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Bijzondere
driehoeksverhouding

‘D

e zee neemt en de zee geeft’ is een
aloud gegeven waar Brugge in de
Middeleeuwen zijn handel en rijkdom aan 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 worden de plannen voor een zeehaven 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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een plezier om
“Het was
in Zeebrugge op te
groeien en ik kijk daar
met enorm veel liefde
op terug!

”

KURT VAN EEGHEM

Zeebrugge,
ruwe bolster,
blanke pit
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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I Zeebrugge en Lissewege-aan-zee I 2013

Zeebrugge lijkt het allemaal te hebben.
Een weids strand, een natuurgebied, een
charmante vissershaven én een haven van
wereldformaat. Ook Kurt Van Eeghem,
geboren en getogen in Zeebrugge, heeft met
zijn Zeebrugge een unieke band.

TIP > NATUURWANDELING

‘O

n 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 dialect nog eens boven te halen en mijn jeugd een beetje
te herbeleven.’ Een jeugd die ruikt naar nostalgische
jongensboeken, volgepropt 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, toeristen die kwamen en gingen, noem maar op, een eindeloos speelaanbod waar geen enkel kind ooit genoeg van
krijgt. Hier gebeurde altijd wel wat en kattenkwaad uithalen was eerder regel dan uitzondering. In Zeebrugge
hoefde je je geen seconde te vervelen. Oud ijzer verzamelen om een zakcentje te verdienen, spelen aan
de kuisbank, met de buurman het zeegat in varen om
op garnalen te vissen en die dan, voorgekookt op het
schuitje, huis aan huis verkopen voor 50 fr per kilo. Zo
ver ik kijken kan, zie ik hier alleen maar aangename
herinneringen.’

TIP > WAN

DELEN TOT IN DE ZEE

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

De kilometerlange Saint-George’s Day-wandeling

je je aansluiten bij een geleide natuurwandeling

op de westelijke havendam is een attractie voor

en enkele VERBORGEN natuurparels ontdekken. en

wie wil genieten van zowel de bedrijvigheid in de

MET EEN BEETJE GELUK KAN JE VAN HIERUIT ZELFS DE

haven ALS het schouwspel van zee en strand.

BRUGSE TORENS ONTWAREN.

Twee grote uitkijkplatforms langs de promenade

PRAKTISCHE INFO: ZIE P 13

bieden een fantastisch zicht op de omgeving.
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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.

B

ruggelingen 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.

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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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 bijzonder 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 tinteling, 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 > VOOR VERGEETACHTIGE
BOEKENWURMEN

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.

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

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.

J

e merkt het, Zeebrugge is meer dan de haven die deze badstad
internationale naam en faam en een merkwaardige skyline opleverde. 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.

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.

TIP > ER
 FGOEDWANDELING
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
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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 bijhouden. 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

alleen maar goed dat het hele gebied opgewaardeerd 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 jachthaven 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 gevoelig 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 floreert 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 gadeslaan om dan op de terugweg een pint te pakken met een potegeirnoars:
een wandelklassieker ten huize Van Eeghem.

at de rest van de wereld
“Dzich
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, jachthaven,
visserssfeer en eindeloos
strand uniek is!
KURT VAN EEGHEM

”
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TIP > HAVENRONDVAART

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 mastodonten van containerschepen op en de gids van dienst trakteert je voortdurend op interessante havenweetjes.

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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Z

o leer je bijvoorbeeld, 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 > GELEID BEZOEK
IN HET HAVENGEBIED

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

TIP > NOORDZEECRUISE NAAR
HET WINDMOLENPARK

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 cruisehaven.
De LNG-terminal voor vloeibaar aardgas, gesitueerd
in de voorhaven, is een voorbeeld van technisch vernuft, maar Zeebrugge is bovendien ook het aanlandingspunt voor gaspijpleidingen vanuit Engeland
en Noorwegen. Na de windturbines – 14 stuks die
8.000 gezinnen van elektriciteit voorzien – vaart de
Zephira voorbij de betonnen armen van de West- en
de Oostdam, opgetrokken uit maar liefst 10 miljoen
ton natuursteen en 60.000 betonblokken. Deze 4 km
lange strekdammen doen de eerste havendam of môle
als een dwerg verdwijnen. Hier krijg je ook een blik
op het Sterneneiland waar de grootste West-Europese
populatie van deze sierlijke vogels jaarlijks komt broeden. Iets verderop voeren gigantische containerschepen (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 visserscafeetjes.

