Brugge Fietsstad

Brugge is de fietsstad bij uitstek.
Het Brugse stadbestuur draagt het fietsen hoog in
het vaandel. Het mobiliteitsplan voorziet om over heel
Brugge een fietsroutenetwerk te realiseren, om veilig
heen en weer van de rand naar het centrum te kunnen
fietsen en van gemeente naar gemeente.
De fietsroute Centrum – Sint-Jozef / Koolkerke is
een aanvullende fietsroute. Het fundamentele verschil
met een recreatieve of puur functionele route is dat de
aanvullende fietsroute u op een snelle maar ook aangename en veilige manier van punt A naar punt B brengt.
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe aangelegde
fietsverbindingen en het omrijden wordt tot een minimum beperkt. Daarom is het de route bij uitstek voor
schoolgaande leerlingen of voor het woon-werk- of
woon-winkelverkeer.

Centrum
Sint Jozef / Koolkerke

De fietsroute wordt
bewegwijzerd met
volgende signalisatie:

Brugge - Centrum

(voorbeeld)
Koolkerke

Er zijn verschillende mogelijkheden om van het centrum
naar Sint-Jozef of Koolkerke te fietsen.
Ofwel via de Dampoort ofwel via de Warandebrug. Op de
binnenkant van deze folder vindt u op de routes die wij
aanbevelen ook een aantal interessante punten, aanraders of weetjes.
De verbinding met Koolkerke via de Dampoort
brengt u langs volgende straten: Noorweegse Kaai /
Jules van Praetstraat / Lobbrechtstraat / Scheurstraat /
Zagersweg / Gemene Weidestraat
De verbinding naar Sint-Jozef wordt gerealiseerd via
de Krakele- of Warandebrug. U rijdt er langs Baron
Ruzettepark of Kleine Boudewijnbrug / Walweinstraat
naar Krommestraat / Graaf de Mûelenaerelaan / Ter
Looigemweg / Tijl Uilenspiegelstraat / Landjuwelenstraat
/ Ghandiplein / Cornelis Everaartstraat / Koolkerkse
Steenweg. Een alternatief is de Noorweegse Kaai en
Jules Van Praetstraat naar het administratief centrum
De Grendel. Daar is een doorsteek voorzien naar de wijk
De Grendel

Uw fiets, uw vriend, laat hem nooit “los”
Heel wat Bruggelingen verplaatsen zich met de fiets, er zijn dan ook heel
wat fietsen in gebruik. Maar waar gefietst wordt bestaat
ook de kans op fietsdiefstal. Het is daarom zeer belangrijk om uw fiets steeds goed af te sluiten. In een handige
folder (zie hiernaast), te verkrijgen in de Mobiliteitswinkel, worden heel wat nuttige tips gegeven.

uw fiets, uw vriend,
laat hem nooit

“los”

Fietsstallingen
Waar er nood aan is worden nieuwe fietsstallingen geplaatst. Het gaat dan om duo-staanders die je op drukbezochte plaatsen terugvindt en waar de fiets gemakkelijk en veilig aan vastgemaakt kan worden.

Fietskluizen
Werk je in de Brugse binnenstad en maak je
gebruik van de randparkings dan heb je de mogelijkheid om een fietskluis te huren. Je kunt
kiezen om er je eigen fiets in te plaatsen of een
fiets huren van de stad Brugge. Zo is diefstal
en vandalisme aan de fiets dankzij de fietskluis
onmogelijk.
Fietskaart
In juni 2007 is een nieuwe geactualiseerde versie van de Brugse fietskaart uitgegeven. De kaart is vooral bedoeld voor functioneel gebruik, in
het bijzonder voor wie vlot en veilig naar een bepaalde plaats wil fietsen
op Brugs grondgebied. Op de fietskaart staan alle fietspaden en –routes,
de zones 30 en de zones 30 schoolomgevingen duidelijk aangegeven.
Tevens zijn alle scholen aangeduid en andere drukbezochte plaatsen.
U kan een gratis exemplaar bekomen in de Mobiliteitswinkel.
Kroenkelen
Jaarlijks brengt Kroenkelen heel wat volk
op de been. Op de derde zondag van september kiezen een tienduizendtal fietsers
uit de verschillende fietsroutes die aangeboden worden.

