 

ging de geschiedenis in als een der 

bloedigste veldslagen aller tijden. Maar 

de Britten gaven niet op en smeedden 

al snel nieuwe plannen: een raid op de 

zeehavens van Brugge en Oostende. Vice-

admiraal Roger Keyes kreeg de opdracht 

de raid uit te werken en te leiden. 

TIP Stap langs 
oorlogserfgoed

De erfgoedwandeling Zeebrugge, 

die start nabij Seafront, belicht 

Zeebrugges unieke plaats in de 

Vlaamse visserijgeschiedenis in 

combinatie met het wedervaren 

van deze haven tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. De kaart kan 

je kopen bij Toerisme Brugge 

(Zeedijk) en Seafront of bestellen 

via www.fietsen-wandelen.be. 

TIP Volg het oorlogspad in Seafront 

Precies 100 jaar na de Duitse inval herdenkt ook Seafront de Groote Oorlog met 

de tentoonstelling ‘Belegerde kust, bezette haven; WOI en Zeebrugge’. Aan 

de hand van enkele uitzonderlijke stukken wordt het verhaal van Zeebrugge als 

uitvalsbasis voor de oorlog op zee thematisch geschetst.

Info > zie p. 13

www.seafront.be
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De haven 
vandaag   
Ondanks al dat oorlogsleed slaagde de 
haven er in om zich serieus te herpakken. 
Dankzij zijn centrale ligging en directe 
toegang tot de Noordzee, de drukst 
bevaren zee ter wereld, wist de zeehaven 
van Brugge uit te groeien tot een heuse 
wereldhaven. 

Vanaf 2000 zorgt de globalisering van 

de wereldeconomie voor de grote 

doorbraak op internationaal niveau. 

Vandaag meren er bijna 10.000 schepen 

per jaar aan en is de zeehaven een 

belangrijk knooppunt voor de snel 

groeiende mondiale containertrafiek en 

het Europese roll-on/roll-off verkeer. 

Ondertussen kwamen heel wat grote 

distributiebedrijven zich in de haven 

vestigen, om zo hun Europese klanten te 

kunnen bedienen. De Brugse zeehaven 

is ook een belangrijke invoerhaven voor 

papier en voedingsproducten zoals 

vers fruit en fruitsappen, groenten, 

aardappelen, koffie, vlees, vis en 

zuivel en is zelfs het officiële Europese 

verdeelcentrum van de Zespri-kiwi’s 

uit Nieuw-Zeeland. Daarnaast is de 

zeehaven van Brugge een belangrijke 

passagiershaven, een grote cruisehaven 

en wereldleider qua autotrafiek. De 

belangrijkste haven ter wereld dus voor 

de export en import van nieuwe wagens 

en die worden zowel binnen Europa als 

wereldwijd verscheept. En dan is er nog 

gas. Dat gas wordt op twee manieren 

aangevoerd. Enerzijds vloeibaar, vooral 

vanuit Qatar, om opgeslagen te worden 

in de LNG-terminal in de voorhaven. Een 

staaltje van technisch vernuft! Anderzijds 

verbindt een pijpleiding de zeehaven met 

Noorwegen en Groot-Brittannië. Dit gas 

gaat verder naar Frankrijk en Zuid-

Europa.

CIJFERS OM MEE UIT TE PAKKEN

• De 37 windturbines die de zeehaven telt, voorzien 25.000 gezinnen van elektriciteit.

• De West- en de Oostdam, de betonnen armen die de eerste havendam insluiten, zijn 

samen goed voor 10 miljoen ton natuursteen en 60.000 betonblokken.

• In de haven passeren jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen vrachtwagens. Dagelijks 

vertrekken er een twintigtal vrachtschepen naar zowel Engeland, Scandinavië, de 

Baltische staten als Zuid-Europa.

• De zeehaven van Brugge heeft zich gespecialiseerd in het vervoer van onbegeleide 

vrachtwagenladingen. Bijna 90% van alle roro-vracht maakt de overtocht zonder 

chauffeur. 

• Het autojaarrecord staat momenteel op 2,2 miljoen behandelde stuks.

• Vandaag biedt de zeehaven maar liefst 15 wekelijkse lijndiensten naar het Midden- 

en Verre Oosten aan.

• De Brugse zeehaven is een gasdistributieplatform en bevoorraadt zo 15% van de 

Noord-West-Europese markt.

• Voor 2015 staan al 142 cruise-aanlopen geboekt, goed voor zo'n 300.000 passagiers.

Slag van Saint 
George’s Day 

Het plan was om drie verouderde 

oorlogsschepen te vullen met beton 

en die dwars in de voorhaven te laten 

zinken om zo  de havengeul te blokkeren. 

Daartoe moesten de Britse troepen 

wel eerst ongezien op de havendam 

zien te landen om vervolgens de 

batterijen, die de môle verdedigden, 

uit te schakelen. Kleine, snelle bootjes 

moesten zorgen voor een verhullend 

rookgordijn. Tegelijkertijd moest een 

oude duikboot het viaduct, dat de môle 

met het vasteland verbindt, opblazen 

om versterking uit te sluiten. Het plan 

had enkel kans op slagen bij rustig 

weer, met een landinwaartse wind 

die het rookgordijn voor de schepen 

hield, en hoogtij om de môle te kunnen 

beklimmen. En dat allemaal rond 

middernacht. Pogingen passeerden, maar 

in de nacht van 22 op 23 april, op het feest 

van Saint-Georges, waren de Britten er 

helemaal klaar voor. Alluderend op Sint-

Joris, de Engelse patroonheilige die een 

draak overwon, gaf Sir Roger Keyes het 

startschot met de woorden: ‘Let’s give the 

dragon’s tail a damned good twist’. 

Aanvankelijk verwarden de Duitsers de 

scheepsmotoren met een luchtaanval, 

maar al snel beseften ze dat die mist 

een rookgordijn was. Lichtgranaten 

onthulden Britse schoorstenen en 

zoeklichten verlichtten de môle. Toen 

een plotse windstoot het rookgordijn 

wegblies, openden de Duitsers het 

vuur. De helft van de Britse soldaten 

op de eerste overzetboot sneuvelden of 

raakten gewond. Maar ze voeren toch 

door, landden op de havenmuur en net op 

dat moment blies, precies volgens plan, 

een Britse onderzeeër zich op onder het 

viaduct. Het eerste Britse oorlogsschip 

dat de havenmuur passeerde, raakte 

vast in Duitse netten en de bemanning 

liet het schip ter plekke zinken. De 

twee andere schepen konden haast 

ongemerkt de havenmond binnenvaren. 

Ze positioneerden zich dwars in de 

havengeul en lieten de lading ontploffen. 

Operatie geslaagd. Hoewel. Enkele dagen 

later hadden de Duitsers al een nieuwe 

havengeul achter de schepen gecreëerd. 

Maar deze grootse verrassingsaanval gaf 

het Duitse zelfvertrouwen een knak. Zelfs 

de keizer kwam de schade opmeten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

speelde de Brugse zeehaven een 

eerder bescheiden rol. Alleen, 

wanneer de bevrijding in zicht kwam, 

begonnen de Duitsers systematisch 

de haveninstallaties te vernietigen. De 

haven werd zo grotendeels verwoest en 

was voor de tweede maal op rij aan een 

heropbouw toe.

DE OORLOG HERDACHT
Om de moedige poging van vice-

admiraal Keyes te herdenken en 

hulde te brengen aan de zowat 

200 slachtoffers die toen vielen, 

wordt de fameuze slag van Saint 

George’s Day jaarlijks herdacht 

op 23 april of, indien 23 april niet 

op een zondag valt, de zondag het 

dichtst erbij. Op zaterdag wordt 

ook hulde gebracht aan het Saint 

George’s Day Monument op de 

Zeedijk dat de raid weergeeft op 

een plattegrond. Op het Admiraal 

Keyesplein werd een monument 

opgetrokken met stukken van de 

havendam waar de Britse schepen 

op botsten toen ze hun troepen 

losten. Houd ook even halt aan 

het mooie militaire kerkhof bij de 

Sint-Donaaskerk. Dit is een van de 

zeldzame plekken waar je zowel

Duitse als Britse gesneuvelden 

aantreft. Een authentieke, 

onaangeroerde en intieme plek die 

de oorlogswaanzin illustreert en je 

gegarandeerd ontroert.
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TIP Observeer het laad- en 
losspektakel

De uitkijkpost aan de voet van de Zweedse Kaai 

bevindt zich op een scharnierpunt tussen de voor- 

en achterhaven. Vanop het terras bewonder je de 

cruiseschepen en zie je die gigantische autoschepen de 

Vandammesluis binnenvaren. Iets verderop, op het einde 

van de Rederskaai en Omookaai, krijg je een uniek zicht 

op de voorhaven voorgeschoteld. Vanaf het uitkijkplatform 

aan het Visserskruis, een monument voor op zee 

omgekomen vissers, kan je het stalen tankerballet van op 

de eerste rij volgen en het indrukwekkende schouwspel 

van aan- en afvarende tankermastodonten gadeslaan.

TIP Doorkruis het havengebied

Zin om de haven in al zijn facetten te ontdekken? Dan 

is de combinatie van havenrondvaart en busrondrit dé 

oplossing! Een gids onthult je zowel tijdens de rondrit 

als de rondvaart alle geheimen over de dagdagelijkse 

werking van de Brugse zeehaven. Bovendien krijg je bij 

aankoop van een combiticket ook een fijne korting op een 

toegangsticket voor Seafront.

