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bijzondere 
driehoeks verhouding

‘De zee neemt en de zee geeft’ is een 
aloud gegeven waar Brugge in de 
Middeleeuwen zijn handel en rijk-

dom aan te danken heeft. Het is de natuur die 
aan de grondslag ligt van het huidig culturele 
patrimonium en meteen ook van de toeris-
tische troeven van deze Wereld erfgoed stad. 
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 schitte rend 
poldergebied maakte, vormde men de klei-
grond om tot baksteen om er stadspoorten, 
kerken en monumenten mee te bouwen.

De cisterciënzers, de grote promotoren van de 
baksteen  gotiek, vestigden zich in Lissewege 
en zetten de toon. Het witte polderdorp bij de 
zee bood toen reeds onderdak aan devote pel-
grims op weg naar Santiago de Compostela. 
Maar de zee wou haar plek weer herove-
ren in het belang van Brugge. Einde 19de 
eeuw worden de plannen voor een zeeha-
ven concreet. Lissewege trekt zich terug in 
het hinterland, Brugge verschaft zich via het 
Boudewijnkanaal eindelijk weer een toegang 
tot de zee en de kust krijgt er met Zeebrugge 
een nieuwe badstad bij!
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Zeebrugge, 
ruwe bolster, 

blanke pit

“Het was een plezier om 
in Zeebrugge op te 

groeien en ik kijk daar 
met enorm veel liefde 

op terug!” 
KurT Van eegHeM

KURT VAN EEGHEM, TV- eN rADiOPreseNTATOr, sCHriJVer, 
ACTeUr, DOCeNT eN ALLrOUND BeZige BiJ, MAg DAN AL 
JAreN geLeDeN geBOOrsTesTeK ZeeBrUgge iNgerUiLD 
HeBBeN VOOr Die ANDere HAVeNsTAD, ZiJN HArT KLOPT 
Hier. eN DAT DOeT HeT VOL OVergAVe.
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Zeebrugge lijkt het allemaal te hebben. 

een weids strand, een natuurgebied, een 

charmante vissers haven én een haven van 

wereld formaat. Ook Kurt Van Eeghem, 

geboren en getogen in Zeebrugge, heeft met 

zijn Zeebrugge een unieke band.

TIP >  naTuurwanDeLIng

wie NA UreN TUreN ZiN KriJgT iN eeN geVArieerDer 
LANDsCHAP KAN HeT wANDeLPAD VOLgeN DOOrHeeN 
De FonTeInTjes, eeN naTuurgebIeD DAT ZiCH, 
BegreNsD DOOr De DUiNeN eN De KUsTLAAN, UiTsTreKT 
VAN ZeeBrUgge TOT BLANKeNBerge. iN HeT VOOrJAAr 
KAN Je er orCHIDeeËn sPOTTeN, TiJDeNs De ZOMer KAN 
Je Je AANsLUiTeN BiJ eeN geLeIDe naTuurwanDeLIng 
eN eNKeLe VerBOrgeN NATUUrPAreLs ONTDeKKeN. eN 
MeT eeN BeeTJe geLUK KAN Je VAN HierUiT ZeLFs De 
BrUgse TOreNs ONTwAreN.
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 13

TIP >  wanDeLen ToT In De Zee

De KiLOMeTerLANge saInT-george’s Day-wanDeLIng 
OP De wesTeLiJKe HAVeNDAM is eeN ATTrACTie VOOr 
wie wiL geNieTeN VAN ZOweL De BeDriJVigHeiD iN De 
HAVeN ALs HeT sCHOUwsPeL VAN Zee eN sTrAND.
Twee grOTe UiTKiJKPLATFOrMs LANgs De PrOMeNADe 
BieDeN eeN FANTAsTisCH ZiCHT OP De OMgeViNg.

‘on revient toujours à ses premières amours’, 
zo weet Kurt Van Eeghem. ‘Ik kom hier zo 
vaak ik kan. Om op het strand te liggen, te 

wandelen, te eten, om een klapke te doen, mijn dia-
lect nog eens boven te halen en mijn jeugd een beetje 
te herbeleven.’ Een jeugd die ruikt naar nostalgische 
jongens boeken, vol gepropt met alleen maar heerlijke 
herinneringen, de ene nog spectaculairder dan de 
andere. ‘Mijn hele jeugd was een langgerekt feest, dat 
heeft te maken met de warmte van het beschermende 
nest waaruit ik kom én de overvloed aan speelgoed. 
Een vissershaven, een jachthaven, een strand, toeris-
ten die kwamen en gingen, noem maar op, een einde-
loos speelaanbod waar geen enkel kind ooit genoeg van 
krijgt. Hier gebeurde altijd wel wat en kattenkwaad uit-
halen was eerder regel dan uitzondering. In Zeebrugge 
hoefde je je geen seconde te vervelen. Oud ijzer ver-
zamelen om een zakcentje te verdienen, spelen aan 
de kuisbank, met de buurman het zeegat in varen om 
op garnalen te vissen en die dan, voor ge kookt op het 
schuitje, huis aan huis verkopen voor 50 fr per kilo. Zo 
ver ik kijken kan, zie ik hier alleen maar aangename 
herinneringen.’
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een zee van een strand
een eindeloos breed strand, een dijk op mensenmaat en een trein die je pal naast dat 

strand dropt. Dit moet wel Zeebrugge zijn, officieel het grootste strand van de kust en de 

enige badplaats waar je overal gratis kan parkeren.

bruggelingen beschouwen het graag als hun 
eigen privé strand 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 uitge-
strekt dat je zelfs op toeristische topdagen nooit over 
de koppen hoeft te lopen. ’s Zomers een zee van zon-
nebaadruimte, ’s winters een heerlijke plek om uren-
lang uit te waaien.

Kurt Van Eeghem beaamt: ‘Dit is absoluut het mooiste 
strand van de kust, daar kan geen enkele concurrent 
tegen op. Dat is nu eenmaal zo. Er is vooreerst die 
eindeloze vlakte, een hele kleine bebouwde kuststrook 
waardoor je meteen middenin de duinen en de natuur 
zit en dan, als je je omdraait, zie je de poort van de 
wereld. Allemaal heel simpel, maar tegelijkertijd bij-
zonder spannend.’ Winter of zomer, het maakt niet uit. 
Integendeel. ‘Eigenlijk hou ik ’s winters nog meer van 
het strand. Niets zo heerlijk als een storm gadeslaan en 
je bij zo’n guur weer naar buiten wagen. Dat is gewoon 
goddelijk. De wind speelt met je, het zilte water pletst 
in je gezicht en plots krijgt de zee een heldere tinte-
ling, alsof ze licht geeft. Dat is zo mooi. In Zeebrugge 
wordt de winter precies een stuk draaglijker. Als ik op 
zo’n dag op het strand rondloop, beukend tegen de 
wind in, dan begin ik gegarandeerd te dromen over 
een eigen kustplek. Ik ben en blijf een kind van de zee.’ 

TIP >  webCaM Zeebrugge
wiL Je weTeN weLK weer HeT is iN ZeeBrUgge? NeeM 
DAN eeN KiJKJe OP www.brugge.be/Zeebrugge OF 
KiJK NAAr CanVas/ÉÉn.
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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 uit-
zonderlijk 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.

