Brugge Fietsstad

Brugge is de fietsstad bij uitstek.
Het Brugse stadsbestuur draagt het fietsen hoog in het
vaandel. Fietsen is immers gezond en goed voor het
milieu Het mobiliteitsplan voorziet over heel Brugge
een fietsroutenetwerk, om veilig heen en weer van
de rand naar het centrum te kunnen fietsen en van
deelgemeente naar deelgemeente.
De fietsroutes Olympia - Boeveriepoort en Koude
Keuken - Bloedput zijn aanvullende fietsroutes. Het
fundamentele verschil met een recreatieve of puur functionele fietsroute is dat de aanvullende fietsroute je 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.

De fietsroutes 9 en 10 worden
bewegwijzerd met volgende
signalisatie: (voorbeeld)

Fietsroute 9: Olympia - Boeveriepoort
Deze fietsroute start aan de Gistelse Steenweg en loopt
via het Kloosterveld door het sportpark Watertoren naar
de Doornstraat. Aan de Doornstraat wordt de Expressweg
N31 overgestoken via de Torhoutse Steenweg. Langs de
Joseph Wautersstraat en de Barrièrestraat fietst men
richting Station tot aan de Boeveriepoort.
Fietsroute 10: Koude Keuken - Bloedput
Deze route sluit aan op fietsroute 9 ter hoogte van de
Gistelse Steenweg. Vanaf de Gistelse Steenweg loopt
de route enerzijds via de Koude Keukenstraat naar het
domein Koude Keuken. Door het domein kan men de
route volgen tot aan de Legeweg.
Anderzijds kan men vanaf de Gistelse Steenweg ook
via de Hubrecht de Croockstraat, de Zandstraat, de
Gruitstraat, de Hoppestraat en de Moutstraat fietsen.
Via het Hazenpad kan een doorsteek gemaakt worden
van de Koude Keukenstraat naar de Moutstraat. Vanaf
de Moutstraat kan men via de Refugestraat ook de
Legeweg bereiken. Voorbij de gevangenis steekt men de
Expressweg N31 over en volgt men de Legeweg tot aan
de Hogeweg. Via de Hogeweg, de Peter Benoitlaan en de
Bevrijdingslaan bereikt men de Bloedput en het centrum
van Brugge

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. Lees de folder met
nuttige tips.
Fietsstallingen

Brugge staan er meer dan 5000
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Mobiele fietsstallingen
De Stad Brugge liet een volledig nieuw type mobiele fietsstalling ontwikkelen. Deze fietsstallingen worden gratis ter
beschikking gesteld tijdens evenementen met grote volkstoeloop. De
stallingen zijn bijzonder gebruiksvriendelijk en diefstalveilig. Deze
“wereldprimeur” wordt vanaf de
zomer van 2009 overal ingezet om
het fietsgebruik nog te verhogen!
Veilige 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 te huren van de
stad Brugge. Info: Mobiliteitswinkel.
Fietskaart
Op de fietskaart van Brugge staan alle fietspaden en
–routes, de zones 30 en de zones 30 schoolomgevingen duidelijk aangegeven. Tevens zijn alle scholen aangeduid en
andere drukbezochte plaatsen.
Autoloze zondag en Kroenkelen
Jaarlijks brengen autoloze zondag en
Kroenkelen heel wat volk op de been.
De derde zondag van september is
dan ook de hoogdag bij uitstek voor
fietsers en voetgangers.
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Mobiliteitswinkel
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Het juiste adres voor al uw vragen over mobiliteit in Brugge
Contact:				
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Administratief Centrum ‘t Brugse Vrije
Burg 11					
8000 Brugge 				
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Olympia - Boeveriepoort

10

Koude Keuken - Bloedput

T: 050 33 53 00			
mobi@brugge.be
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag: 08.30u-12.30u
dinsdagnamiddag: 14.00u-18.00u
V.U.: Johan Coens, stadssecretaris

niet op de openbare weg gooien!

Domein “Koude Keuken” en kasteel
“Chateau de Beausart”
Het domein Koude Keuken omvat een
groot park met een vijver, een sportcomplex en een middeleeuws kasteeltje.
Meerdere jeugdbewegingen uit de buurt
hebben een vaste stek op het domein.
Het kasteel kreeg rond 1328 de naam
“Cateline”, naar de eerste gekende
eigenares, Catelyne Coudeceucken.
In 2005 werd het kasteel openbaar
verkocht door de stad. Het kasteel
werd door de nieuwe eigenaars volledig
gerestaureerd en werd in 2006
omgedoopt tot “Chateau de Beausart”
(zie foto rechts). De gelijkvloerse
verdieping doet vandaag dienst als
restaurant en feestzaal, op de bovenste verdiepingen bevinden zich privévertrekken en hotelkamers. Hieronder
de dreef naar het kasteel.

BLOEDPUT

De gevangenis van Brugge en De Refuge
Langs de expresweg N31 ligt ter hoogte
van het kruispunt met de Legeweg de
gevangenis van Brugge. Deze mannenen vrouwengevangenis geldt als één van
de grootste in België. In 2007 bedroeg de
gemiddelde dagelijkse bezetting 748
gevangenen. Het is tevens de enige
gevangenis in België met een volwaardige
ziekenhuisafdeling.

KOUDEN KEUKEN

BOEVERIEPOORT
De oude gevangenis Refuge, doet nu
dienst als gesloten opvangcentrum voor
uitgeprocedeerde asielzoekers.

OLYMPIA

Coppietersbos
Tussen
de
Doornstraat
en
de
Diksmuidse Heerweg ligt een mooi
stukje bos. Het Coppietersbos is overwegend een beukenbos met een
oppervlakte van 3.5ha. Het bos dankt zijn
naam aan de voormalige burgemeester
Coppieters. Het Coppietersbos is
zeer geschikt als tussenstop op deze
fietsroute. Een stukje van dit bos wordt
tegenwoordig gebruikt als speelbos.

De Klokke
In 1912 verhuisde Club Brugge van het
“Ratteplein“naar de Klokke. Het veld werd zo
genoemd omdat het enige herkenningspunt het
tegenoverliggende café “De Klokke” was. De eerste
jaren huurde Club Brugge het terrein, maar op 15
juni 1920 werd de Klokke door drie geldschieters
aangekocht voor 40.000 frank. Albert Dyserinck
betaalde later de mede-eigenaars uit en schonk
het terrein in volle eigendom aan Club Brugge.
De Klokke werd later, na het plotse overlijden
van voorzitter Dyserinck in 1931, hernoemd tot
Albert Dyserinckstadion. Ondertussen is de plaats
omgevormd tot een mooie woonwijk.

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw
Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in
Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis
met 412 bedden en plaatsen. Het ziekenhuis beschikt
over vier gespecialiseerde klinieken en een afdeling
psychiatrische intensieve zorg.
Het oorspronkelijke gebouwencomplex dat in 1910
in gebruik werd genomen is een voorbeeld van
neogotische baksteenstijl, typisch voor Brugge. Sinds
de jaren ‘80 werden verschillende afdelingen met een
moderne architectuur op het domein opgetrokken.
In 2010 zal het ziekenhuis een eeuw psychiatrische
behandeling en zorg vieren.