Open > elke dinsdag in juli en augustus om 13.45u, 

aansluitend havenrondvaart om 16.00u, einde voorzien rond 

17.15u

Prijs > volwassenen: € 12,00 | kinderen tot 12 jaar: € 9,50 | 

inclusief 1 consumptie in een visserscafé

Info > opstap parking hoek Tijdokstraat – Vismijnstraat (ter 

hoogte van Seafront)

tickets volgens beschikbaarheid | vooraf inschrijven bij: 

Toerisme Brugge (Zeedijk, openingsuren: juli en augustus 

elke dag van 10.00u tot 13.30u en van 14.00u tot 18.00u)

www.brugge.be/zeebrugge

NOTEER IN JE AGENDA!
21 juni – 21 september > 
Beaufort buiten de grenzen: 
kunst in de haven 

Liefhebbers van hedendaagse kunst moeten tijdens 

de zomer aan de kust zijn voor de vijfde editie van de 

triënnale Beaufort. Basis voor dit concept blijft de unieke 

combinatie van de typische kustelementen met kunst. 

Toch vernieuwt deze uitgave van Beaufort zich qua aanpak 

en benadering: drie opvallende natuur- en erfgoedlocaties 

aan de kust presenteren elk een groepstentoonstelling 

en worden onderling artistiek verbonden door de 

kunstwerken in de verschillende kustgemeentes. 

www.beaufort2015.be

21

TIP Doe een havenrondje 

Een havencruise met de Zephira, de passagiersboot van rederij Franlis, is de ideale manier om met eigen ogen te zien hoe het er 

in zo’n wereldhaven aan toegaat. Een audiosysteem en diverse beeldschermen geven je tekst en uitleg tijdens de rondvaart in de 

haven. Bovendien kan je ook zelf informatie opvragen over de vaartuigen onderweg. Wil je liever op je eigen tempo de havencruise

ervaren en heb je een smartphone, dan kan je de gratis applicatie downloaden, beschikbaar in een versie voor zowel volwassenen 

als kinderen. Wie geen smartphone heeft, kan een toestel ontlenen aan boord. Rederij Franlis organiseert ook Noordzeecruises 

naar de Thorntonbank, het eerste Belgische windmolenpark op zee. 

Open > 29 maart – 11 oktober: weekends en feestdagen om 14.00u | juli en augustus: dagelijks om 14.00u en 16.00u | 1 t.e.m. 16 

augustus: dagelijks extra afvaart om 11.00u 

Prijs > volwassenen: € 9,50 | kinderen 3 t.e.m 11 jaar: € 7,00 | senioren: € 9,00 | speciale formules en Noordzeecruise naar de 

Thorntonbank: zie website

Info > inscheping 20 minuten voor afvaart | hoek Tijdokstraat en Vismijnstraat (nabij Maritiem themapark Seafront, Oude Vissershaven)

www.havenrondvaarten.be
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Het hoeft niet te verbazen dat 

Zeebrugge, net als voor zovele 

Bruggelingen, ook voor Canvascoryfee 

Lieven Verstraete de eerste grote 

kustliefde was. En eerste grote 

liefdes zijn moeilijk te vervangen. 

‘Zeebrugge was de badstad waar 

wij met het hele gezin steevast heen 

trokken. De plek waar we onze eerste 

strandherinneringen vergaarden. De 

eerste keer pootjebaden, de eerste 

boules de berlin eten, de eerste keer 

te weinig zonnecrème aandoen om 

roodverbrand huiswaarts te keren. Heel 

wat van mijn zomerse herinneringen aan 

mijn kindertijd spelen zich in Zeebrugge 

af.’ Toen Lieven op zondag naar de Chiro 

mocht, ging het opnieuw vaak richting 

Zeebrugge. ‘We gingen altijd met de 

fiets, al een fantastisch avontuur op zich, 

en rolden er dan van de hoge duinen, 

recht het water in. Heerlijke tijden.’ 

Maar daarna bekoelde de liefde ietwat 

en wisten ook andere badsteden Lieven 

te bekoren. Gelukkig roest oude liefde 

niet. ‘Toegegeven, ik ben Zeebrugge 

een tijdje ontrouw geweest, maar dat 

hield op zodra een vriend van me een 

appartement kocht op de Zeedijk en ik 

er opnieuw regelmatiger kwam. In een 

mum van tijd had ik Zeebrugge opnieuw 

ontdekt en in mijn armen gesloten.’ De 

liefde flakkerde terug op en vandaag 

kun je Lieven zowel ’s winters als ’s 

zomers in de badstad treffen. ‘’s Winters 

ga ik op zonnige zondagen graag op dat 

gigantische, verlaten strand wandelen. 

Starten in Zeebrugge, flink doorstappen 

naar Blankenberge en daar op de tram 

hoppen om terug te keren. Een uur lang 

geniet je van een fantastisch tracé en 

van de zon die recht in je gezicht schijnt.’ 

En ’s zomers wordt er verbroederd bij 

een pint. ‘Zeebrugge is het strand van 

de Bruggelingen, dus tref je hier de hele 

stad en dat is bijzonder gezellig. Soms 

heb je elkaar een jaar niet gezien en 

vind je pas hier de tijd om, op een van 

de strandterrassen, bij te praten.’ Niet 

dat er de hele dag gelanterfant wordt. 

‘Sinds een jaar of twee ga ik af en toe 

kiten want zelfs bij hoog water beschik 

je hier nog altijd over een zee van 

strand. Zeebrugge zou hét kite-mekka 

TIP Lievens favoriete geheimplek!

‘Een klassieker die Zeebrugge typeert is de Old Steamer. Weinig tralala, maar 

superauthentiek. Niet duur, geen gestes, goed en in orde. Zo simpel is het in 

Zeebrugge. En dat ik in de Old Steamer mijn vrouw heb leren kennen en hier voor 

het eerst met haar danste, zal ook wel meespelen….’

Bar - Bistro The Old Steamer Rederskaai 19, Zeebrugge, T + 32 50 54 58 25

www.oldsteamer.be 

Lieven 
Verstraete 
over zijn 
Zeebrugge

Dat oude liefde nooit roest, bewijst Canvasgezicht Lieven Verstraete. 
Zeebrugge was zijn eerste grote kustliefde en vandaag is de Bruggeling 
hier nog steeds een graag geziene gast. ‘’s Winters uitwaaien op het 
strand, ’s zomers bijpraten, wat kiten en die haven bewonderen. Simpel 
geluk in Zeebrugge.’

“Van op dat immense strand  
de haven kunnen gadeslaan, 

 net dat maakt Zeebrugge zo uniek.”
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TIP Stap eens lekker door

De Kustwandelroute is met afstand het meest complete wandelnetwerk aan de 

kust. De route, een netwerk van verharde en onverharde wandelwegen tussen De 

Panne en Knokke-Heist, rijgt het mooiste van de kustgemeenten aan elkaar op 

vlak van cultuur, natuur, maritiem erfgoed en couleur locale. Je stippelt zelf je 

wandelroute uit via bewegwijzerde knooppunten die je terug vindt in de handige 

kaartbrochure. Starten in Zeebrugge kun je best vanaf het instappunt tegenover 

het treinstation in de Strandwijk. Deze kaart is te koop bij Toerisme Brugge 

(Zeedijk) of te bestellen via www.fietsen-wandelen.be.

TIP Bezoek eens een museum… 
schip

Vanaf de Rederskaai vallen de West-Hinder en de Foxtrot, 

respectievelijk een lichtschip en een duikboot, meteen 

op. Het zijn de twee hoofdattracties van het Maritiem 

Themapark Seafront. Aan boord van de Russische 

onderzeeër, een stalen gevaarte van zo’n 100 m lang, 

kan je ervaren hoe beklemmend het leven van de 75 

bemanningsleden was. Maar omdat de beste stuurlui 

nog steeds aan wal staan, kan je na die beklijvende 

duikbootervaring ook even het roer van het lichtschip 

West-Hinder in handen nemen, tot 1995 een knalrode 

vuurtoren op de Noordzee, sindsdien echter veilig op het 

droge. 

Open > juli en augustus: 10.00u tot 18.00u | september – juni: 

10.00u tot 17.00u (behalve op 25/12 en 1/1) | aangepaste uren 

in de winter (nov./dec.) en jaarlijkse sluiting: zie website 

Prijs > kinderen tot 1 m.: gratis (indien vergezeld van een 

ouder) | kinderen tot 12 jaar: € 9,00 | volwassenen: € 12,50 | 

60+: € 11,00 | speciale kortingsacties: zie website 

www.seafront.be

moeten worden! Geen geluidshinder, 

spectaculair voor elke zonneklopper 

en plaats zat om iedereen te behagen.’ 

Het zicht op de haven neemt Lieven er 

graag bij. ‘Een tiental jaar geleden heb 

ik gedurende enkele maanden aan de 

Rederskaai gewoond en dan zit je op de 

eerste rij. Vlak voor je neus zie je die 

immense containerschepen binnenvaren 

en dat blijft intrigeren. Die haven is 

Zeebrugge en dat je van op het strand de 

haven kunt gadeslaan, maakt het alleen 

maar mooier. Dat gigantische strand 

pal naast die hectische haven, precies 

dat dubbele gevoel maakt Zeebrugge zo 

bijzonder. Hier komen uitersten samen 

en dat is zeldzaam.’ 

“Zeebrugge blijft een van de best bewaarde geheimen aan 
onze kust. Niet het chique van Knokke-Heist, niet het volkse 
Blankenberge, maar daar netjes tussenin. Eigenlijk zou 
Zeebrugge gewoon ons geheim moeten blijven.” 