TIP >  Voor VergeeTaCHTIge 
boeKenwurMen

Je BeNT NeTJes geÏNsTALLeerD, ZOrgVULDig 
iNgesMeerD eN PLOTs ONTDeK Je DAT Je Die eNe 
sPANNeNDe rOMAN THUis LieT. geeN NOOD, eLKe ZOMer 
KAN Je iN De ZeeBrUgse sTranDbIbLIoTHeeK grATis 
eeN FiJNe COLLeCTie LeesVOer ONTLeNeN. VAN rOMANs 
eN reisVerHALeN OVer TiJDsCHriFTeN eN THriLLers 
TOT JeUgDBOeKeN eN sTriPs. LeZeN DOe Je OP Je eigeN 
PLeKJe ONDer De ZON OF iN HeT COMFOrTABeLe 
LeessALON.
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 13
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TIP >  uITKIjKPosTen: 
VergeZICHTen oP De 
HaVen

TIP >  erFgoeDwanDeLIng 
Zeebrugge

ZeeBrUgge, DOOr HeT BOUDewiJNKANAAL MeT De 
HisTOrisCHe MOeDersTAD BrUgge VerBONDeN, is eeN 
TOeKOMsTgeriCHTe HAVeN- eN BADsTAD. 
wereLDHAVeN, FAMiLiALe BADPLAATs ÉN ‘HOOFDsTAD 
VAN De Vis’; DAT is ZeeBrUgge iN eeN NOTeNDOP. DeZe 
wANDeLiNg BeLiCHT VOOrAL ZeeBrUgges UNieKe 
PLAATs iN De VLaaMse VIsserIjgesCHIeDenIs eN HeT 
weDerVAreN VAN De HaVen TIjDens De eersTe 
wereLDoorLog. 
VerTreKPUNT: OUDe VissersHAVeN NABiJ seAFrONT.
KAArT Te VerKriJgeN BiJ: TOerisMe ZeeBrUgge 
(ZeeDiJK) eN seAFrONT.
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 15

De UiTKiJKPOsT aan De VoeT Van De ZweeDse KaaI is 
geLegeN OP eeN sCHArNierPUNT TUsseN De VOOr- eN 
ACHTerHAVeN. VANOP HeT TerrAs KAN Je De 
CrUisesCHePeN BewONDereN eN gigANTisCHe 
AUTOsCHePeN De VANDAMMesLUis ZieN BiNNeNVAreN. 
HeT ZiCHT OP De HAVeNiNgANg MeT De UiTeiNDeN VAN 
De 2 sTreKDAMMeN, Die ONgeVeer 3,5 KM iN Zee LiggeN, 
is werKeLiJK ADeMBeNeMeND. eeN eCHTe AANrADer!
ieTs VerDerOP, oP HeT eInDe Van De reDersKaaI en 
oMooKaaI, KriJg Je eVeNeeNs 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 geNieTeN VAN HeT VOOrTDUreNDe eN 
iNDrUKweKKeNDe LAAD- eN LOssPeKTAKeL.

de haven, een pint 
en een pote geirnoars
Authentieke visserscafés die garnalen serveren bij je pint, 

een charmante haven waar jachten en schuiten vrolijk 

naast elkaar liggen en een aanstekelijke volksambiance.

je merkt het, Zeebrugge is meer dan de haven die deze badstad 
internationale naam en faam en een merkwaardige skyline ople-
verde. In de luwte van de naburige kustdrukte is dit een plek om 

ongestoord te genieten en te verbroederen, terwijl de rest van de wereld 
voor je neus voorbij dobbert.

Zeggen dat de tijd in Zeebrugge niet stilstond, is een understatement. 
‘Zoals elke geboren en getogen Zeebruggenaar verbaas ik me telkens weer 
over de snelheid waarmee de dingen hier veranderen.’ merkt ook Kurt Van 
Eeghem op. ‘Je kunt het niet bij houden. Dat heeft zo zijn voordelen en 
zijn nadelen. Er is een beetje couleur locale verdwenen, maar jarenlang, 
vanaf mijn prilste jeugd tot zowat tien jaar geleden, was de Rederskaai 
versleten. Het was op, het zakte net niet in elkaar, dus is het natuurlijk 
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“ Dat de rest van de wereld 
zich wat laat afschrikken 
door die imponerende 
haven, vind ik niet eens 
zo erg. We willen 
Zeebrugge eigenlijk ook 
wel een beetje als ons 
geheim koesteren. 
Kenners weten wel beter 
en beseffen maar al te 
goed dat de mix van 
haven, jacht haven, 
vissers sfeer en eindeloos 
strand uniek is!” 
KurT Van eegHeM

alleen maar goed dat het hele gebied opgewaar deerd werd. Vandaag is 
die jachthaven gewoon geëxplodeerd. Knokke eist hem net niet op. Maar 
dit blijft onze jachthaven en die pakken ze ons niet af.’ Dat die jachtha-
ven broederlijk naast zijn grote broer ligt te pronken, doet niets aan die 
charme af. Integendeel. ‘Ik ben blij dat ik in Zeebrugge geboren ben, 
doodeenvoudig omdat die haven er was. Hij was toen natuurlijk gevoe-
lig kleiner dan nu, maar ik vond het toch al zeer fijn om zo dicht bij de 
wereld te zitten. Dit is geen kuststad die twee maanden flo reert en voor 
de rest in een lange winterslaap zakt, Zeebrugge leeft het hele jaar door. 
Hier passeren jaarlijks miljoenen goederen, mariniers van over de hele 
wereld meren aan en dat geeft een bepaalde dynamiek. Die beweging en 
die trafiek is bijzonder mooi om te zien.’ Slenteren rond het dok, even 
stilstaan bij de oude garnaalkotter Virtus, aan de kop het havenballet gade-
slaan om dan op de terugweg een pint te pakken met een potegeirnoars: 
een wandelklassieker ten huize Van Eeghem.
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de succesformule 
ontsluierd…
Net als Kurt gefascineerd door het reilen en zeilen van 

deze wereldhaven? Dan scheep je best in voor een tochtje 

met de Zephira, de passagiersboot van rederij Franlis. 

Zowel aan bakboord als aan stuurboord duiken mastodon-

ten van containerschepen op en de gids van dienst trak-

teert je voortdurend op interessante havenweetjes.

Zo leer je bijvoor beeld, dat de strijd voor Brugge-Zeehaven niet zonder 
slag of stoot verliep en het moeizame begin compleet getorpedeerd 
werd, toen de Duitsers Zeebrugge tijdens WOI inpalmden. Met hun 

vloot U-boten brachten ze vanuit deze strategisch gelegen uitvalsbasis heel 
wat geallieerde schepen tot zinken. Op 23 april 1918, Saint-George’s Day, 
het feest van Sint-Joris, werd de ingang van de haven door de Engelsen 
geblokkeerd waardoor de Duitse duikboten geen verdere schade konden 
aanrichten. Die fameuze slag om Zeebrugge, een van de meest riskante 
operaties tijdens WOI, wordt nog steeds jaarlijks herdacht. Na de herop-
bouw werd Zeebrugge in de Tweede Wereldoorlog opnieuw onbruikbaar 
gemaakt en pas op het einde van de jaren ’50 kreeg de haven zijn eerste 
grote trafieken. Het geheim van dat succes? De centrale ligging en zijn 
directe toegang tot de Noordzee, de drukst bevaren zee ter wereld. Vandaag 
meren bijna 10.000 schepen per jaar in Zeebrugge aan en is de haven 
vooral een belangrijk knooppunt voor de mondiale containertrafiek en 

TIP >  HaVenronDVaarT

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 gLOeDNieUw gPs-gesTUUrD 
BegeLeiDiNgssYsTeeM eN DiVerse BeeLDsCHerMeN 
geVeN Je eeN KiJKJe ACHTer De sCHerMeN VAN De 
HAVeN. BOVeNDieN KAN Je OOK ZeLF iNFOrMATie 
OPVrAgeN OVer De VAArTUigeN ONDerweg. wiL Je 
LieVer OP Je eigeN riTMe eN TeMPO De HAVeNCrUise 
erVAreN eN HeB Je eeN sMArTPHONe, DAN KAN Je De 
grATis APPLiCATie DOwNLOADeN. wie geeN 
sMArTPHONe HeeFT, KAN eVeNTUeeL eeN TOesTeL 
VrAgeN AAN BOOrD. (BesCHiKBAAr VANAF Mei)
eVeNeeNs VerKriJgBAAr: COMBi HAVeNrONDVAArT eN 
BUsrONDriT
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 14
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TIP >  noorDZeeCruIse naar 
HeT wInDMoLenParK