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

9

Volks vertier
en poesters

TIP > SEAFRONT
MARITIEM THEMAPARK

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.

T

ot vijftien jaar geleden losten de vissers hier nog ’s morgens 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 poesterklanten 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 mysterie op zijn plaats.
10
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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.

Over verse vis en
eenvoudig geluk
In de jaren ’60 werd Brugge-aan-zee geregeld betiteld als het St.-Tropez van het noorden en dat had niet zozeer met het lokale strandbloot als wel met de culinaire merites
van Zeebrugge te maken.

D

e jongste jaren heeft Zeebrugge deze traditie
opnieuw in ere hersteld en zorgen elegante restaurants, volkse visserscafés en hippe brasseries
voor een hoogstaand gastronomisch aanbod op maat
van elk budget.
Ook Kurt Van Eeghem laat zich in Zeebrugge vaak verleiden door de geneugten van de zee. ‘In Zeebrugge
wordt niet slecht gegeten’, stelt Kurt Van Eeghem met

is geen stad, geen dorp
“Zeebrugge
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

”

overtuiging. ‘Mijn moeder heeft altijd heerlijk gekookt
en ook bij andere families was goed eten 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 zeegeur in de auto en weten dat je straks mag genieten
van heerlijke Zeebrugse vis, heerlijk toch! Geluk kan
zo e envoudig zijn.’
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Zeebrugge
praktisch

INFO ATTRACTIES,
EVENEMENTEN EN
ARRANGEMENTEN
TOERISME BRUGGE
PB 744, B-8000 Brugge
T + 32 50 44 46 46 | F + 32 50 44 46 45

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

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:
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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

Toerisme Zeebrugge

Treinstation

Zwem- en recreatiezone

Politie

Tramhalte

Strand

Strandwijk

Bushalte

Stranddouches

Zeebrugge dorp

Parking

Speelplein / picknick

Oude vismijnsite

Parking kampeerauto’s

Militair kerkhof

Tramlijn

Parking autocars

Hotel

Startpunt erfgoedwandeling

Ferry aanlegplaats

Geldautomaat

Instappunt kustwandelroute

Havenrondvaarten Franlis

Panoramazicht

Seafront
Maritiem themapark / duikboot

Royal Belgian Sailing Club

Visserskruis

MARINEBASIS
ZEESLUIS

’s
rge
Geo
St.

SEAFRONT
maritiem themapark

g
elin

nd
-wa

Day

FRANLIS
havenrondvaart

STATION
ZEEBRUGGE
STRAND

STATION
ZEEBRUGGE DORP

Zeebrugse
Visveiling

OVERNACHTEN IN ZEEBRUGGE
HOTEL MONACO

Strandbibliotheek
Strand Zeebrugge

Baron de Maerelaan 26, B-8380 Zeebrugge

1 juli – 31 augustus van 11.00u tot 18.00u

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

Gratis

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

Zon, Zee,… Zorgeloos,
een toegankelijk strand
voor iedereen
Van 1 juli tot en met 2 september kunnen
strandgangers met allerhande mobiliteits-

GELEIDE NATUURwandelingEN
DE FONTEINTJES

problemen van 10.30u tot 18.30u terecht in het
nieuwe Badengebouw. Een strandrolstoel en

• Orchideeëntocht: 12/5 en 2/6 | gratis

tiralo (aangepaste rolstoel om in het water te

• Zomerwandeling: 17/7, 24/7, 31/7 en 7/8

gaan) zijn er gratis ter beschikking. Er is tevens een

Prijzen:

toegankelijk toilet en douche. Opgeleide assistenten

€ 2,50 per persoon of € 5,00 per gezin

begeleiden iedereen die dat wenst tot op het

(niet-leden Natuurpunt) | Inschrijven niet nodig

strand.

Afspraak:

Info: Dienst Welzijn: T + 32 50 32 77 96

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

Zeedijk 50, B-8380 Zeebrugge

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

T + 32 50 54 76 59

T + 32 50 42 90 40 | www.natuurpunt.be

info@icarussurfclub.be | www.icarussurfclub.be
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HAVENRONDVAARTEN
ZEEBRUGGE
Duur:
75 minuten

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

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
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SEAFRONT MARITIEM
THEMAPARK
Openingsuren:
Juli en augustus: 10.00u tot 18.00u
September – juni: 10.00u tot 17.00u

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

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:

toegangsticket voor Seafront.

Seafront Zeebrugge N.V.