  – Lieven Verstraete
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Maak kennis 
met visgroot- 
handelaar 
Maarten  
du Bois 
Maarten du Bois is opgegroeid tussen 

de vis. Zijn ene grootvader had een 

ouderwetse haringkar met maatjes, 

garnalen, gerookte paling en rolmops, 

zijn andere grootvader runde een 

sprot- en haringrokerij, terwijl oma in 

haar eigen bedrijfje paling en garnalen 

in gelei oplegde. ‘Mijn grootmoeder 

woonde twee huizen verder, vanaf dat 

ik een jaar of zes was, hielp ik haar 

garnalen pellen. Toen ik wat ouder 

werd, niet meer dan een jaar of tien, 

mocht ik mijn vader, die op de markten 

stond met verse vis, helpen. Mijn taak 

was de wulloks koken en uitdoen. 

Vele duizenden kilo’s zijn door mijn 

handen gegaan.’ Toen op een ‘mooie’ 

dag de visfileerder ziek was, greep de 

kleine Maarten een mes en ging hij 

zelf aan de slag. ‘Mijn vader zag dat ik 

het kon en vanaf toen mocht ik ook vis 

kuisen. Als je insprong en jezelf kon 

redden, dan mocht je verder doen.’ 

Niet dat Maarten droomde van een 

viscarrière. ‘Ik ben nog gaan studeren, 

pedagogiek en fysiotherapie, maar heb 

op het laatst toch afgehaakt. Tijdens 

mijn stageperiode besefte ik dat het 

toch echt niet mijn ding was.’ Als bij 

toeval vroeg een restauranthouder 

Maarten of hij hem geen mooie tarbot 

kon bezorgen. ‘Zo is het simpelweg 

begonnen. Voor ik het goed en wel 

besefte, was ik vertrokken. Het ene 

moment was ik aan het masseren, het 

andere bracht ik vis naar een klant. 

Alsof mijn weg al voor me bepaald was.’

Maarten maakte meteen een blitse 

start. ‘Van IJsland tot Marokko, van 

Ierland tot in de Seychellen, van Canada 

tot Oman, ik had overal mijn contacten 

die me verse vis en schaaldieren 

aanleverden. Die eerste jaren heb ik 

nauwelijks mijn bed gezien. Immense 

hoeveelheden vis, een extreem tempo, 

maar dat kun je niet volhouden. Toen 

ik dat besefte, ben ik me beginnen 

toespitsen op lokale vis.’ Vandaag kun 

je Maarten ’s morgens vroeg nog altijd 

in de Zeebrugse visveiling vinden. ‘Elke 

aankoop is een studie. Er zijn meestal 

7 à 8 boten in Zeebrugge, maar ook 

nog eens zoveel in Oostende. Je hebt 

ongeveer een half uur nodig om de 

vis te inspecteren. We controleren 

de kieuwen en slijmlaag, checken de 

stevigheid van de vis en weten zo al 

snel bij welke boot we wel of niet zullen 

kopen.’ Elke koper heeft zo zijn favoriete 

Vis uit Zeebrugge: 
daarnet nog 
in zee, nu al 
op je bord

Goed nieuws! Dankzij zijn actieve vissershaven, zijn hightech 

vismijn, zijn vele restaurants, havencafeetjes en visboetieks kun 

je in Zeebrugge zorgeloos culinair genieten. Laat je op sleeptouw 

nemen door een vishandelaar en rep je daarna naar de Zeebrugse 

viswinkels. Smakelijk!

DE VISACADEMIE 

Maarten du Bois wil in Zeebrugge de eerste Belgische 

Visacademie oprichten. ‘In Nederland en Frankrijk 

bestaan er al jaren heuse visacademies waar je alle 

facetten van het vak leert. Hier niet en dat is doodzonde. 

Sterker nog, op dit moment is er geen enkele school 

waar je kunt leren vis fileren en bewerken.’ Precies 

daarom is Maarten momenteel een theoretisch en 

praktisch lessenpakket aan het voorbereiden en 

allerlei kenners rond zich aan het verzamelen om 

op 1 januari 2016 de Visacademie officieel te kunnen 

openen. De afgestudeerden krijgen het predikaat ‘zeevis 

ambassadeur’. Wordt dus vervolgd.

www.chefssecret.be
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VERS UIT ZEEBRUGGE
Of je nu gaat lunchen, dineren of 

een visvoorraadje inslaat bij een van 

de vishandels, een ding staat vast, je 

eet er dagverse Zeebrugse vis!

• Vishandel Saskia,  

Vismijnstraat 34, Zeebrugge,  

T + 32 50 54 46 74

• Vishandel Westhinder, 

Vismijnstraat 20, Zeebrugge,  

T + 32 50 54 41 47

• Vishandel StemiFish, 

Tijdokstraat 1, Zeebrugge,  

T + 32 50 54 57 81 

Een overzicht van de Zeebrugse 

restaurants vind je op p. 40 en 41.

boten, maar blindelings kopen is geen 

optie. ‘Soms heeft je uitverkorene 

een nieuwe schipper of zochten ze 

een andere visgrond op waardoor ze 

iets mindere ‘marchandise’ aan wal 

brengen. Blind kopen kun je nooit.’ En 

dan begint het spel. Sommige kopers 

installeren zich in de veilzaal, Maarten 

volgt op afstand, vanuit zijn kantoor, 

het veilgebeuren. ‘Zodra de klok begint 

te draaien, ben je vertrokken. Nu eens 

sla je op het goede moment toe en zie 

je de vis duurder worden, een andere 

keer zakt de prijs en heb je te vroeg 

geduwd. Dat is balen natuurlijk. In 

drie seconden kun je immers veel geld 

winnen of verliezen. Geloof me, wij 

moeten niet meer naar het casino voor 

een adrenalineshot.’

Omdat Maarten zich in Zeebrugge 

bevindt, koopt hij de vis het liefst in 

de vismijn van Zeebrugge. ‘Zolang 

er genoeg vis is in Zeebrugge, 

kopen wij hier. Ik ben misschien wat 

bevooroordeeld, maar ik heb toch de 

indruk dat vis uit de Zeebrugse vismijn 

nog net iets beter is.’ Zowat 90 % van 

zijn klandizie bevindt zich bovendien 

binnen een straal van 20 km. ‘Zo 

kunnen we kort op de bal spelen.’ Zelf is 

deze fervente hobbykok en smaakfanaat 

gek op coquilles, ‘rauw, met snuifje 

peper en wat olijfolie, meer heeft dat 

echt niet nodig’ en tarbot. ‘Een gegrild 

tarbotmootje, krielaardappelen en 

bearnaise of een zonnevisfiletje met 

garnalensaus, daarvoor mag je me altijd 

bellen.’

TIP Maartens favoriete geheimplek! 

‘Ik ga, net als iedereen, graag eens naar ’t Werftje, maar meestal vind je me in Wittekerke. Daar doen ze flink hun best om lokale 

vis op de kaart te zetten. Hondshaai, sliptongetjes en pladijsfilet geven het menu een Zeebrugse toets. Bovendien beschikt deze 

bistro over een geweldig terras met zicht op de zeiljachten en de oude vissershaven, een plek waar je de hele dag van de zon 

geniet.’

Bistro Wittekerke Rederskaai 38, Zeebrugge, T + 32 50 78 89 84

www.facebook.com/bistro.zeebrugge  

TIP Proef van het vissersleven 

In juli en augustus kan je elke woensdag nòg meer proeven van het vissersleven. Dan kun je Seafront namelijk bezoeken in 

combinatie met een begeleide zeemanswandeling rond de Oude Vismijnsite en een bezoek aan het atelier van viswinkel Saskia 

of Westhinder. Nagenieten kan bij een drankje in een typisch visserscafeetje. Bovendien krijg je bij deelname nog een fijne 

korting op een havenrondvaart van Franlis.

Open > elke woensdag in juli en augustus | vanaf 10.00u: vrij bezoek aan Seafront, 15.30u: geleide zeemanswandeling en bezoek 

visatelier, 17.00u: consumptie in een visserscafé 

Prijs > voorverkoop: volwassenen: € 12,00 | kinderen tot 12 jaar: € 9,50. dag zelf: volwassenen: € 16,00 | kinderen tot 12 jaar: 12,50

Info > tickets volgens beschikbaarheid bij:

• Toerisme Brugge (Zeedijk, openingsuren: juli en augustus elke dag van 10.00u tot 13.30u en van 14.00u tot 18.00u)

• Seafront: T + 32 50 55 14 15

• dag zelf enkel aan de kassa van Seafront, openingsuren zie p. 13

www.seafront.be

VIST JE DAT…

• er op een drukke dag 100 mensen actief zijn op de visveiling?

• het grootste volume vis via het internet wordt gekocht?

• er op de veilvloer een constante temperatuur van 5°C heerst?

• om vis zolang mogelijk te bewaren je de koude keten nooit mag onderbreken?

• er zowel met de hand als machinaal wordt gesorteerd?

• er minimumprijzen gelden voor de vis?

• er 3 kwaliteitssorteringen zijn?

• de versheid van de vis wordt beoordeeld door strafpunten te geven?

• er voor elke vissoort minimummaten bepaald zijn?
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TIP Ga op ontdekking in Seafront  

In het reusachtige gebouw van de Oude Vismijn ontdek je de 

geheimen van de zee en proef je de rijke visserijgeschiedenis. 