TIP >  geLeID beZoeK 
In HeT HaVengebIeD

het Europese roll-on/roll-off verkeer. Daardoor hebben 
heel wat grote distributiebedrijven zich in de haven 
komen vestigen om van hieruit hun Europese klanten 
te bedienen. Bovendien is Zeebrugge nu een belang-
rijke passagiershaven (Hull) en wereldleider inzake 
autotrafiek evenals de grootste Belgische cruise haven. 
De LNG-terminal voor vloeibaar aardgas, gesitueerd 
in de voorhaven, is een voorbeeld van technisch ver-
nuft, maar Zeebrugge is bovendien ook het aanlan-
dingspunt voor gaspijpleidingen vanuit Engeland 
en Noorwegen. Na de windturbines – 14 stuks die 
8.000 gezinnen van elektriciteit voor zien – vaart de 
Zephira voorbij de betonnen armen van de West- en 
de Oostdam, opgetrokken uit maar liefst 10 miljoen 
ton natuursteen en 60.000 beton blokken. Deze 4 km 
lange strekdammen doen de eerste havendam of môle 
als een dwerg verdwij nen. Hier krijg je ook een blik 
op het Sterneneiland waar de grootste West-Europese 
populatie van deze sierlijke vogels jaarlijks komt broe-
den. Iets verderop voeren gigantische containersche-
pen (tot 400 m lang met 13.000 containers aan boord) 
dagelijks ladingen uit het Verre Oosten aan. Een beetje 
overdonderd? Laat die net verworven kennis dan wat 
bezinken en kom net zoals Kurt Van Eeghem op adem 
in een van de gezellige vissers cafeetjes.

sCHeeP iN eN BeZOeK HeT eersTe BeLgisCHe 
wiNDMOLeNPArK OP Zee! TiJDeNs DeZe rONDVAArT KOM 
Je ALLes Te weTeN OVer KUsTVAArT, 
HAVeNsigNALisATie, DiVerse BOeieN eN BAKeNs, 
MArieNe VOgeLs eN ZeeZOOgDiereN. Je KrUisT De 
iNTerNATiONALe sCHeePVAArTrOUTe MeT ALs 
eiNDPUNT HeT wInDMoLenParK oP De THornTonbanK, 
ZO’N 30 KM BUiTeN De KUsTLiJN, wAAr Je PrACHTige 
FOTO- OF FiLMOPNAMes KAN MAKeN. eeN UNieKe 
erVAriNg!
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 15

ZiN OM De HAVeN iN AL ZiJN FACeTTeN Te ONTDeKKeN? 
BeN Je NAAsT eeN LANDrAT OOK eeN wATerrAT? DAN is 
De CoMbInaTIe HaVenronDVaarT en busronDrIT DÉ 
OPLOssiNg! eeN giDs ONTHULT Je ZOweL TiJDeNs De 
rONDriT ALs De rONDVAArT ALLe geHeiMeN OVer De 
DAgDAgeLiJKse werKiNg VAN De ZeeBrUgse HAVeN. 
BOVeNDieN KriJg Je BiJ AANKOOP VAN eeN COMBiTiCKeT 
OOK eeN AANZieNLiJKe KOrTiNg OP eeN TOegANgs-
TiCKeT VOOr seAFrONT.
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 14
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TIP >  seaFronT  
MarITIeM THeMaParK

volks vertier 
en poesters
Hoewel de vismijn ondertussen al bijna twee 

decennia naar een gloednieuw complex in de 

achterhaven verhuisde en zo plaats ruimde voor 

het maritiem themapark seafront, lijkt de volkse 

sfeer rond het oude vissersdok onaangetast.

Tot vijftien jaar geleden losten de vissers hier nog ’s mor-
gens vroeg hun tongen, pladijzen, wijting en tarbot 
waarna de vangst meteen gesorteerd en geveild werd. 

Vandaag wordt dat hele gebeuren computergestuurd in de 
nieuwe visveiling in de achterhaven, maar in Seafront kan je 
nog horen hoe het er vroeger aan toe ging, toen de vis door de 
veilingmeester op de kade werd afgeroepen of verkocht. De 
Zeebrugse vissershaven, ondertussen al een flinke eeuw oud, 
blijft met zijn 80 schepen veruit de grootste van België. In 
het oude dok liggen verweerde vissersschuiten en glanzende 
jachten inmiddels broederlijk naast elkaar en de authentieke 
cafeetjes worden door beide soorten kapiteins bezocht. Wie 
vlotjes in deze charmante visserscafés wil integreren, bestelt 
een schuimende Rodenbach vergezeld van een portie ‘levende-
verse’ Zeebrugse garnalen of een poester, Zeebrugse codetaal 
voor een koffie met een flinke scheut cognac. Trouwe poester-
klanten worden trouwens poesterstekkers gedoopt… Misschien 
zitten die versterkte koffies er voor iets tussen, feit is dat je 
niet echt veel moeite hoeft te doen om de tongen los te krijgen. 
Gepensioneerde vissers trakteren je maar wat graag op stoere 
verhalen vol visserswijsheden en bijgeloof. En gelijk hebben 
ze, want zelfs in halfgeautomatiseerde vistijden blijft wat mys-
terie op zijn plaats.

wie ALTiJD AL wOU weTeN HOe HeT er iN eeN wereLDHAVeN OF 
eeN VisMiJN AAN TOe gAAT, ViNDT TreFFeNDe ANTwOOrDeN iN 
seAFrONT, HeT MAriTieMe THeMAPArK iN De OUDe ZeeBrUgse 
VisMiJN. Je HOOrT OUDe Vissers VerTeLLeN OVer HUN HArDe 
ZeeLeVeN, Je ZieT De BeDriJVigHeiD VAN eeN VisVeiLiNg eN Je 
BeLeeFT HeT geLiMiTeerDe BesTAAN VAN eeN ANONieMe 
MATrOOs AAN BOOrD VAN De AKeLig eNge russIsCHe 
onDerZeeËr. rONDUiT BeKLiJVeND! eeN KLeiNe, MAAr 
KLeUrriJKe eXPOsiTie TOONT Je OOK HeT ONTsTAAN eN De 
eVOLUTie VAN HeT TOerisMe AAN De VLAAMse KUsT. sPeCiAAL 
VOOr De KiDs: PirATeN-sPeeL-PArADiJs eN BALLeNBAD.
PrAKTisCHe iNFO: Zie P 14
NIEUW: DUIK IN DE WERELD VAN VIS EN VISSERIJ!
‘Vis, VAN BOOT TOT BOrD’ is eeN iNTerACTieVe eN MULTiMeDiALe 
TeNTOONsTeLLiNg Die Je MeeNeeMT iN De wONDere wereLD VAN 
Vis eN VisseriJ. DeZe DOe-eXPO TOONT Je O.A. De LANge weg Die 
eeN Vis AFLegT VAN De Zee TOT OP Je BOrD eN OVerrOMPeLT Je 
MeT ALLerHANDe VisweeTJes. CeNTrAAL sTAAT HeT VeiLsPeL 
wAAr Je ACTieF KAN DeeLNeMeN AAN HeT VeiLgeBeUreN.
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over verse vis en  
eenvoudig geluk
in de jaren ’60 werd Brugge-aan-zee geregeld betiteld als het st.-Tropez van het noor-

den en dat had niet zozeer met het lokale strandbloot als wel met de culinaire merites 

van Zeebrugge te maken.

De jongste jaren heeft Zeebrugge deze traditie 
opnieuw in ere hersteld en zorgen elegante res-
taurants, volkse visserscafés en hippe brasseries 

voor een hoogstaand gastronomisch aanbod op maat 
van elk budget.

Ook Kurt Van Eeghem laat zich in Zeebrugge vaak ver-
leiden door de geneugten van de zee. ‘In Zeebrugge 
wordt niet slecht gegeten’, stelt Kurt Van Eeghem met 

overtuiging. ‘Mijn moeder heeft altijd heerlijk gekookt 
en ook bij andere families wasgoedeten belangrijk. 
De kwaliteit die je in Zeebrugge geserveerd krijgt, is 
dan ook uitmuntend. Hier zijn zoveel goede en verse 
produkten te krijgen en dan moet je niet foefelen of 
trucjes uithalen. Zwijg mij over mousjes of zalfjes, 
een mooie tarbot, die verknoei je toch niet. Die bak je 
gewoon in de pan, zo simpel als maar zijn kan, zodat 
de kwaliteit kan primeren. Als ik in Antwerpen ga eten 
en men vraagt me ‘hoe vond je de vis’, dan antwoord 
ik meestal ‘onder de saus, na lang zoeken’. Hier kom 
je dat soort dingen niet tegen. Hier weet men beter. 
Jarenlang had ik een ijskastje in mijn auto en dan nam 
ik steevast verse vis mee naar huis. Ooit ben ik zo, met 
mijn autokoelkastje vol garnalen en tongetjes, zelfs 
eens tot halverwege Frankrijk gereden. Een beetje zee-
geur in de auto en weten dat je straks mag genieten 
van heerlijke Zeebrugse vis, heerlijk toch! Geluk kan 
zo  eenvoudig zijn.’