Tickets volgens beschikbaarheid. Vooraf inschrijven

Vismijnstraat 7, B-8380 Zeebrugge

bij Toerisme Zeebrugge verplicht (Zeedijk)

T + 32 50 55 14 15 | F + 32 50 55 04 13

Openingsuren: in juli en augustus elke dag van

info@seafront.be | www.seafront.be

10.00u tot 13.30u en van 14.00u tot 18.00u

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 erfgoed-wandelroutes): € 25,00
te verkrijgen bij Westtoer

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:

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

• 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 polderdorp 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.

W
e wereld gaat vooruit,
“Dmaar
in Lissewege
gelukkig net iets
trager.

”

KURT DEFRANCQ

ie 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 polderdorp verdient veel meer aandacht. Het
mysterieuze Lissewege heeft immers alle perfecte postkaartingrediënten: een mastodont van een kerk, een
stil kanaal, eindeloze vlakke weiden omzoomd door
kromgebogen knotwilgen en een authentiek, onbezoedeld dorpszicht. Kortom, het oude, onaangeroerde
dorp uit de tijd van toen, alsof je even de jeugd van je
grootouders herbeleeft…

17

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.

‘W

e 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 tienerbreinen 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 levenslange fascinatie met de Lisseweegse Tempeliers. En
hij is niet de enige.
Al wie de toren van 13de-eeuwse Onze-Lieve-VrouwBezoekingskerk 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 Mariabedevaartsoord en de
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eerste halte aan de Vlaamse kust voor pelgrims uit het
noorden op weg naar Santiago de Compostela. Ze overnachtten 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 verzekeren, werd
de bedevaartsroute, volgens ondermeer jeugdschrijver 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 optrekken. Ondanks al die nobele bedoelingen is het de
Tempeliers niet zo goed vergaan. In 1312 hadden Paus
Clemens V en Filips de Schone genoeg van hun ridderstreken en belandden ze op de brandstapel. Vandaag
kan je in de Lisseweegse kerk nog steeds sporen van

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 handtekening 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 v ergeet.

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.

B

ezoek eens de kunstgalerij in het gerenoveerde
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 vertrekt 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

D

e 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. 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
cisterciënzerschuur in Europa werden rond 1300 de
gewassen van meer dan 4.000 hectare velden gestapeld. 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 moerasplek die ontstond toen de cisterciënzers
er hun klei wonnen om bakstenen of moefen te bakken
– hoognodig voor de bouw van de abdij. Door het insijpelende 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 weidevogelreser
vaat en is enkel toegankelijk tijdens geleide wande
lingen.
Praktische info: zie p 27
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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
pastorietuin in de schaduw van de
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk.

D

it 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 gaan terug tot 1453! De monumentale 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 > T
 AFELEN IN LISSEWEGE

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
VALKENAERE
DOEST

EN DE

. NET BUITEN DE DORPSKERN VIND JE TER

. 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

De fanfare van
honger en dorst

M

ag 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 stilvallen 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.’

informatie over Lissewege en omgeving.
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TIP > Kunstenaarsdorp

Lisseweegs Vaartje
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.’

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…

D

eze oude waterweg, in de 13de eeuw gegraven als verbinding 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 waterkleinood als handelsweg naar Brugge. Hard labeur die honger
doet krijgen!

n Lissewege zijn nog
“Ikwaliteitszekerheden
en dat maakt het zo fijn
om terug te keren.
Hier word je nooit
ontgoocheld.
KURT DEFRANCQ
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TIP > F
 IETSEN 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,

Of bakkerij Maelstaf toen al overheerlijke pistolets bakte, valt te
betwijfelen, maar sinds de jaren stillekes is dit een heus koesteradresje. 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 lekkers. In ‘De Soete Paepe’, een snoepwinkeltje 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.

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
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Lissewege
praktisch

TOERISTISCHE INFO

BUS

Bezoekers- en informatiecentrum

Busverbinding Brugge – Lissewege – Zeebrugge

VVV Lissewege

Info: T + 32 70 22 02 00 | www.delijn.be

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

Overnachten in Lissewege
B&B Pronkenburg

Openingsuren: Paasvakantie, Pinkster- en

Ter Doeststraat 30, B-8380 Lissewege

Hemelvaartweekend, 15/6-15/9: dagelijks + 21/9,

T & F + 32 50 54 45 40 of M + 32 478 31 76 12

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.

info@pronkenburg.be | www.pronkenburg.be
Hostellerie Ter Doest
Ter Doeststraat 4, B-8380 Lissewege
T & F + 32 50 54 40 82