De interactieve en multimediale tentoonstelling ‘Vis, van boot 

tot bord’ neemt je mee naar ongekende diepten en laat je kennis 

maken met het enorme aanbod Noordzeevis: van de petieterige 

garnaal over de knappe griet tot de angstaanjagende zeeduivel. 

Je ontdekt er eveneens de lange weg die een vis aflegt van de 

zee tot op het bord en wordt er overrompeld met allerhande 

visweetjes. Centraal staat het veilspel waar je actief kan 

deelnemen aan het veilgebeuren.

Info > zie p. 13

www.seafront.be

NOTEER IN JE AGENDA!
15 augustus > 
Dag van de Vlaamse Vis 

Deze sfeervolle dag staat volledig in het teken van de 

Vlaamse vis! Neem een kijkje aan boord van een vis- 

sersschip, laat je verleiden door de heerlijke visproe- 

vertjes op de Smaakboot en woon een showcooking bij 

in het Kooktheater. Gastchefs verwelkomen je graag in 

hun pop-up restaurants. Roer je liever zelf in de potten, 

dan kan je als hobby- of professionele kok ook deelne-

men aan diverse kookwedstrijden met sterrenjury. 

www.brugge.be/zeebrugge
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de oude vissershaven nog niets aan 

sfeer moeten inboeten. De volkse en 

mysterieuze sfeer rond het vissersdok 

lijkt onaangetast. Het Visserskruis, 

de oude garnaalkotter Virtus en de 

authentieke visserscafeetjes dragen 

graag hun steentje bij. Nostalgische 

zielen kunnen in Seafront horen hoe het 

er vroeger aan toeging, toen de vis nog 

door de veilingmeester op de kade werd 

afgeroepen en verkocht. 

Anno 2015 bestaat de Zeebrugse vloot 

uit een veertigtal schepen, actief in 

verschillende zones. Op maandag, 

woensdag en vrijdag wordt de vis in de 

nieuwe vismijn verkocht. Tong, schol, 

kabeljauw, tongschar, rog, schelvis, 

pijlinktvis, sint-jakobsschelpen, 

garnalen, zeeduivel, griet, tarbot, 

langoustines, het komt allemaal aan 

bod. Een aangepast machinepark en 

zestig medewerkers keuren en sorteren 

de vis die daarna via een hightech 

veilsysteem verkocht wordt. Gisteren 

nog zwemmend in de zee, vandaag al op 

je bord.

VISSERSWIJSHEDEN EN -BIJGELOOF

• Vele vissers droegen één oorring o.a. tegen hoofdpijn en gezicht- en 

gehoorproblemen.

• Een opgeviste rechterschoen bracht geluk en werd aan de mast bevestigd. 

Linkerschoenen werden terug in zee gegooid.

• Tegen ongeluk werden klompen onderaan soms beslagen met koperen 

spijkers in de vorm van een kruis.

• Door een gewijd palmtakje of een O.-L.-Vrouwebeeldje in het net te verbergen 

of aan de mast te hangen, werd een behouden vaart afgedwongen.

• Met het werpen van enkele muntstukjes in zee werd een goede vangst of een 

goede wind afgekocht.

• Aan boord was het spreken over haar en het knippen van haar taboe. Haar werd 

immers in verband gebracht met heksen.

• Ook tabak was verboden, want de geur kon de vis verdrijven.

• Een visser mocht geen lang brood aan boord brengen, want dit voorspelde een 

lange reis. 

Ronddolen in 
de oude én 
de nieuwe 
vismijn 
Toen de haven opgetrokken werd, 

kregen de Zeebrugse vissers slechts 

een zeer bescheiden schuilhaven 

toebedeeld op de plaats van het 

huidige Tijdok. Bij de opening in 1906 

meerden bijna uitsluitend vissers uit 

Heist aan. Omdat er toen nog geen 

echte vismijn was, die kwam er pas 

in 1923, leurden de vissersvrouwen 

nog met de vis op straat. Pas in 1928 

werd een volwaardige vissershaven 

gebouwd. Rond die haven doken prompt 

vishandelaars, schepenbouwers, 

ijsfabrieken en talloze visserscafés 

op. De Oude Vismijn aan het prins 

Albertdok, nu Seafront, verrees in 1948 

en werd in 1966 en 1984 uitgebreid. In 

1993 verhuisde de Vismijn naar een 

gloednieuw complex in de achterhaven. 

Tot dan losten de vissers hier nog ’s 

morgens vroeg hun tongen, pladijzen, 

wijting en tarbot waarna de vangst 

meteen gesorteerd en geveild werd. 

Hoewel de voormalige vismijn 

ondertussen plaats ruimde voor het 

maritiem themapark Seafront, heeft 
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Brugge-Bad: 
eindeloos 
vakantiegevoel

Een gigantisch breed strand, een dijk op mensenmaat en een trein 

die je pal naast dat strand dropt. Dit moet wel Brugge-Bad zijn, 

officieel het grootste strand van de kust en de enige badplaats 

waar je overal gratis kan parkeren. 

Familie- 
strand van de 
Bruggeling
Bruggelingen beschouwen het graag 

als hun eigen privéstrand en dus zijn 

ze bijzonder karig met informatie naar 

de buitenwereld. Alleen echt goede 

vrienden krijgen te horen hoe heerlijk 

het hier het hele jaar door toeven is. 

Een strand zo uitgestrekt dat je zelfs 

op toeristische topdagen nooit over de 

koppen hoeft te lopen. ’s Zomers een 

zee van zonnebaadruimte, ’s winters 

een heerlijke plek om urenlang uit te 

waaien. Het hoeft dus niet gezegd dat 

de Bruggelingen ‘hun’ strand koesteren 

en het eigenlijk best fijn vinden dat 

de rest van de wereld Zeebrugge nog 

moet ontdekken. Die Brugse loyauteit 

maakt van Zeebrugge een uitzonderlijk 

joviale plek waar iedereen iedereen lijkt 

te kennen. Je komt hier dan ook om 

te genieten van een strand dat er nog 

steeds uitziet zoals elk strand hoort te 

zijn, puur en zuiver. Een zee van ruimte 

waar jong en oud een eigen plek vindt. 

Vanaf de paasvakantie tot eind oktober 

kunnen de jongste strandrakkers 

zich trouwens uitleven in het 

strandspeeldorp, inclusief schommels, 

klimrekken en zelfs een heuse 

speelboot. Ouders die hun spelende 

belhamels in het oog willen houden, 

kunnen dat doen van op de aanpalende 

strandterrassen.

ONGEZOUTEN ZEEWEETJES
• De gemiddelde diepte van de Noordzee is 95 meter. 

• Mineralen vormen de noodzakelijke ingrediënten om 

leven in zee mogelijk te maken.

• In zee leven miljarden piepkleine wiertjes. Als de 

wiertjes dood zijn, scheiden ze een chemisch product af: 

dimethylsulfide.  

Dat product benoemen wij als “de geur van de zee”.

• De langstlevende schelp uit de Noordzee kan 150 jaar 

oud worden. 

• Eén liter noordzeewater bevat gemiddeld 34,5 gram zout.

• De gemiddelde temperaturen in de hogere waterlagen 

van de Noordzee bedragen in de winter 5 à 6°C en in de 

zomer 14 à 15°C. 

NOTEER IN JE AGENDA!
24 april – 11 mei > Week van de Zee 
De Week van de Zee lokt als dè gezonde ‘uitwaaiplek’ bij uitstek weer iedereen 

naar buiten. En laat ‘gezond’ nu ook net het centrale thema zijn. Aan de hand 

van veldwerk en doe-activiteiten voor groot en klein wordt het belang van een 

gezonde zee in de kijker gezet. Kijk op de website voor een overzicht van alle 

activiteiten en het programma van het familieweekend op 2 en 3 mei! 

www.weekvandezee.be
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HET PALACE HOTEL, 
SYMBOOL VAN DE ZEEDIJK

Het Palace Hotel dat vandaag nog steeds de Zeebrugse 

Zeedijk domineert, kent een bewogen geschiedenis. 

De bouw werd aangevat in 1908 om Duitse toeristen 

te ontvangen net voor ze naar de Verenigde Staten 

vertrokken. Een luxehotel dus op maat van al wie rijk 

genoeg was om die oceaan over te steken. Exact veertien 

dagen voor het begin van de Eerste Wereldoorlog werd het 

gebouw ingehuldigd. En bij die opening zou de toenmalige 

burgemeester zijn speech beëindigd hebben met de 

profetische woorden ‘En laat ze nu maar komen’. En ze 

kwamen… Sterker nog, het hotel werd meteen ingepalmd 

door Duitse troepen.
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11. Natuurgebied  
De Fonteintjes
In De Fonteintjes bewonder je de 
orchideeën en geniet je van de zalige 
duinenrust. Ook mogelijk met gids.
www.natuurpunt.be

12. Filmophetstrand
Gratis openluchtbioscoop elke donderdag 
in juli en augustus (3 films per dag).
www.bruggeplus.be

13. WeCanDance
Laat je op 8 en 9 augustus meeslepen 
door de uitbundige sfeer van dit 
elektronische dansfestival.
www.wecandance.be

14. Saint George's Day 
Wandeling
Via de westelijke havendam wandel je tot in de zee. 
Twee grote uitkijkplatforms garanderen een
fantastisch zee-, strand- en havenpanorama.