“ Zeebrugge is geen stad, geen dorp 
maar iets er tussenin en dat maakt 
haar zo bijzonder. Volks maar ook 
mondain, een combinatie zo uniek 
dat je ze nergens anders vindt.” 
KurT Van eegHeM
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info attracties, 
evenementen en 
arrangementen
TOerisMe BrUgge

PB 744, B-8000 Brugge
T + 32 50 44 46 46 | F + 32 50 44 46 45
toerisme@brugge.be | www.brugge.be/zeebrugge
Of in het infokantoor op de Zeedijk:

TOerisMe ZeeBrUgge
Zeedijk, Badengebouw, B-8380 Zeebrugge
www.brugge.be/zeebrugge
Openingsuren: Paasvakantie, Pinksterweekend,
juli - augustus van 10.00u tot 13.30u en
van 14.00u tot 18.00u

bereikbaarheid
TreiN

ZeeBrUgge sTrAND

Van 22 juni tot 1 september (*):
• weekdagen: 

heen (vanuit Brugge): vanaf 06.05u tot 21.08u 
terug: vanaf 06.33u tot 21.32u

• zaterdagen, zon- en feestdagen: 
heen (vanuit Brugge): vanaf 07.05u tot 20.08u 
terug: vanaf 07.33u tot 20.32u

Rest van het jaar:
• enkel op zaterdagen, zon- en feestdagen:  

om de 2 uur: 

heen (vanuit Brugge): vanaf 07.05u tot 19.05u 
terug: vanaf 07.33u tot 19.33u

ZeeBrUgge DOrP

Doorheen het jaar, behalve van 22 juni tot 1 
september:
• enkel op weekdagen: 

heen (vanuit Brugge): vanaf 06.05u tot 20.05u 
terug: vanaf 06.33u tot 20.33u

(*) onder voorbehoud van evt. aanpassing 
zomerdienst
Info: T + 32 2 528 28 28 | www.b-rail.be

KUsTTrAM
Vanuit alle badplaatsen vlot met de tram bereikbaar
Info: T + 32 70 22 02 00 | www.dekusttram.be

BUs
Busverbinding Brugge – Lissewege – Zeebrugge
Info: T + 32 70 22 02 00 | www.delijn.be

Zeebrugge 
praktisch
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overnachten in Zeebrugge
HOTeL MONACO

Baron de Maerelaan 26, B-8380 Zeebrugge
T + 32 50 54 44 37 | F + 32 50 54 44 85
hotelmonacozeebrugge@skynet.be 
www.hotelmonaco.be

HOTeL ATLAs
Brusselstraat 13-15, B-8380 Zeebrugge
T + 32 50 54 54 19 | F + 32 50 55 06 44
hotelatlas@skynet.be | www.hotelatlas.be

iBis sTYLes ZeeBrUgge
Kustlaan 99, B-8380 Zeebrugge
T + 32 50 20 12 02 | F + 32 50 27 07 02
H8091@accor.com | www.ibisstyles.com

icarus surf- en 
kitesurfcLub

Zeedijk 50, B-8380 Zeebrugge
T + 32 50 54 76 59
info@icarussurfclub.be | www.icarussurfclub.be

strandbibLiotheek
Strand Zeebrugge
1 juli – 31 augustus van 11.00u tot 18.00u
Gratis

geLeide natuurwandeLingen 
de fonteintJes

• Orchideeëntocht: 12/5 en 2/6 | gratis
• Zomerwandeling: 17/7, 24/7, 31/7 en 7/8

PriJZeN:
€ 2,50 per persoon of € 5,00 per gezin
(niet-leden Natuurpunt) | Inschrijven niet nodig

AFsPrAAK:
om 10.00u ingang domein ‘Duinse Polders’ 
(Kustlaan tussen Zeebrugge en Blankenberge), ook 
te bereiken met kusttram: halte Duinse Polders

iNFO:
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
T + 32 50 42 90 40 | www.natuurpunt.be

Zon, Zee,… ZorgeLoos, 
een toegankeLiJk strand 
voor iedereen

Van 1 juli tot en met 2 september kunnen
strandgangers met allerhande mobiliteits-
problemen van 10.30u tot 18.30u terecht in het
nieuwe Badengebouw. Een strandrolstoel en
tiralo (aangepaste rolstoel om in het water te
gaan) zijn er gratis ter beschikking. Er is tevens een
toegankelijk toilet en douche. Opgeleide assistenten
begeleiden iedereen die dat wenst tot op het
strand.
Info: Dienst Welzijn: T + 32 50 32 77 96

   

Toerisme Zeebrugge

Politie

Strandwijk

Zeebrugge dorp

Oude vismijnsite

Tramlijn

Startpunt erfgoedwandeling

Instappunt kustwandelroute

Seafront
Maritiem themapark / duikboot

Treinstation

Tramhalte

Bushalte

Parking

Parking kampeerauto’s

Parking autocars

Ferry aanlegplaats

Havenrondvaarten Franlis

Royal Belgian Sailing Club

Zwem- en recreatiezone

Strand

Stranddouches

Speelplein / picknick

Militair kerkhof

Hotel

Geldautomaat

Panoramazicht

Visserskruis

STATION
ZEEBRUGGE

STRAND

STATION
ZEEBRUGGE DORP

FRANLIS
havenrondvaart

Zeebrugse
Visveiling

MARINEBASIS
ZEESLUIS

SEAFRONT
maritiem themapark

St. George’s Day-w
andeling
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havenrondvaarten 
Zeebrugge
DUUr:

75 minuten
OPsTAP:

20 minuten voor afvaart, Tijdokstraat (nabij Maritiem 
themapark Seafront, Oude Vissershaven)

AFVAArTeN:
• 30 maart - 13 oktober: weekends en feestdagen om 

14.00u
• juli en augustus: dagelijks om 14.00u en 16.00u 

(1 t.e.m. 18 augustus: extra afvaart om 11.00u)
• 20 juli t.e.m. 17 augustus: elke zaterdagavond 

speciale rondvaart met aansluitend bbq: reservatie 
verplicht

• elke dinsdag in juli en augustus: gegidste rondrit 
om 13.45u met bus door binnenhaven en 
aansluitend rondvaart in buitenhaven om 16.00u

• groepen dagelijks op afspraak het ganse jaar door
PriJZeN:

• volwassenen: € 9,50
• kinderen 3 t.e.m 11 jaar: € 7,00
• senioren: € 9,00
• rondvaart + bbq: € 30,00
• Combiticket havenrondvaart en havenrondrit:  

zie hierna.
iNFO eN reserVATie:

Rederij Franlis

Postadres: Langestraat 122/1, B-8400 Oostende
T + 32 59 70 62 94 | F + 32 59 50 69 55
info@havenrondvaarten.be 
www.havenrondvaarten.be

geLeid beZoek in het 
havengebied:  
combi busrondrit en 
havenrondvaart 
Elke dinsdag in juli en augustus
sTArT rONDriT:

13.45u parking hoek Tijdokstraat - Vismijnstraat
(ingang Seafront)
Aansluitend havenrondvaart om 16.00u,
einde voorzien rond 17.15u

PriJZeN:
• volwassenen: € 12,00
• kinderen tot 12 jaar: € 9,50
Prijzen inclusief 1 consumptie + korting op een 
toegangsticket voor Seafront.
Tickets volgens beschikbaarheid. Vooraf inschrijven
bij Toerisme Zeebrugge verplicht (Zeedijk)
Openingsuren: in juli en augustus elke dag van
10.00u tot 13.30u en van 14.00u tot 18.00u

seafront maritiem 
themaPark
OPeNiNgsUreN:

Juli en augustus: 10.00u tot 18.00u
September – juni: 10.00u tot 17.00u
Gesloten op: 25/12 en 1/1,  
jaarlijkse sluiting: zie website

PriJZeN:
• kinderen tot 1 m.: gratis (indien vergezeld van een 

ouder)
• kinderen tot 12 jaar: € 9,00
• volwassenen: € 12,50
• 60+: € 11,00
• groepen (vanaf 20 personen): 

volwassenen: € 8,50 
kinderen: € 6,25

Speciale pakketten voor scholen, bedrijven en

verenigingen: Kijk op de website!
iNFO eN reserVATie:

Seafront Zeebrugge N.V.
Vismijnstraat 7, B-8380 Zeebrugge
T + 32 50 55 14 15 | F + 32 50 55 04 13
info@seafront.be | www.seafront.be



Zeebrugge 
erfgoedwandeLing
VerTreKPUNT:

Oude Vissershaven nabij Seafront
PriJZeN:

• € 2,00 per exemplaar 
Kaart te verkrijgen bij Toerisme Zeebrugge, 
Seafront, Westtoer en de andere diensten van 
toerisme aan de kust

• Erfgoedbox (10 kust- en 11 provinciale erf-
goed-wandelroutes): € 25,00 
te verkrijgen bij Westtoer

Jachthaven Zeebrugge
Royal Belgian Sailing Club
Rederskaai 1, B-8380 Zeebrugge
T + 32 50 54 49 03 | F + 32 50 55 26 05
havenmeester@rbsc.be

noordZeecruise Zeebrugge
DUUr:

4 uur
OPsTAP:

Ten laatste 30 minuten voor afvaart,
Jacques Brelsteiger

AFVAArT:
• vrijdag 26/07 en 9/08 om 9.30u  

(extra afvaarten: zie www.franlis.be)
• reservatie en voorafbetaling verplicht (min. 7 dagen 

op voorhand)
• speciale pakketten voor groepen

PriJZeN:
• volwassenen: € 35,00
• kinderen 6 tot 12 jaar: € 30,00
• kinderen onder de 6 jaar niet toegelaten

iNFO eN reserVATie:
Rederij Franlis
Postadres: Langestraat 122/1, B-8400 Oostende
T + 32 59 70 62 94 | F + 32 59 50 69 55
info@franlis.be | www.franlis.be
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Lissewege,  
veel meer dan 

het witte 
polderdorp

ACTeUr KURT DEfRANcq grOeiDe OP iN BrUgge 
eN sLeeT MeNig UUr iN Lissewege eN ZeeBrUgge. 
HOeweL HiJ AL JAreN geLeDeN VerHUisDe, is HiJ 
NOg sTeeDs eeN grAAg geZieNe gAsT iN Lissewege. 
HeT wiTTe POLDerDOrP BLiJFT HeM iNTrigereN.
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Ze worden steeds zeldzamer, maar toch 

bestaan er nog plekken waar je de 

geschiedenis haast kan proeven, waar je 

zonder enige moeite even in de wereld van 

toen kunt rondwaren. in het witte polder-

dorp is de tijd blijven stilstaan en lijkt alles 

nog zoals het hoort te zijn. Logisch dus dat 

Lissewege verkozen werd tot één van de 

tien mooiste dorpen van Vlaanderen. 

welkom in een uitzonderlijke 

koesterplaats.

wie vrolijk het ene fietsknooppunt met het 
andere verbindt, ontdekt soms plekken die 
je eigenlijk nooit eerder echt zag. Lissewege 

is zo’n verdoken parel. Misschien raasde je er al wel 
eens voorbij onderweg naar de kust en zag je toen in 
een flits die immense kerktoren passeren, maar dit 
witte polder dorp verdient veel meer aandacht. Het 
mysterieuze Lissewege heeft immers alle perfecte post-
kaartingrediënten: een mastodont van een kerk, een 
stil kanaal, eindeloze vlakke weiden omzoomd door 
kromgebogen knotwilgen en een authentiek, onbe-
zoedeld dorpszicht. Kortom, het oude, onaan geroerde 
dorp uit de tijd van toen, alsof je even de jeugd van je 
grootouders her beleeft…

“ De wereld gaat vooruit, 
maar in Lissewege 
gelukkig net iets 
trager.” 
KurT DeFranCQ
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“Lissewege is de 
 perfecte samenvatting  
van hét Vlaamse dorp.  

Vlaamser dan dit  
wordt het niet.” 

KurT DeFranCQ

mysterie en devotie
Acteur Kurt Defrancq weet al vele jaren dat Lissewege een bekoorlijke stopplaats is. 

sterker nog, toen hij als opgroeiende Brugse puber ’s zomers naar de kust fietste, werd 

er steevast in Lissewege halt gehouden.

‘we konden de zee al ruiken, we hadden 
onze zwembroek al aan, maar plots 
leek Zeebrugge nog mijlenver en waren 

we al onze fietscourage kwijt. Zo werken tienerbrei-
nen nu eenmaal.’ Dus lieten de belhamels hun fiets 
in Lissewege staan om dan al liftend die allerlaatste 
kilometers te overbruggen. Meestal in het gezelschap 
van een trucker die medelijden had. ‘Telkens weer 
een groot avontuur’, mijmert hij. Misschien was dat 
zomerse gelanterfant wel de kiem voor Kurts levens-
lange fascinatie met de Lisseweegse Tempeliers. En 
hij is niet de enige.

Al wie de toren van 13de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouw-
Bezoekings kerk 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 de Middeleeuwen. In die tijd 
was Lissewege een bekend Maria bedevaarts oord en de 

eerste halte aan de Vlaamse kust voor pelgrims uit het 
noorden op weg naar Santiago de Compostela. Ze over-
nachtten er in het Sint-Jacobshuis en het Spaniënhof, 
in de schaduw van de kerk. Het Spaniënhof bestaat 
trouwens nog steeds als B&B, en ondertussen kunnen 
moderne pelgrims ook logeren in B&B Pronkenburg, 
Hostellerie Ter Doest en B&B De Lisdodde.

Om de veiligheid van de pelgrims te ver zekeren, werd 
de bedevaartsroute, volgens onder meer jeugdschrij-
ver Johan Ballegeer, door de ridderlijke Tempeliers 
bewaakt. Tegelijkertijd fungeerde deze mysterieuze 
orde als financier avant la lettre. Mogelijk lieten zij 
op hun kosten dit indrukwekkend bouwsel optrek-
ken. Ondanks al die nobele bedoe lingen is het de 
Tempeliers niet zo goed vergaan. In 1312 hadden Paus 
Clemens V en Filips de Schone genoeg van hun ridder-
streken en belandden ze op de brandstapel. Vandaag 
kan je in de Lisseweegse kerk nog steeds sporen van 
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TIP >  De oMMegang, 
beLeeF De LegenDe

de Tempeliers ontwaren. Het vergt wat zoekwerk, maar 
oplettende ogen vinden ongetwijfeld het halfverborgen 
stenen hoofdje van Baphometh terug. Afgod én hand-
tekening van de oude ridderorde?

Kurt Defrancq meent dat er nog dieper gegraven 
moet worden. ‘Ik weet dat ze op dit moment ergens 
in Noord-Amerika op zoek zijn naar de goudschat 
van de Tempeliers. Compleet zinloos volgens mij, 
als er ergens gezocht moet worden, dan is het wel in 
Lissewege.’ Kurt zoekt in ieder geval in zijn eentje 
naarstig verder. ‘Alleen al in de kerk ronddolen en 
speuren naar Tempeliersverwijzingen, zalig vind ik 
dat. En meestal bots ik dan op een Lissewegenaar die 
doet alsof hij er iets meer van weet, waardoor mijn 
nieuwsgierigheid nóg meer geprikkeld wordt. Niets 
zo  mysterieus als grote poldergeheimen.’ 