Mobiliteitswinkel
Bij ons bent u aan het juiste adres voor al uw vragen en
problemen in verband met bewonersparkeren, fietsstallingen,
fietskluizen, fietskaart, fietsroutes, verkeersveiligheid, ...
Met andere woorden, voor alles wat met mobiliteit en
verkeersveiligheid te maken heeft.
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Contact:				
Administratief Centrum ‘t Brugse Vrije		
Burg 11				
8000 Brugge 				
T: 050 33 53 00			
mobi@brugge.be
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag: 08.30u-12.30u
dinsdagnamiddag: 14.00u-18.00u

Centrum
Sint Jozef / Koolkerke

Entrepot
In het oude douanedepot in de achterhaven van Brugge is sinds
enkele jaren het Jongerencultuurcentrum het Entrepot gevestigd.
Waar vroeger alle in beslag genomen waar werd opgepot, groeit
nu een plaats waar creatieve ideeën gestaag vorm krijgen en jonge
kunstenaars op hun eigen ritme kunnen experimenteren. Het
Entrepot beschikt over een fuif/concert/theaterzaal voor 1000
personen en 8 repetitiezalen voor
muziek, dans, theater en beeldende
kunsten.
Meer info: www.het-entrepot.be

Ghandiplein
Een wijk, een tent, een bar, kunstenaars, veel volk, verrassende
ontmoetingen, ...
Het zijn de basisingrediënten
van het zomerse “Wijk Up”. Deze
volkse cultuurhappening vond
voor het eerst plaats in 2002 en
wordt stilaan een traditie aan
het einde van het zomerseizoen.
Wijk Up brengt ambiance in de
straten en op pleinen, brengt het
gesprek op gang tussen buurtbewoners, kunstenaars en publiek. Het is een feest voor en door de
inwoners van Sint.-Jozef.

Koolkerke

Kleine Boudewijnbrug
Het drukke autoverkeer op de R30 (de ring)
samen met de langshelling van de Boudewijnbrug maakte de brug voor de fietser een moeilijk
en een gevaarlijk te nemen hindernis.
Om de situatie te verbeteren werd op 4/12/2006
een beweegbare fietsersbrug in gebruik genomen.
Bij een geopende brug wordt het fietsverkeer
omheen de sluis geleid.

Sint-Jozef

Fort van Beieren
In 1703 werd de stervormige versterking
aangelegd door het optrekken van aarden
wallen en het graven van grachten. Tot 1998
was het gebied het private bezit van baron
van Caloen. Vandaag is het een openbaar
domein van de Provincie West-Vlaanderen.
Het fort ontleent zijn naam aan de toenmalige gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden: Maximiliaan Emmanuel van Beieren
(1702). Het was ongeveer 22 ha groot en had
de klassieke stervorm met dubbele aarden
wal en walgracht.

Hoeve de Grendel
Dit landschappelijk waardevol gebouw werd volledig
gerenoveerd. Het authentieke karakter van het gebouw
en de omgeving werd bewaard. De schuur en de bijgebouwen gingen tegen de vlakte. De woning en paardenstal
kregen een nieuwe functie als kantoorruimte voor het
ACV, de dienst Bevolking en de lokale Politie. De nieuwe
gebouwen maken deel uit van een oppervlakte van meer
dan 13.000 vierkante meter.

Fort Lapin
Aan de buitenzijde van de handelskom werd in 1621 – 1622
het Fort Lapin opgetrokken. Dit was een complex van bijzonder
stoere verdedigingswallen, die aansloten op de vesten.
Het werd op het einde van de 18de eeuw gesloopt.

Wulpenstraat
Ter hoogte van het Sasplein staat een reconstructie van een Brugse stadskraan. Met deze
middeleeuwse tredmolenkraan konden wijnvaten
van 4 ton worden opgehesen.

Baron Ruzettepark
Dit stadspark werd in 1904 aangelegd en genoemd
naar de toenmalige minster en
gouverneur van West-Vlaanderen Albert Ruzette.
Recht tegenover het park bevindt zich de voormalige Sint-Jozefskliniek, nu residentie voor leerlingen van hotelschool Spermalie.

Centrum

Gistfabriek
Hier bevinden zich de gebouwen van Genencor,
de vroegere “Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek”
Enkele gerestaureerde 18de eeuwse pakhuizen herinneren aan de drukke
handelsactiviteiten die hier gevoerd werden.