1. Webcam
Nood aan een weerupdate?  
Piep dan op de webcam of  
kijk naar Canvas / EEN!
www.brugge.be/zeebrugge

2. Badengebouw
Het Badengebouw, de verzamelplek! 
Zowel infokantoor, EHBO-post, toilet 
als hulppost voor iedereen met 
mobiliteitsproblemen (aangepast toilet, 
douche en strandrolstoelen).
www.brugge.be/zeebrugge

3. Trein tot op het strand
Wist je dat de trein hier tot pal op het 
strand boldert? www.b-rail.be

4. Surfclub
Surfen, kiten, suppen, in de Icarus Surf- 
en Kitesurfclub weten ze er alles van.
www.icarussurfclub.be

5. Gratis parkeren
Gratis parkeren, overal in Zeebrugge.

6. Kunstwerk Bilquin
'De man die de boot zag, in de lucht', het 
kunstwerk van Jean Bilquin, weet jonge en 
minder jonge strandgangers te intrigeren.

7. Strandspeeldorp
Het strandspeeldorp, een uitdagend 
speelparcours vol schommels en 
klimrekken op maat van het jonge geweld.

8. Strandterrassen
Hier geniet je met je voeten in het zand, zo 
fijn is terrassen in Zeebrugge.

9. Strandbibliotheek
Elke zomer kan je in de Strandbibliotheek
een fijne collectie leesvoer ontlenen.

10. Sportstrand
De hele zomer lang laten gekwalificeerde 
lesgevers je zweten op het sportstrand.
www.brugge.be/sport



Toen Pieter Aspe een jaar of zestien 

was, fietste hij geregeld van Brugge 

naar Lissewege om er, toen al, wat rust 

te vinden. En dat is de succesauteur 

blijven doen. ‘Ondertussen is het dorp 

al wat populairder, maar in die tijd was 

het er echt verlaten, haast uitgestorven. 

Een paar cafés aan de kerk, drie oude 

mannetjes die er hun pintje dronken en 

een veerboot die je naar de overkant 

bracht naar een café met een markante 

cafébaas en een fijne lading droogvis.’ 

Intrigerend genoeg om te blijven komen 

en dat is Pieter ook trouw blijven doen. 

Zo ontdekte hij al vlug restaurant Hof 

Ter Doest. ‘De allereerste keer dat 

ik er kwam, bestelde ik een van hun 

huisspecialiteiten: paling in het groen. 

Er kwam een bord met daarop acht 

stukjes paling, een perfecte portie. Maar 

meteen daarna volgde nog een pot met 

daarin nog een halve kilo paling. De 

toon was gezet. Grote porties dus, goed 

voor mensen met reuzenhonger. Geen 

mens die het op krijgt, maar dat is nu 

net hun handelsmerk. Iedereen weet 

dat het onmogelijk is om met honger 

Hof Ter Doest te verlaten.’ Het hoeft 

dan ook niet te verbazen dat Lissewege 

ook in het oeuvre van de auteur sloop. 

De bestsellers ‘Postcriptum’ en ‘13’ 

spelen zich gedeeltelijk in het witte dorp 

af. ‘Dat heeft verschillende redenen. 

Lissewege is uiteraard een mooi 

landelijk dorp en bovendien is het een 

plek met herinneringen. Herinneringen 

die ik koester. En Lissewege paste ook 

nog eens wonderwel in het scenario. 

Ik was op zoek naar een rustige plaats 

en er zijn weinige plaatsen rustiger 

dan Lissewege. De keuze was dus snel 

gemaakt.’ Met zijn vele mysteries en 

geheimen wordt het dorp bovendien 

haast zelf een personage. ‘Er circuleren 

zoveel verhalen en legendes dat het 

onmogelijk is om je geen vragen 

te stellen. Zo is er bijvoorbeeld de 

schuur van Ter Doest, ooit deel van 

een immense abdij met heel wat land. 

De monniken hadden niet alleen veel 

macht, ze verdienden ook zakken geld. 

En er wordt gefluisterd dat Willem Van 

Saefthinge, nadat hij roem verzamelde 

tijdens de Guldensporenslag, de 

abt vermoordde en naar het Heilige 

Land moest vluchten. Een beetje 

geschiedenis, overgoten met flink wat 

fantasie en dat prikkelt mij natuurlijk. En 

door er zelf over te schrijven, help ik om 

al die mysteries levend te houden.’Ook 

het verhaal van de Tempeliers is zo’n 

saga die Pieter Aspe boeit, al is het maar 

omdat niemand er eigenlijk echt het fijne 

Verdwalen in 
Lissewege met 
Pieter Aspe

Geen mens die Brugge, Zeebrugge en 
Lissewege beter kan doorgronden en in 
woorden vatten dan succesauteur Pieter 
Aspe. En hoewel hij ondertussen al enige 
tijd van de zeelucht geniet, is en blijft hij 
Bruggeling. Lissewege sloot hij immers 
jaren geleden al in zijn hart.

TIP Pieters favoriete geheimplek! 

‘Een tijd geleden heb ik Ulysses ontdekt, heerlijke wijnen en een mooie locatie en 

op het menu een mix van lekkers uit verschillende continenten en niet-alledaagse 

hapjes. Het plaatje klopt!’

Bar - Bistro Ulysses Stationsstraat 25, Lissewege, T + 32 50 61 27 67

www.ulysses-apero.be 

“ In Lissewege zijn genoeg 
mysteries en raadsels om 

 een auteur te blijven boeien.”
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TIP Fiets à la carte 

Net als Pieter zin om Lissewege en omgeving al fietsend te ontdekken? Prima idee, want Lissewege is de ideale startplaats 

voor een fietstocht. De kerk is als fietsinrijpunt zowel met de auto als het openbaar vervoer vlot bereikbaar, er is gratis parking 

en een handig informatiebord zet je meteen op de goede weg. De omgeving van Lissewege, Zeebrugge en Brugge vind je terug 

op de fietsnetwerkkaarten ‘Brugse Ommeland Noord’ en ‘Kust’. Aan de hand van fietsknooppunten stippel je zelf je fietsroute 

uit. Wil je fietsen in de oostkustpolder, een weids en open polderland, doorweven met kanalen en grachten, dan schaf je je best 

de thematische fietsroute ‘Fietsen tussen weidevogels en vriezeganzen’ aan. Polderliefhebbers kunnen ook de thematische 

fietsroute ‘Fietsen tussen zoet en zout water’ uitproberen die doorheen zoet- en zoutwatergebieden de haven, Zeebrugge en 

Lissewege met elkaar verbindt. Deze kaarten kan je kopen bij VVV Lissewege (Oude Pastorie) en Toerisme Brugge (Zeedijk) of 

bestellen via www.fietsen-wandelen.be.

TIP Ga op zoektocht 

Deze wandelzoektocht dompelt je onder in de spannende 

geschiedenis van Lissewege en leidt je naar de leukste 

geheimplekjes. Wie weet kom je wel de Tempeliers 

tegen... 

De zoektocht is vanaf 1 juli tot 31 augustus te verkrijgen 

bij VVV Lissewege (Oude Pastorie) en Toerisme Brugge 

(Zeedijk). 

www.brugseommeland.be/zoektochten

van af weet. En dan is er nog die spitsloze kerktoren. ‘Sommigen 

beweren dat die kerk in de middeleeuwen als vuurtoren 

fungeerde. De torenwachter diende er voor te zorgen dat er ’s 

nachts altijd een vuur op het dak brandde zodat de schepen, 

die via het Zwin binnenvoeren, Brugge veilig konden bereiken. 

Maar er zijn argumenten genoeg om die fabel te ontkrachten. 

Lissewege ligt niet alleen te ver van zee, in die tijd was de kerk 

omringd door houten huisjes met een rieten dak. Wegspringende 

vuurvonken hadden het dorp makkelijk in lichterlaaie kunnen 

zetten.’ Genoeg mysteries en raadsels dus om een auteur 

te blijven boeien. En dat is net wat Lissewege met Pieter 

Aspe doet. ‘Eigenlijk is Lissewege sinds mijn zestiende niet 

veranderd. Er zijn wat meer gevels witgeschilderd, er is heel veel 

gerenoveerd, maar het blijft nog een echt dorp, met een echte 

dorpsmentaliteit. In Café Den Ouden Toren vind je vandaag wel 

wat toeristen, maar net zo goed een vaste kaartersbende. En net 

dat maakt Lissewege zo charmant. Ik kom er graag een terrasje 

doen of wat door de polders wandelen.’ Het zou dus best kunnen 

dat Lissewege nog eens in een Aspe boek opduikt. ‘Soms heb je 

een specifieke plek nodig voor een bepaalde scène. Een verlaten 

hoekje of een plaats waar weinig mensen komen en zo zijn er nu 

eenmaal niet veel in Vlaanderen. Bovendien put ik altijd uit de 

dingen om me heen. Plekken en buurten die ik ken, waar ik zelf 

kom. Dus wie weet, misschien wordt dit wel vervolgd…’

“Lissewege is uiteraard een mooi landelijk 
dorp en bovendien is het een plek met 
herinneringen. Herinneringen die ik koester.” 
– Pieter Aspe
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Mystieke 
verhalen en 
legendes 

Lissewege lijkt wel postkaartmateriaal: een 

mastodont van een kerk, een stil kanaal, 

eindeloze vlakke weiden omzoomd door 

kromgebogen knotwilgen en een authentiek, 

onbezoedeld dorpszicht. Een onaangeroerd 

dorp dat al vele eeuwen bekoort. Dompel 

je onder in een spannend verhaal waarin 

Tempeliers en pelgrims de hoofdrol spelen.