Reden genoeg dus om zelf die spitsloze kerktoren te 
beklimmen. Al was het maar om na 264 treden te 
genieten van dat onbeschrijfelijke 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.

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 
VAN Ter DOesT. DAAr ViNDT eeN KOrTe ereDieNsT 
PLAATs. NA De CereMONie wOrDT HeT BeeLD 
TerUggeDrAgeN NAAr De KerK. De LegeNDe VerTeLT 
DAT DiT MirAKeLBeeLD TOT DeZe PrACHTige 
KATHeDrAAL VAN eeN KerK LeiDDe.
wAAr: KerK Lissewege i wANNeer: 5 Mei OM 14.30U
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schrijvers en 
andere helden
Blij om na al dat religieuze trappen-

geklauter terug met beide benen stevig op 

de grond te staan? geen nood, ook op de 

veilige, begane grond heeft Lissewege nog 

heel wat in petto.

bezoek eens de kunstgalerij in het gereno veerde 
stationsgebouw of zoek de stilte op van het 
kerkhof en sla aan het mijmeren bij 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’, zo weet Kurt 
Defrancq. ‘En dat is precies wat hij met zijn allerlaatste 
boodschap aan de mensheid doet. Hij heeft het raadsel 
alleen maar groter gemaakt, waardoor je geïntrigeerd 
naar zijn graf blijft staren.’

Stof om over na te denken dus. Iets wat je perfect kunt 
doen op het zonneterras van bistro Huyze Saeftinghe. 
Net naast je bemerk je de bronzen versie van de 
13de-eeuwse lekenbroeder Willem van Saeftinghe die 
een eenvoudig leven leidde in abdij Ter Doest aan de 
rand van Lissewege voor hij roem vergaarde tijdens de 
Guldensporenslag in 1302. ‘Ter Doest is nog zo’n plek 
waar ongetwijfeld nog tal van schatten in de grond 
zitten’, verzucht de acteur.

Pal aan het standbeeld van Willem van Saeftinghe ver-
trekt de Ter Doest-wandelroute (6,3 km) die je via het 
Boudewijnkanaal en enkele fraaie vergezichten tot aan 
de imposante 13de-eeuwse abdijschuur brengt.

de grootsheid 
van ter doest

De Abdij Ter Doest werd in 1106 gesticht door 
de Franse Benedictijnen van Saint-Riquier in 
Ponthieu. Zo’n 70 jaar later namen de cisterci-

enzers de abdij over en trokken ze nog een refter, een 
kapittel zaal, enkele slaapzalen, een scriptorium, een 
bibliotheek en een kerk op. Het ging de monniken 
blijkbaar voor de wind want de Ter Doest-kerk even-
aarde qua omvang en grootte de huidige dorpskerk 
die boven Lissewege uittorent. Vandaag laat alleen de 
imposante abdijschuur, die in 1275 het licht zag, zich 
nog in al haar glorie bewonderen.

Begin 2000 werd ze zelfs van eiken pijler tot Boomse 
dakpan gerestaureerd. In deze grootste nog bestaande 
cisterciënzer schuur in Europa werden rond 1300 de 
gewassen van meer dan 4.000 hectare velden gesta-
peld. Hoewel die feiten voor zich spreken, moet je 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 abdij-
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hoeve dateert uit de 17de eeuw. Hier huist vandaag 
het bekende restaurant Hof Ter Doest met hostellerie 
waar je het enige echte Ter Doest-bier vindt! Een plek 
waar ook Kurt Defrancq jaarlijks gesignaleerd wordt, 
‘Minstens een keer per jaar wil ik me tegoed doen 
aan die moefen van steaks.’ Op een boogscheut van 
de schuur ligt immers de ‘Monnikenmoere’, een laag 
gelegen moeras plek die ontstond toen de cisterciënzers 
er hun klei wonnen om bakstenen of moefen te bakken 
– hoognodig voor de bouw van de abdij. Door het insij-
pelende brak water van het Boudewijnkanaal groeien 
in dit gebied verschillende planten, zoals de zeeaster 
en de zeekraal, die tegen een zout stootje kunnen. Een 
ideale broedplaats dus voor zeldzame weidevogels. Dit 
gebied werd dan ook omgedoopt tot weidevogel reser-
vaat en is enkel toegankelijk tijdens geleide wande-
lingen.

Praktische info: zie p 27



22 I  Zeebrugge en LIssewege-aan-Zee  I  2013

gotisch visioen  
in de polders
wil je meer informatie over Ter Doest en 

de geschiedenis van dit witte polderdorp, 

rep je dan naar het bezoekerscentrum, 

een mooie pastorie compleet met oude 

pastorie tuin in de schaduw van de 

Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk.

Dit is the place to be voor wie op zoek is naar 
streekinfo, fiets- en wandelroutes. De perma-
nente tentoonstelling ‘Een gotisch visioen 

in de polders’ zet je meteen op de goede weg. De 
oudste stukken gaan terug tot 1453! De monumen-
tale pastorie herbergt ook het recent heringerichte 
Heiligenmuseum met een unieke collectie beelden 
van patroonheiligen, meer dan 100 in totaal! En om 
te bekomen van al die devotie, kan je jezelf naderhand 
nog trakteren op een zoete zonde, een doosje heerlijke 
lekkernijen uit Lissewege.
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TIP >  TaFeLen In LIssewege

de fanfare van 
honger en dorst

Mag het ook iets meer zijn? Geen reden tot 
paniek, in het witte polderdorp weet men 
al sinds mensenheugenis de hongerigen te 

spijzen en de dorstigen te laven. Alleen ruimden de 
pelgrims ondertussen plaats voor wielertoeristen en 
aangenaam verraste bezoekers. Bronzen Willem lijkt 
zich alvast niet te storen aan die publiekswissel. Ook 
de naburige en gezellige etablissementen hadden 
beslist op zijn goedkeuring kunnen rekenen. Twee 
authentieke dorpscafeetjes, van het soort dat ergens 
te lande langzaam aan het uitsterven is, zijn beslist een 
bezoekje waard. In het Sint-Jacobshuis worden zowat 
alle denkbare trappistenbieren geserveerd, terwijl 
in Café Den Ouden Toren zowel pinten als moppen 
getapt worden. ‘Waar je ook binnenstapt, je mag er 
zeker van zijn dat de gesprekken even zullen stilval-
len en iedereen zijn hoofd zal draaien om daarna de 
nieuwe bezoekers uitgebreid te monsteren. Zo hoort 
dat in Lissewege’, weet Kurt, ‘dat is absoluut deel van 
de dorpscharme.’

wiL Je HeerLiJK TAFeLeN iN eeN UNieK HisTOrisCH 
KADer, DAN ZiT Je gOeD iN Lissewege. HeT wiTTe DOrP 
PAKT UiT MeT eeN UiTgeBreiD CULiNAir AANBOD OP 
MAAT VAN eLK BUDgeT. VAN LeUKe bIsTro’s TOT 
BeKrOONDe KwaLITeITsresTauranTs, ZOALs HeT 
BeFAAMDe TweesTerreNresTAUrANT DANNY 
HOrseeLe. HeT DOrPsCeNTrUM TeLT VerDer NOg 
4 sMAKeLiJKe ADresseN: De gOeDeNDAg, De 
PePerMOLeN, BisTrO HUYZe sAeFTiNgHe  eN De 
VALKeNAere . NeT BUiTeN De DOrPsKerN ViND Je Ter 
DOesT . eerDer DOrsTig? De AUTHeNTieKe 
VoLKsCaFeeTjes CAFÉ DeN OUDeN TOreN  eN HeT 
siNT-JACOBsHUis ZiJN UiTsTeKeNDe DOrsTLessers 
wAAr Je, DANKZiJ De sFeer VAN TOeN, UreNLANg BLiJFT 
HANgeN. OOK iN APeriTieFBAr ULYsses is HeT ZALig 
VerPOZeN BiJ eeN POrTie OVerLeKKere TAPA’s eN BiJ 
ô D’CHATô  PrOeF Je De HeerLiJKsTe wiJNeN.