BEREIKBAARHEID
TREIN
Zaterdagen, zon- en feestdagen:

Oude Pastoriestraat 1, B-8380 Lissewege

• Van 22 juni tot 1 september (*):

T + 32 476 97 51 40

heen (vanuit Brugge): vanaf 07.05u tot 20.08u
terug: vanaf 07.41u tot 20.40u
• Rest van het jaar:

info@lisdodde.be | www.lisdodde.be
B&B Spaniënhof
Walram Romboudtstraat 6, B-8380 Lissewege

om de 2 uur:

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

heen (vanuit Brugge): vanaf 07.05u tot 19.05u

info@spanienhof.be | www.spanienhof.be

terug: vanaf 07.41u tot 19.40u
Weekdagen:
• heen (vanuit Brugge): vanaf 06.05u tot 20.05u
terug: vanaf 06.40u tot 20.40u
(*) o
 nder voorbehoud van evt. aanpassing
zomerdienst
Info: T + 32 2 528 28 28 | www.b-rail.be
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info@terdoest.be | www.terdoest.be
B&B Lisdodde

Lisseweegs Vaartje
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MUSEA, BEZIENSWAARDIGHEDEN, EXCURSIES
HEILIGENMUSEUM

O.-L.-Vrouw-Bezoekingskerk

Openingsuren:

Kerk:

Paasvakantie, Pinkster- en Hemelvaartweekend,

Openingsuren: 10.00u tot 17.00u, 15 juni tot 15

15/6-15/9: dagelijks + 21/9, 22/9, 28/9 en 29/9 telkens

september van 9.00u tot 20.00u | gratis

van 14.00u tot 17.30u
Prijzen:

Info: Pastoor EH Verroens: T + 32 50 54 45 44
Toren:

• volwassenen: € 3,00 inclusief koffie of thee

Openingsuren: van 15 tot 30 juni en 1 tot 15

• kinderen – 12 jaar: € 1,00

september enkel op zaterdag en zondag, van 1 juli tot

Steeds toegankelijk op afspraak voor groepen vanaf

31 augustus dagelijks van 14.00u tot 17.00u | Prijzen:

15 personen.

volwassenen: € 1,00 | kinderen – 12 jaar: € 0,50

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

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

TER DOEST-WANDELkaart
Vertrekpunt:
Onder de Toren
Prijzen:
• € 2,00 per exemplaar

Enkel op aanvraag

Kaart te verkrijgen bij Westtoer, VVV Lissewege,

Duur: 2 uur | Prijs: € 65,00 (max. 35 personen)

Infokantoor ’t Zand (Concertgebouw) en Toerisme

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

Brugge
• Regiowandelbox Brugse Ommeland (18 provinciale
wandelroutes): € 25,00. Te verkrijgen bij Westtoer

Zeebrugge en Lissewege-aan-zee I 2013 I
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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.

1 JULI – 31 AUGUSTUS

Strandanimatie
en sport
activiteiten

Verschillende sportactiviteiten,
gratis initiatie in diverse sportdisciplines en animatie door
gekwalificeerde lesgevers op het
enige sportstrand van de kust.

GEGEVENS FRANLIS: ZIE P 14

WAAR: strand zeebrugge

WWW.WEEKVANDEZEE.BE

www.brugge.be/sport

23 juni

Visserijfeesten

juli

Zeewijdingsprocessie, animatie en muziek, tentoonstellingen, havenrondvaarten, folkloremarkt,
straattheater en visproevertjes.

Gratis openluchtbioscoop op het grootste strand van de kust!

Filmophetstrand
Waar: strand Zeebrugge

Waar: Oude Vismijnsite

Wanneer: elke donderdag in juli vanaf 4 tem 25 juli

Wanneer: 10.00u tot 18.00u

Kinderfilm om 14.30u I tienerfilm om 16.30u I avondfilm om 20.00u

www.brugge.be/zeebrugge

www.brugge.be/zeebrugge
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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

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

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
13 EN 14 JULI

Navy Days
Twee dagen lang hop je begeleid door Belgische
en internationale matrozen van het ene indrukwekkende schip naar het andere. Met tal van
gratis tentoonstellingen en demonstraties.
WAAR: MARINEBASIS ZEEBRUGGE
WANNEER: 10.00U TOT 18.00U
WWW.MIL.BE/NAVYCOMP

Het Ommetoertje in Lissewege
staat in het teken van de Week
van de Smaak: kom dus curieuze’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
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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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