Lissewege, 
halte op 
weg naar 
Compostela
Al wie de toren van 13de-eeuwse Onze-

Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk beklimt, kan 

niet anders dan zich afvragen hoe een dorp 

van hoop en al 300 inwoners zich ooit zo’n 

kathedraal van een kerk kon permitteren. 

Het antwoord schuilt in een middeleeuwse 

legende... Vissers uit Heist gingen in die 

tijd regelmatig vissen in de kreken van 

Lissewege. Op een dag vonden zij in het 

krekengebied een beeld van een vrouw 

met een kind op de arm, waarin zij Maria 

meenden te herkennen. Ze namen het 

beeld mee naar Heist, maar de volgende 

dag lag het opnieuw in de kreek. Dit 

fenomeen herhaalde zich een aantal keer 

en de vissers zagen hierin een teken dat 

Maria op die plaats vereerd wilde worden. 

Er werd een Romaans kerkje gebouwd 

en het beeld kreeg er een prominente 

plaats. Grote groepen pelgrims volgden 

om het mirakelbeeld te groeten. Zo 

groeide Lissewege uit tot een bekend 

Mariabedevaartsoord en de eerste halte 

aan de kust voor pelgrims uit het noorden 

op weg naar Santiago de Compostela. 

De pelgrims overnachtten er in het 

Sint-Jacobshuis en het Spaniënhof, in de 

schaduw van de kerk. Om de veiligheid 

van de pelgrims te verzekeren, werd de 

bedevaartsroute, volgens onder meer 

jeugdschrijver Johan Ballegeer, door de 

ridderlijke Tempeliers bewaakt. Kwestie 

dat al wie die moeilijke trip maakte, ook 

behouden aankwam. Die Tempeliers 

waren aanvankelijk een arme religieuze 

ridderorde, maar hun populariteit leidde 

tot mooie schenkingen waardoor ze 

al snel tot een rijke en machtige orde 

evolueerden. Naar verluidt lieten zij 

in 1225 deels op hun kosten de kleine 

Romaanse kerk vervangen door de 

indrukwekkende huidige kerk. 

Ondanks al die nobele bedoelingen is 

het de Tempeliers niet zo goed vergaan. 

Ze werden van allerlei misdaden 

beschuldigd en in 1312 belandden ze  op 

de brandstapel. Vandaag kan je in de 

Lisseweegse kerk nog steeds sporen van 

de Tempeliers ontwaren. Het vergt wat 

zoekwerk, maar oplettende ogen vinden 

ongetwijfeld het half verborgen stenen 

hoofdje van Baphometh terug. Er wordt 

gefluisterd dat de Tempeliers onvrijen 

inhuurden om kapellen en kathedralen te 

bouwen. Eens hun taak er op zat, werden 

ze beloond met een vrijgeleide. Het werden 

vrije metselaars. En in elke kerk, ook in 

Lissewege, lieten ze hun handtekening na.
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TIP Laat de pelgrim in je los

In het gastvrije Lissewege weet men al sinds mensenheugenis de hongerigen 

te spijzen en de dorstigen te laven. Het witte dorp imponeert met een uitgebreid 

culinair aanbod op maat van elk budget, van leuke bistro’s zoals het gezellige 

Huyze Saeftinghe tot fijne kwaliteitsrestaurants zoals De Valckenaere, De 

Goedendag, De Pepermolen en Hof Ter Doest. Eerder dorstig? Café Den 

Ouden Toren en het Sint-Jacobshuis, twee authentieke volkscafeetjes, zijn 

koesterplekken waar je urenlang blijft hangen. Pelgrim op doortocht? Hou 

dan even halt bij bakkerij Maelstaf en trotseer de hongerige pistoletfile. Deze 

nostalgische bakkerswinkel ruikt en smaakt naar lang vervlogen tijden en opent 

enkel nog op zaterdag zijn deuren. Of loop even binnen bij ‘De Soete Paepe’, 

een snoepwinkeltje in de sfeer van 1920, met meer dan 60 soorten ouderwets 

snoepgoed en zelfgemaakt gebak. Ideaal om je kleine honger onderweg te stillen.

Kijk snel op p. 41 voor een overzicht van de restaurants in Lissewege!

TIP Bewonder de heiligen 

Het bezoekerscentrum heeft een boontje voor heiligen. 

De pastoriewoning herbergt namelijk het recent 

heringerichte Heiligenmuseum met een unieke collectie 

beelden van patroonheiligen, meer dan 120 in totaal! 

Devotie troef dus! 

Open > paasvakantie, pinkster- en hemelvaartweekend, 

periode van 15 juni tot 15 september en twee laatste 

weekends van september: dagelijks van 14.00u tot 17.30u

Prijs > volwassenen: € 2,00 | museumbezoek + koffie/thee: 

€ 3,50 | kinderen -12 jaar: € 1,00

www.lissewege.be

Na die kerkelijke vondst moet je absoluut ook de 264 treden die 

de kerktoren telt, bedwingen. Eens boven geniet je er van een 

onbeschrijfelijk polderpanorama. Op heldere dagen kun je zowel 

Oostende als het Zeeuwse eiland Walcheren en alle torenspitsen 

daartussen bewonderen. Een panorama dat je niet snel vergeet. 

Eens terug beneden roept het graf van Frans ‘Sus’ Verleyen. Op 

zijn grafsteen staat een citaat van die andere grote schrijver, Harry 

Mulisch, ‘Het beste is het raadsel te vergroten’. En laat dat nu net 

zijn wat hij doet, want toeval of niet, ook Frans Verleyen was een 

vrijmetselaar…

Iets waarover je kunt mijmeren langs het Vaartje. Deze oude 

waterweg, in de 13de eeuw gegraven als verbinding met Brugge, 

is een streling voor het oog. De ideale plek voor dagdromerij. 

Vroeger had men hier wel iets beters te doen. Via dit Vaartje 

werd de Doornikse blauwsteen aangevoerd die nodig was voor de 

bouw van de kerk. Leuk detail: via het nog bestaande zwart-wit 

geschilderde deurtje aan de overkant van de ingang van de kerk 

geraakten de stenen van het Vaartje naar de bouwplaats. Bovendien 

gebruikten de voorzienige Ter Doest-monniken dit waterkleinood 

als handelsweg naar Brugge. Maar dat is weer een ander verhaal. 

Je merkt het, Lissewege laat zich niet in een blitzbezoek vatten.
NOTEER IN JE AGENDA!
21 en 22 augustus > Lichtfeest

Op 21 en 22 augustus wordt Lissewege nog mysterieuzer! 

Wanneer de duisternis valt, maakt de verlichting plaats 

voor sfeervol kaarslicht en intieme lichtinstallaties. 

Artiesten van diverse pluimage zorgen voor een extra 

poëtisch tintje en brengen het middeleeuwse karakter van 

Lissewege tot leven. 

www.bruggeplus.be

21

DE OMMEGANG, BELEEF DE LEGENDE

Sinds de middeleeuwen gaat in Lissewege op de eerste zondag 

van mei een jaarlijkse ‘Ommegang’ uit waarbij het mirakelbeeld 

van O.L.-Vrouw-van-Lissewege rondgedragen wordt in een 

barokke draagstoel. Een biddende stoet brengt het miraculeuze 

Mariabeeld van de kerk naar de kapel Ter Doest. Daar vindt een 

korte eredienst plaats. Na de ceremonie wordt het beeld terug 

gedragen naar de kerk.

www.lissewege.be

TIP Doorgrond het mysterie 

Om het mysterie van die reusachtige Onze-Lieve-Vrouw-

Bezoekingskerk te kunnen vatten, moet je klimmen en 

de toren, die wegens geldgebrek nooit een spits kreeg, 

bedwingen. Eens boven kan je ongehinderd het witte dorp 

bewonderen. 

Open > Kerk: 10.00u tot 17.00u | 1 juni – 30 september van 

9.00u tot 20.00u. 

Toren: 1 juli – 31 augustus van 14.30u tot 17.30u

Prijs > volwassenen: € 1,00 | kinderen t.e.m. 11 jaar: € 0,50

www.lissewege.be

Lissewege – 3130 – Lissewege



TIP Tafel met kunst 

Of je nu een perfect gezette 

koffie, een verdiend glas wijn of 

een smakelijk hapje bestelt, in 

Lissewege geniet je extra. Want op 

heel wat plekken krijg je tegelijk 

een vleugje kunst geserveerd. In 

Arte Latte bestel je homemade 

ice tea, een kruidige thee of een 

speciale koffie terwijl je een 

van de vele werken bewondert, 

in de vinotheek van wijnhandel 

Ô d’Chatô smaken de wijntjes 

des te beter dankzij het kunstig 

kader en in het jazzy Ulysses is 

aperitieven tot kunst verheven. 