 Tijdens de sluitingsperiode van het bezoekerscentrum kan 

je in deze horecazaken terecht voor beknopte toeristische 

informatie over Lissewege en omgeving.
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TIP >  KunsTenaarsDorP

Lisseweegs vaartje
Voldoende aangesterkt om de rest van Lissewege 

te ontdekken? slenter dan verder naar het 

Lisseweegs Vaartje, ongetwijfeld het lieflijkste 

prentkaartzicht van dit authentieke sfeerdorpje. 

en dat wil wat zeggen in Lissewege…

Deze oude waterweg, in de 13de eeuw gegraven als verbin-
ding met Brugge, is gewoonweg 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 kerkbouw en 
de voorzienige Ter Doest-monniken gebruikten dit waterklei-
nood als handelsweg naar Brugge. Hard labeur die honger 
doet krijgen!

KUNsTLieFHeBBers KOMeN AAN HUN TreKKeN iN 
Lissewege. De KUNsTgALeriJ iN HeT PrACHTig 
gereNOVeerDe sTaTIonsgebouw TOONT AFwisseLeND 
werK VAN HeDeNDAAgse BeeLDeNDe KUNsTeNAArs. 
OOK KunsTHuIs Den engeL, ONDergeBrACHT iN eeN 
LAAT 18De-eeUws HUis OP HeT MArKTPLeiN eN gaLerIj 
THe arTIsT iN De w. rOMBOUDTsTrAAT ZiJN Meer DAN 
eeN BeZOeKJe wAArD. KunsTenCenTruM ’T VaarTje 
TOONT DAN weer KUNsT VAN eN VOOr MeNseN MeT eeN 
VisUeLe BePerKiNg. ieDere ZOMer wOrDT Lissewege 
OOK iNgePALMD DOOr De OPeNLUCHTTeNTOONsTeLLiNg 
beeLDen In HeT wITTe DorP, eeN VerrAsseND 
MODerNe BeeLDeNrOUTe iN eeN UNieK DeCOr. OF iN 
KUrT DeFrANCqs wOOrDeN, ‘iK BeN JAArLiJKs VAN De 
PArTiJ. sOMs MOeT Je MeT Je FieTs TUsseN De BeeLDeN 
DOOr LAVereN, MAAr iK HeB er AL FANTAsTisCH MOOie 
DiNgeN ONTDeKT.’

“ In Lissewege zijn nog 
kwaliteitszekerheden 
en dat maakt het zo fijn 
om terug te keren.  
Hier word je nooit 
ontgoocheld.” 
KurT DeFranCQ
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TIP >  FIeTsen À La CarTe
Lissewege is DÉ iDeALe sTArTPLAATs VOOr eeN 
FieTsFOCHT. 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. wie eLeKTrisCH 
FieTsT, KAN De FieTs OPLADeN BiJ wiJNHANDeL ô 
D’CHATô. VLAK erNAAsT, iN De TUiN VAN De wiJNwiNKeL, 
KAN Je Die ANDere BATTeriJ NOg eVeN OPLADeN eN NOg 
sNeL PiCK-NiCKeN ALVOreNs Je FieTsTOCHT AAN Te 
VANgeN. De OMgeViNg VAN Lissewege, ZeeBrUgge eN 
BrUgge ViND Je TerUg OP De FIeTsneTwerKKaarTen 
‘BrUgse OMMeLAND NOOrD’ eN ‘KUsT’. HeT AUTONOOM 
PrOViNCieBeDriJF VOOr TOerisMe eN reCreATie, 
wesTTOer, seLeCTeerDe De MeesT AANTreKKeLiJKe eN 
VeiLige FieTswegeN eN VerBOND DeZe TOT eeN 
sAMeNHANgeND NeTwerK. eeN AANTAL VAN DeZe PADeN 
werDeN ZeLFs sPeCiAAL VOOr HeT FieTsNeTwerK 
AANgeLegD. wAAr Twee FieTsTrAJeCTeN eLKAAr 
KrUiseN, ONTsTAAT eeN FieTsKNOOPPUNT. AAN De HAND 
VAN DeZe KNOOPPUNTeN sTiPPeL Je DUs ZeLF Je 
FieTsrOUTe UiT.
OP BAsis VAN DiT FieTsNeTwerK ONTwiKKeLDe 
wesTTOer OOK eNKeLe THeMaTIsCHe FIeTsToCHTen 
wAArBiJ De FOCUs LigT OP ÉÉN weLBePAALD THeMA. wie 
wiL FieTseN iN De OOsTKUsTPOLDer, eeN weiDs eN 
OPeN POLDerLAND, DOOrweVeN MeT KANALeN eN 
grACHTeN KAN ZiCH BesT De THeMATisCHe FieTsrOUTe 
‘FieTseN TUsseN weiDeVOgeLs eN VrieZegANZeN’ 
AANsCHAFFeN. 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 THeMATisCHe FieTsrOUTes eN 
FieTsNeTwerKKAArTeN ZiJN VerKriJgBAAr BiJ 
VVV Lissewege, TOerisMe ZeeBrUgge eN De BrUgse 
iNFOKANTOreN: MArKT (HisTOriUM), ‘T ZAND 
(CONCerTgeBOUw) eN sTATiONsPLeiN (sTATiON).
iNFO: www.FieTseN-wANDeLeN.Be

Of bakkerij Maelstaf toen al overheerlijke pistolets bakte, valt te 
betwijfelen, maar sinds de jaren stillekes is dit een heus koes-
teradresje. Deze nostalgische bakkerswinkel ruikt en smaakt 
naar lang vervlogen tijden en opent enkel nog op zaterdag zijn 
deuren. De hongerige files moet je er dus bijnemen, maar je 
geduld wordt meer dan beloond!

Tegenover bakkerij Maelstaf vind je trouwens nog meer lek-
kers. In ‘De Soete Paepe’, een snoep winkeltje in de sfeer van 
1920, vind je meer dan 60 soorten ouderwets snoepgoed en 
zelfgemaakt gebak. Redenen genoeg dus om uitgebreid je tijd 
te nemen en daarna toch nog eens terug te komen.
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Lissewege 
praktisch

toeristische info
BeZOeKers- eN iNFOrMATieCeNTrUM 
VVV Lissewege

Oude Pastoriestraat 5, B-8380 Lissewege
T + 32 50 55 29 55 | F + 32 50 35 02 15
vvv.lissewege@zeelandnet.nl | www.lissewege.be
Openingsuren: Paasvakantie, Pinkster- en 
Hemelvaartweekend, 15/6-15/9: dagelijks + 21/9, 
22/9, 28/9 en 29/9 telkens van 14.00u tot 17.30u
Tijdens de sluitingsperiode kan je terecht in de 
horecazaken aangeduid op het plan.

bereikbaarheid
TreiN

Zaterdagen, zon- en feestdagen:
• Van 22 juni tot 1 september (*): 

heen (vanuit Brugge): vanaf 07.05u tot 20.08u 
terug: vanaf 07.41u tot 20.40u

• Rest van het jaar: 
om de 2 uur:  
heen (vanuit Brugge): vanaf 07.05u tot 19.05u 
terug: vanaf 07.41u tot 19.40u

Weekdagen:
• heen (vanuit Brugge): vanaf 06.05u tot 20.05u 

terug: vanaf 06.40u tot 20.40u
(*)  onder voorbehoud van evt. aanpassing 

zomerdienst
Info: T + 32 2 528 28 28 | www.b-rail.be

BUs
Busverbinding Brugge – Lissewege – Zeebrugge
Info: T + 32 70 22 02 00 | www.delijn.be

overnachten in Lissewege
B&B PrONKeNBUrg

Ter Doeststraat 30, B-8380 Lissewege
T & F + 32 50 54 45 40 of M + 32 478 31 76 12
info@pronkenburg.be | www.pronkenburg.be

HOsTeLLerie Ter DOesT
Ter Doeststraat 4, B-8380 Lissewege
T & F + 32 50 54 40 82
info@terdoest.be | www.terdoest.be

B&B LisDODDe
Oude Pastoriestraat 1, B-8380 Lissewege
T + 32 476 97 51 40
info@lisdodde.be | www.lisdodde.be