Voor een babbel of een knabbel 

kan je ook terecht in Den Artist 

aan het marktplein, waar in de 

aanpalende ruimtes ook geregeld 

tentoonstellingen doorgaan. 

www.artelatte.be, www.odchato.be, 

www.ulysses-apero.be

TIP Wakker je kunstgevoel aan  

Doorheen de jaren hebben zich verschillende galerijen 

in Lissewege gevestigd. In Artepol, te vinden in het 

prachtig gerenoveerde stationsgebouw, ontdek je werk 

van hedendaagse beeldende kunstenaars. Galerij Fotoon 

toont dan weer werken van diverse kunstenaars en in 

Kunstencentrum ’t Vaartje kun je kunst van en voor 

mensen met een visuele beperking bewonderen. Ook 

Kunsthuis Den Engel, ondergebracht in een laat 18de- 

eeuws pand pal op het marktplein, is een bezoekje waard.

www.artepol.be, www.fotografiefotoon.com, 

www.tvaartje.be, www.lissewege.be

NOTEER IN JE AGENDA!
10 juli – 27 september > 
Beelden in het Witte Dorp

Een hele zomer lang viert kunst hoogtij in Lissewege, want 

dan worden de meest pittoreske plekken terug kunstig 

ingepalmd door meer dan 100 nationale en internationale 

beeldende kunstenaars. De gratis openluchtexpo ‘Beelden 

in het Witte Dorp’ is een unieke manier om het witte 

polderdorp te ontdekken en toont je Lissewege zoals je het 

nog nooit zag!

www.beeldenroute.be 

2 augustus > MAfestival Lissewege 

Lissewege ademt Oude Muziek! Het MAfestival Brugge 

maakt immers opnieuw een muzikale uitstap naar 

Lissewege. De concertdag staat helemaal in het teken 

van de Danse Macabre. Drie ensembles laten je op 

een verrassende wijze kennismaken met het thema. 

Tussendoor wordt een passend eetfestijn georganiseerd in 

het pittoreske dorp. De dag sluit af met een concert in de 

kerk gebracht door een renaissanceorkest in vol ornaat als 

ode aan de muze van de dans. 

www.MAfestival.be

10

Lissewege 
Kunstenaarsdorp

Kunstminnaars komen aan hun artistieke trekken in Lissewege.  

Het dorp mag dan klein en fijn zijn, het kan uitpakken met zowel  

een resem galerijen als kunstzinnige relaxplekken en er is natuurlijk 

de befaamde openluchtexpo ‘Beelden in het Witte Dorp’. Gratien 

Dendooven, de man achter al dat kunstzinnige geweld, verklaart  

het succes. ‘Als je iets doet, dan moet je het met je hart en ziel doen. 

Je compleet smijten.’

Beweren dat Gratien en Lissewege 

met elkaar verbonden zijn, is een 

understatement. De kunstfanaat 

werd geboren op Ter Doest, waar hij 

vandaag nog altijd woont, en beleefde 

er een idyllische jeugd. ‘Lang voor het 

restaurant zijn deuren opende, was 

dit een boerderij en soms kwamen 

er toeristen piepen naar de schuur. 

Ik had wat Frans geleerd en ik leidde 

hen enthousiast rond. In ruil werd 

ik beloond met wat kleingeld of 

complimenten. Een schone tijd, maar 

de winters waren hard en eenzaam. Er 

waren dagen dat je alleen de ‘facteur’ 

zag, als die al kwam opdagen.’ Vanaf 

zijn veertiende slaat Gratien aan het 

schilderen en wanneer hij later met zijn 

vrouw Angèle tearoom De Valckenaere 

opent, installeert hij op de eerste etage 

een galerij met werk van ondermeer 

Rik Slabbinck en generatiegenoten. 

Op een mooie dag krijgt Gratien een 

lumineus idee. ‘Ik belde prompt mijn 

goede vriend Eli Balduck op en zei, 

Eli, moesten we nu eens met een 

beeldenroute uitpakken. Eli sprong 

meteen op de kar, we spraken al onze 

kunstenaarsvrienden aan en enkele weken later hadden we 

19 kunstenaars die wilden deelnemen.’ De eerste jaren gaan 

wat moeizaam, maar vandaag, 20 jaar later, is de beeldenroute 

uitgegroeid tot een vaste waarde. ‘De kunstenaars komen van 

overal. Van grote publiekstrekkers tot minder bekende namen, 

maar allemaal presenteren ze hier zeer goed, modern werk. 

Elk werk bekijk ik op voorhand, sommige mailen foto’s door, 

andere keren trek ik naar hun atelier.’ Eens de lijst vast staat, 

begint het echte werk, het puzzelen. ‘Dat is mijn specialiteit. 

Ik weet meteen waar welk werk hoort te staan om optimaal tot 

zijn recht te komen. En elk werk staat in mijn geheugen gegrift. 

Ik kan je precies zeggen wat waar stond tien jaar geleden.’ 

Tijd om over het succes te mijmeren, heeft Gratien niet. Maar 

genieten doet hij wel. ‘Het geeft me veel voldoening om elk jaar 

opnieuw al dat volk te zien toestromen. Allemaal mensen die 

kennis maken met een zeer gevarieerd aanbod moderne kunst. 

En ondertussen leren ze ook Lissewege kennen, want precies 

het contrast tussen die moderne werken en die middeleeuwse 

omgeving maakt deze openluchtexpo zo bijzonder. Elk jaar 

opnieuw ben ik nerveus als we beelden plaatsen op het 

marktplein. Dat plein hoort de Lissewegenaren toe, dus wil je 

dat ze echt blij zijn met wat er verschijnt. Als dat lukt, is mijn 

editie geslaagd.’
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Monniken-
werk
De Abdij Ter Doest werd in 1106 

gesticht door de Franse Benedictijnen 

van Saint-Riquier in Ponthieu. Zo’n 70 

jaar later namen de cisterciënzers de 

abdij over en trokken ze nog een refter, 

een kapittelzaal, enkele slaapzalen, 

een scriptorium, een bibliotheek en 

een kerk op. Het ging de monniken 

blijkbaar voor de wind want de Ter 

Doest-kerk evenaarde qua omvang en 

grootte de huidige dorpskerk die boven 

Lissewege uittorent. Zeggen dat het 

monnikenleven zwaar was, is een

understatement. Zowat de hele dag en 

de halve nacht stonden in teken van 

God. De monniken kwamen zeven maal 

per dag samen om te bidden, hun dag 

begon bij zonsopgang en eindigde bij

zonsondergang. ’s Winters waren de 

dagen dus gelukkig iets korter, maar 

de winteravonden waren lang, koud 

en donker. In de abdij was slechts één 

verwarmde kamer en om de kou te 

trotseren sliepen ze vaak met hun pij 

aan. De koster hield de tijd bij en wekte 

zijn collega’s elke morgen.

Want tussen al die bidstonden moest 

er ook gewerkt worden. De monniken 

deden het religieuze werk, lazen, 

kopieerden boeken en studeerden veel. 

De lekenbroeders deden het handwerk, 

maalden het graan op de molen om 

brood te bakken en runden de smidse. 

Er werden gewassen verbouwd en 

Stil worden 
in Ter Doest

Zoals de kerk van Lissewege het dorp domineert, 

heerst Abdij Ter Doest over de polders die Lissewege 

omringen. En dat al eeuwenlang…

DE HANDSCHRIFTEN 
VAN TER DOEST     
Boeken namen bij de 
cisterciënzers van Ter Doest een 
centrale plaats in. Voor een leven 
in gebed en meditatie waren 
boeken immers onontbeerlijk. 
Al vanaf de abdijstichting werd 
de boekenschat samengebracht 
in een bibliotheek. Vandaag 
worden in het archief van het 
Grootseminarie en in de Brugse 
Stadsbibliotheek nog ruim 150 
handschriften van de voormalige 
abdij Ter Doest bewaard. Stuk 
voor stuk 13de- en 14de-eeuwse 
manuscripten, vaak opgesierd 
met schitterende miniaturen. De 
boeken werden door de monniken 
geschreven in het scriptorium van 
de abdij, ze gebruikten daarbij een 
schuin bijgesneden ganzenveer en 
verschillende soorten inkt.
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TIP Bekijk eens een moef

In het bezoekerscentrum, niet toevallig gehuisvest in 

een mooie pastorie in de schaduw van de Onze-Lieve-

Vrouw-Bezoekingskerk, vind je alles wat je over Ter Doest 

en de geschiedenis van Lissewege wil weten. Dit is the 

place to be voor wie op zoek is naar streekinfo, fiets- en 

wandelroutes. De permanente tentoonstelling ‘Een 

gotisch visioen in de polders’ zet je meteen op de goede 

weg. De oudste stukken, inclusief een echte ‘moef’, gaan 

terug tot 1275!

Open > paasvakantie, pinkster- en hemelvaartweekend, 

periode van 15 juni tot 15 september en twee laatste 

weekends van september: dagelijks van 14.00u tot 17.30u

www.lissewege.be

NOTEER IN JE AGENDA!
18 juli en 8 augustus > 
Zomerwandeling Ter Doest 

Ook in Monnikenmoere kan je anno 2015 nog ronddwalen! 

Het weidevogelreservaat is in de zomer immers 2 

dagen uitzonderlijk toegankelijk. Door een aantal 

ingrepen in het polderlandschap ontstonden specifieke 

omstandigheden waardoor zilte planten zich konden 

ontwikkelen in de zoute ondergrond. Een unieke kans dus 

om de verschillende planten- en ook vogelsoorten onder 

begeleiding van een natuurgids te leren kennen. Vergeet je 

laarzen en verrekijker niet!

www.natuurpunt.be

18

HET VERHAAL VAN WILLEM VAN 
SAEFTINGHE  
Willem Van Saeftinghe leidde als lekenbroeder een 
druk maar vredig bestaan in abdij Ter Doest tot de 
Guldensporenslag in 1302 roet in het eten strooide. Hij 
verliet prompt Lissewege, trok naar Kortrijk en sleurde 
daar de aanvoerder van het Franse leger, Robert van 
Artois, van zijn paard en om hem terstond een kopje 
kleiner te maken. Daarna wist hij nog 40 Franse ridders 
uit te schakelen. En zo werd stoere Willem een van de 
helden van het Groeningheveld. Zo kun je hem vandaag 
ook op de markt van Lissewege bewonderen, uitgerust 
met zijn morgenster en slagzwaard. 

TIP Wandel door de polders van Ter Doest

De 6,3 km lange Ter Doest-wandeling plaatst het vlakke polderlandschap rond Lissewege centraal. Vertrekkend aan de kerk 

wordt eerst de pittoreske dorpskom aangedaan, waarna rustige verkeersvrije wegen je leiden naar het Boudewijnkanaal en de 

voormalige abdij Ter Doest. Landelijke wegen en fraaie vergezichten vormen de voornaamste ingrediënten van de terugweg. 

De kaart kan je kopen bij VVV Lissewege (Oude Pastorie) en Toerisme Brugge (Zeedijk) of bestellen via www.fietsen-wandelen.be.

dijken en wegen aangelegd. In de 

imposante abdijschuur, opgetrokken 

tussen 1370 en 1385, werden de 

gewassen van meer dan 4.000 hectare 

velden gestapeld. De abdij hield zich ook 

bezig met wolhandel, ze gebruikten het 

13de-eeuwse vaartje als handelsweg 

naar Brugge, en speelde daarnaast een 

heel belangrijke rol bij het inpolderen 

van dit uitgestrekte slikken- en 

schorrengebied. Ze dijkten het voorheen 

waardeloze gebied in en promoveerden 

het tot polder. Daarnaast wonnen 

ze veen en klei in de nabijgelegen 

Monnikenmoere, of het moeras van de 

paters. Deze laag gelegen moerasplek 

ontstond toen de cisterciënzers er hun 

klei wonnen waarmee ze bakstenen of 

moefen bakten om zo de abdij verder 

uit te bouwen en de kerk van Lissewege 

op te trekken. Naarstige jongens die 

monniken…

Vandaag laat alleen die indrukwekkende 

abdijschuur (56 meter lang, 21 meter 

breed en 16,5 meter hoog) zich nog 

in al haar glorie bewonderen. Begin 

2000 werd ze zelfs van eiken pijler tot 

Boomse dakpan gerestaureerd. Je moet 

dit gigantische gevaarte met eigen 

ogen zien om enig idee te krijgen van 

zijn grootsheid en historische belang. 

Europa Nostra gaf terecht een bronzen 

ereplaatje voor deze puike restauratie. 

De aanpalende abdijhoeve dateert uit 

de 17de eeuw. Hier huist vandaag het 

bekende restaurant Hof Ter Doest met 

hostellerie en herberg waar je het enige 

echte Ter Doest-bier vindt!
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Logeren
 z Hotel Monaco ***

Baron de Maerelaan 26, Zeebrugge

T + 32 50 54 44 37 | F + 32 50 54 44 85

hotelmonacozeebrugge@skynet.be

www.hotelmonaco.be

 z Hotel Atlas ***

Brusselstraat 13-15, Zeebrugge

T + 32 50 54 54 19

hotelatlas@skynet.be

www.hotelatlas.be

 z IBIS Styles Zeebrugge ***

Kustlaan 99, Zeebrugge

T + 32 50 20 12 02 | F + 32 50 27 07 02

H8091@accor.com

www.ibisstyles.com

 z B&B Pronkenburg ****

Ter Doeststraat 30, Lissewege

T & F + 32 50 54 45 40

M + 32 478 31 76 12

info@pronkenburg.be

www.pronkenburg.be

 z B&B Spaniënhof ****

Walram Romboudtstraat 6, Lissewege

T + 32 50 70 00 00 | F + 32 50 67 04 60

info@spanienhof.be

www.spanienhof.be

 z Hostellerie Hof Ter Doest ***

Ter Doeststraat 4, Lissewege

T & F + 32 50 54 40 82

info@terdoest.be | www.terdoest.be

 z B&B Lisdodde ***

Oude Pastoriestraat 1, Lissewege

M + 32 476 97 51 40

info@lisdodde.be | www.lisdodde.be

 z Hostellerie De Goedendag *

T + 32 50 54 53 35

info@degoedendag.be

www.degoedendag.be

Eten
  STRANDWIJK

 z Biertaverne MariTimes

Zeedijk 6A, Zeebrugge

M + 32 472 60 05 69

maritimes@telenet.be

 z Restaurant Sea and Sand

Zeedijk 8, Zeebrugge

T + 32 50 54 42 79

 z Eethuys Ambrosius

Zeedijk 11, Zeebrugge

T + 32 50 54 59 48

info@eethuys-ambrosius.be

www.eethuys-ambrosius.be

 z Bar - Restaurant The Old Barrel

Zeedijk 12, Zeebrugge

T + 32 50 70 36 83

info@oldbarrel.be | www.oldbarrel.be

 z Bar - Restaurant ’t Zandlopertje

Zeedijk 13, Zeebrugge

T + 32 50 54 41 05

M + 32 479 39 20 05

hildesnauwaert@hotmail.com

 z Bar - Restaurant Lagaar

Baron de Maerelaan 4, Zeebrugge

T + 32 50 55 26 89

M + 32 475 20 10 79

info@lagaar.com | www.lagaar.com

 z Restaurant Jin Yan Lou (Chinees)

Baron de Maerelaan 58, Zeebrugge

T&F + 32 50 54 67 07

Leuke  
adresjes

LEGENDE
 z Adresjes in Zeebrugge

 z Adresjes in Lissewege

  ZEEBRUGGE DORP
 z Martins Visrestaurant

Sint-Donaaskerkstraat 19, Zeebrugge

T + 32 50 54 43 27

martinsvisrestaurant@telenet.be

www.martinsvisrestaurant.be

  OUDE VISMIJNSITE
 z Restaurant De Kombuis

Tijdokstraat 4, Zeebrugge

T + 32 50 67 83 25

info@dekombuis.be

www.dekombuis.be

 z Visrestaurant The Blue Lobster

Tijdokstraat 9, Zeebrugge

T + 32 50 68 45 71

www.thebluelobster.be

 z Bistro - Fonduehuisje De Steiger

Werfkaai 11, Zeebrugge

M + 32 475 85 01 13

www.bistrodesteiger.be

 z Restaurant Tijdok

Tijdokstraat 16, Zeebrugge

M + 32 476 59 65 20

info@tijdok.be | www.tijdok.be

 z Restaurant Slabbinck

Tijdokstraat 36, Zeebrugge

T + 32 50 54 52 46

anne.raes2@pandora.be 

www.restaurantslabbinck.be

 z Brasserie Nelson

Vismijnstraat 24, Zeebrugge

T + 32 50 54 59 54

bogaert.isabelle@telenet.be 

www.brasserienelson.be

 z Brasserie The Boat House

Vismijnstraat 26, Zeebrugge

T + 32 50 55 23 15

 z Tearoom - Bistro ’t Suckerbuckstje

Vismijnstraat 44, Zeebrugge

T + 32 50 25 02 99 

M + 32 486 67 47 70

 z Restaurant Grand Café Kaai 49

Rederskaai 49-50, Zeebrugge

T + 32 50 70 39 19 

M + 32 496 34 31 05

grandcafe.kaai49@gmail.com 

www.kaai49.be

 z Grill De Kade

Rederskaai 39, Zeebrugge

T + 32 50 69 43 68 

M + 32 478 75 48 84

 z Bistro Wittekerke

Rederskaai 38, Zeebrugge

T + 32 50 78 89 84

 z Bar - Bistro The Old Steamer

Rederskaai 19, Zeebrugge

T + 32 50 54 58 25 

info@oldsteamer.be 

www.oldsteamer.be

 z Visrestaurant ’t Pakhuis

Rederskaai 7, Zeebrugge

T + 32 50 67 49 91

pattendr@mac.com | www.tpakhuis.eu

 z Restaurant - Clubhuis Alberta

Omookaai 1, Zeebrugge 

T + 32 50 54 41 97 

www.rbsc.be

 

LISSEWEGE
 z Bar - Bistro Ulysses

Stationsstraat 25, Lissewege

T + 32 50 61 27 67 

M + 32 476 31 27 76

info@ulysses-apero.be 

www.ulysses-apero.be

 z Restaurant De Valckenaere

Lisseweegs Vaartje 1, Lissewege

T + 32 50 54 57 59

devalckenaere@telenet.be 

www.restaurantdevalckenaere.be

 z Restaurant De Goedendag

Lisseweegs Vaartje 2, Lissewege

T + 32 50 54 53 35

info@degoedendag.be 

www.degoedendag.be

 z Restaurant De Pepermolen

Walram Romboudtstraat 2, Lissewege

T + 32 50 55 05 03

info@restaurantdepepermolen.be 

www.restaurantdepepermolen.be

 z Bistro Huyze Saeftinghe

Onder de Toren 5, Lissewege

T + 32 50 82 04 90

info@huyzesaeftinghe.be

 z Restaurant Hof Ter Doest

Ter Doeststraat 4, Lissewege

T + 32 50 54 40 82

info@terdoest.be | www.terdoest.be

Leuke adresjes – 41



Infokantoren
Toerisme Brugge (Zeedijk) 

Zeedijk, Badengebouw

paasvakantie, pinksterweekend, 

juli en augustus:

10.00u tot 13.30u en 14.00u tot 18.00u

VVV Lissewege (Oude Pastorie) 

Oude Pastoriestraat 5

paasvakantie, pinkster- en hemelvaartweekend, 

periode van 15 juni tot 15 september,

2 laatste weekends van september: 

14.00u tot 17.30u

Meer info
Toerisme Brugge

Postbus 744, B-8000 Brugge

T + 32 50 44 46 46

F + 32 50 44 46 45

toerisme@brugge.be

www.brugge.be/zeebrugge
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