B&B sPANiëNHOF
Walram Romboudtstraat 6, B-8380 Lissewege
T + 32 50 70 00 00 | F + 32 50 67 04 60
info@spanienhof.be | www.spanienhof.be
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MUSEA, BEZIENSWAARDIGHEDEN, EXCURSIES

heiLigenmuseum
OPeNiNgsUreN:

Paasvakantie, Pinkster- en Hemelvaartweekend, 
15/6-15/9: dagelijks + 21/9, 22/9, 28/9 en 29/9 telkens 
van 14.00u tot 17.30u

PriJZeN:
• volwassenen: € 3,00 inclusief koffie of thee
• kinderen – 12 jaar: € 1,00
Steeds toegankelijk op afspraak voor groepen vanaf 
15 personen.

iNFO:
T + 32 50 55 29 55 | www.lissewege.be

o.-L.-vrouw-beZoekingskerk
KerK:

Openingsuren: 10.00u tot 17.00u, 15 juni tot 15 
september van 9.00u tot 20.00u | gratis
Info: Pastoor EH Verroens: T + 32 50 54 45 44

TOreN:
Openingsuren: van 15 tot 30 juni en 1 tot 15 
september enkel op zaterdag en zondag, van 1 juli tot 
31 augustus dagelijks van 14.00u tot 17.00u | Prijzen: 
volwassenen: € 1,00 | kinderen – 12 jaar: € 0,50
Steeds toegankelijk op afspraak voor groepen vanaf 
15 personen
Info: T + 32 50 54 54 72 of M + 32 487 49 92 14
www.lissewege.be

rondLeidingen met gids
Enkel op aanvraag
Duur: 2 uur | Prijs: € 65,00 (max. 35 personen)
Info: T + 32 50 55 29 55 | www.lissewege.be

geLeide natuurwandeLing 
ter doest

Zaterdag 6/7, 13/7, 10/8 en 17/8
AFsPrAAK:

om 14.30u, Kerk Lissewege
PriJZeN:

€ 2,50 per persoon of € 5,00 per gezin (niet-leden 
Natuurpunt) | Inschrijven niet nodig

iNFO:
T + 32 478 36 51 94 | www.natuurpunt.be

ter doest-wandeLkaart
VerTreKPUNT:

Onder de Toren
PriJZeN:

• € 2,00 per exemplaar 
Kaart te verkrijgen bij Westtoer, VVV Lissewege, 
Infokantoor ’t Zand (Concertgebouw) en Toerisme 
Brugge

• Regiowandelbox Brugse Ommeland (18 provinciale 
wandelroutes): € 25,00. Te verkrijgen bij Westtoer
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Evenementen 2013
Zeebrugge en Lissewege-aan-zee

4 en 5 MeI

week van de Zee
Ontdek de haven aan uitzonderlijke voorwaarden 
met de passagiersboot van Rederij Franlis in 
combinatie met een kaaiwandeling rond het oude 
vissersdok.
Aan boord van de Zephira wordt tijdens het 
bekijken van een film over de haven ook een 
heerlijk glaasje prosecco geserveerd.
wAAr: TiJDOKsTrAAT, JACqUes BreLsTeiger

wANNeer: 11.00U (iNsCHePiNg 10.40U)

eN 14.00U (iNsCHePiNg 13.40U)

PriJs: VOLwAsseNeN: € 8,00 

KiNDereN 3 T.e.M. 11 JAAr: € 6,00 

TiCKeTs OP VOOrHAND reserVereN VerPLiCHT BiJ 

FrANLis.

gegeVeNs FrANLis: Zie P 14

www.weeKVANDeZee.Be

23 junI

visserijfeesten
Zeewijdingsprocessie, animatie en muziek, tentoon-
stellingen, havenrondvaarten, folkloremarkt,
straattheater en visproevertjes.
wAAr: OUDe VisMiJNsiTe

wANNeer: 10.00U TOT 18.00U

www.BrUgge.Be/ZeeBrUgge

juLI

filmophetstrand
Gratis openluchtbioscoop op het grootste strand van de kust!
wAAr: sTrAND ZeeBrUgge

wANNeer: eLKe DONDerDAg iN JULi VANAF 4 TeM 25 JULi

KiNDerFiLM OM 14.30U i TieNerFiLM OM 16.30U i AVONDFiLM OM 20.00U

www.BrUgge.Be/ZeeBrUgge

1 juLI – 31 augusTus

strandanimatie 
en sport-
activiteiten

Verschillende sportactiviteiten, 
gratis initiatie in diverse sport-
disciplines en animatie door 
gekwalificeerde lesgevers op het 
enige sportstrand van de kust.
wAAr: sTrAND ZeeBrUgge 

 www.BrUgge.Be/sPOrT
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12 juLI - 8 sePTeMber

beelden in  
het witte dorp
Openluchttentoonstelling met werken van een 
100-tal nationale en internationale moderne 
kunstenaars in het decor van het Middeleeuwse 
Lissewege.
wAAr: CeNTrUM Lissewege eN siTe VAN De VOOrMALige 

ABDiJ Ter DOesT 

www.Lissewege.Be

13 en 14 juLI

navy days
Twee dagen lang hop je begeleid door Belgische 
en internationale matrozen van het ene indruk-
wekkende schip naar het andere. Met tal van 
gratis tentoonstellingen en demonstraties.
wAAr: MAriNeBAsis ZeeBrUgge

wANNeer: 10.00U TOT 18.00U

www.MiL.Be/NAVYCOMP

4  augusTus

mafestival
Dagvullend programma met 
4 klassieke concerten en 
mogelijkheid tot pick-nick in de 
tuin van de Oude Pastorie.
wAAr: KerK, Ter DOesT, 

sPiegeLTeNT w. rOMBOUDTsTrAAT

wANNeer: VANAF 11.00U

www.MAFesTiVAL.Be

16 en 17 augusTus

Lichtfeest Lissewege
Op 16 en 17 augustus baadt 
Lissewege in het licht. Zodra de 
avond valt, kan je in het oude 
dorpscentrum genieten van een 
sfeervolle avond. Laat je in het 
witte dorp verrassen door 

intieme vuurinstallaties en 
sfeervolle muziek. 
wAAr: CeNTrUM Lissewege

wANNeer: 21.00U

www.Lissewege.Be

17 noVeMber

ommetoertje Lissewege
Het Ommetoertje in Lissewege 
staat in het teken van de Week 
van de Smaak: kom dus curieu-
ze’neuzen’, leer de échte ‘tutten’ 
kennen, laat je verleiden door 
een ‘mantepèirde’ en proef drop 
en zoethout bij moeder 
Marcelline. Een boeiende 
Smaakwandeling om van te 
smullen!

wAAr: VVV Lissewege

wANNeer: 14.30U

PriJs: € 5,00

OP VOOrHAND reserVereN 

VerPLiCHT TOT 11/11: 

M + 32 486 26 46 71 

OF MiA.LiNgier@sKYNeT.Be

www.Lissewege.Be



infokantoren

 Toerisme Zeebrugge, Zeedijk, Badengebouw
 Paasvakantie, Pinksterweekend, juli en augustus:
 10.00-13.30u en 14.00-18.00u

 VVV Lissewege, Oude Pastoriestraat 5
 Paasvakantie, Hemelvaartweekend, Pinksterweekend,
 15 juni-15 september, 21/9, 22/9, 28/9 en 29/9: 14.00-17.30u

 Markt (Historium), Brugge
 Dagelijks: 10.00-17.00u
 Gesloten op kerstdag en Nieuwjaar

 ’t Zand (Concertgebouw), Brugge
 Maandag-zaterdag: 10.00-17.00u
 Zon- en feestdagen: 10.00-14.00u
 Gesloten op kerstdag en Nieuwjaar

 stationsplein (station), Brugge
 Maandag-vrijdag: 10.00-17.00u
 Zaterdag & zondag: 10.00-14.00u
 Gesloten op kerstdag en Nieuwjaar

meer info

Toerisme Brugge
Postbus 744, B-8000 Brugge
T + 32 (0)50 44 46 46
F + 32 (0)50 44 46 45
toerisme@brugge.be
www.brugge.be/zeebrugge
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