
 

  
Imagine... 

in Brugge loopt alles op wieltjes  

Vaker de fiets op heeft heel wat voordelen: het is gezond, gezellig, goed voor het milieu en 

de portemonnee en het maakt gelukkig. Bovendien kom je met de fiets op heel andere 

plekken dan wanneer je met de auto op pad gaat, ideaal dus om een stad als Brugge en 

het Brugse Ommeland te ontdekken. Ga museumhoppen per fiets of spring op je 

tweewieler om TRIËNNALE BRUGGE 2021 te beleven, de nieuwe fietsroute VERDWENEN 

ZWINHAVENS te verkennen of BEAU SÉJOUR te herbeleven. Kris kras ongestoord fietsen of 

op basis van knooppunten en bewegwijzerde routes op avontuur in de Brugse regio en 

langs de kust. Onderweg een stop op een uitnodigend terras en ’s avonds in Brugge 

overnachten én een welkomstpakket ontvangen! 

  
  

 

ImagineBruges Summer Deal  

Er valt zoveel te doen en te ervaren in en rond 

Brugge dat je er best gewoon blijft overnachten. 

Bovendien laat de stad zich zowel in avond- als 

ochtendmodus van zijn beste kant zien. Wie in de 

periode juni tot en met september 2021 een verblijf 

van minimum 2 nachten boekt, krijgt er een 

welkomstpakket ter waarde van € 50 bovenop: 

keuze uit een ‘Bruges in a box’ geschenkenpakket, 

een waardebon om te shoppen of culinair te 

genieten of een bonnenboekje met 5 vouchers van 

10€ die je gebruiken kan in alle museumlocaties, de 

binnen- en buitenattracties of voor een 

stadsrondleiding met gids. Neem vlug een kijkje op 

www.visitbruges.be/summerdeal en boek je 

verblijf. 

  

https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-y/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-r/


Al fietsend Triënnale Brugge beleven 

Nog tot 24 oktober is Brugge the place to be voor 

liefhebbers van hedendaagse kunst- en 

architectuur. De installaties van het drie-jaarlijkse 

kunstenparcours Triënnale Brugge 2021 TraumA 

zijn deze keer verspreid over de hele binnenstad, weg 

van de platgetreden paden en op plekken waar je het 

bestaan niet van vermoedde. Wil je op kortere tijd 

meer kunstwerken bewonderen, dan is dat heel 

praktisch met de fiets. Onderweg kan je de podcast 

beluisteren die je meeneemt op ontdekkingstocht 

doorheen de ‘echte’ geschiedenis van Brugge en 

achter de schermen van kunst en architectuur in de 

stad.  

Ontdek Triënnale Brugge 

Beluister de podcast 
 

  

 

  

 

Museumhoppen: van ‘Europe's Most 

Welcoming New Museum’ naar de 

verschillende ‘Mind the Artist’ 

locaties  

Zet bij je tocht door de stad je fiets af en toe aan de 

kant en klop aan bij een van de musea. Een topper is 

het Gruuthusemuseum. Dit voormalig stadspaleis, 

dat in 2019 na vijf jaar restauratie weer de deuren 

opende, ontving begin mei de ‘Portimão Museum 

Prize : Europe’s Most Welcoming Museum 2021’. 

Deze ‘Oscar’ in de museumwereld geldt als erkenning 

voor de manier waarop het publiek het museum kan 

beleven en voor het betrekken van diverse 

doelgroepen en dit op een vernieuwde site waar 

erfgoed en vernieuwing hand in hand gaan. 

 

Vergeet verder de festivalreeks Mind the Artist niet: 

een laatste kans om werk van Pieter Chanterie te 

ontwaren in het Volkskundemuseum (tot 13/06), 

opgaan in de bevreemdende wereld van Sanam 

Kathabi die in Groeningemuseum (tot 3/10) minuscule 

stillevens en kleurrijke schilderijen tentoon-stelt of je 

laten verrassen door geluids-installaties - From Bow 

to Ear - Maika Garnica (Sint-Janshospitaal) en 

audiohacks en soundscapes die de audioguides in 

enkele musea overnemen en dit alles in het kader 

van de KAAP Take-over. 

 

https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-j/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-t/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-t/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-i/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-d/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-h/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-k/


  

 

Het Sint-Janshospitaal wordt de werkplek van het 

internationale collectief SEADS - ‘Space Ecologies Art 

& Design’ – die samen met de lokale bevolking aan de 

slag gaat met afgedankte technologische toestellen. 

De monumentale installatie Biomodd [BRG13]!, die 

levend biologisch materiaal, computers en mensen 

op een unieke wĳze verbindt, wordt ook het 

uitgangspunt voor een debat met lezingen, 

panelgesprekken en workshops. 

Ontdek Musea Brugge 

  
Nieuwe fietsroute 

'Verdwenen Zwinhavens’  

Een absolute aanrader voor deze zomer is 

'Verdwenen Zwinhavens’. Dit uniek internationaal 

project brengt de middeleeuwen terug tot leven via 

virtuele realiteit. Dé laatmiddeleeuwse metropool 

van Europa - Brugge - was groot geworden door de 

verbinding met de zee via de Zwingeul. Langs die geul 

was er een netwerk van voorhavens om dure en 

zeldzame goederen uit de hele wereld naar de stad te 

verschepen. De geul verzandde en de havens 

verdwenen, althans boven de grond…. Een nieuwe 

fietsroute (Knokke-Heist, Sluis, Damme en Brugge) 

met innovatieve VR-kijkers (op vier plekken) en een 

tentoonstelling brengen de wereld van de 

verdwenen Zwingeul en haar havens terug tot 

leven. Vanaf juli is de viertalige 

informatieve fietskaart verkrijgbaar. Het volledige 

traject is 65 km en kan in verschillende lussen gefietst 

worden. 

Ontdek de Verdwenen Zwinhavens  

 
  

  

 

  

https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-u/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-o/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-b/


 

  

  

 

  

Fietstochten met een streepje kunst 

en cultuur én zicht op zee  

Beau Séjour & 'De Garnaalvissers’  

Met de fiets in en rond Zeebrugge rondtoeren, het 

blijft boeiend. De badstad was trotse gaststad voor 

de spannende één-serie Beau Séjour 2. Een 

moviemap met fietsroute verbindt alle belangrijke 

locaties op het Brugse grondgebied, van het strand, 

de achterhaven over Lissewege tot in Assebroek. De 

route is gebaseerd op bestaande fietsknooppunten 

en biedt onderweg beschrijving van scènes en extra 

toeristische info rond de locatie. De moviemap kan 

je gratis ophalen in een van de infokantoren. 

Onderweg zal je zeker ook meer ontdekken over de 

garnaalvisserij dankzij een openlucht fotoproject. 

Fotografe Anne-Sophie Deldycke zet met 12 

levensgrote foto’s, op buitenlocaties in de oude 

vismijnsite en bij het infokantoor op de Zeedijk, de 

Zeebrugse garnaalvissers in de spotlight. 

Download de moviemap 

Ontdek de Zeebrugse Garnaalvissers  

Beaufort & Triënnale 

De man die de boot zag, in de lucht (Jean Bilquin) op 

het strand van Zeebrugge is een van de 30 

kunstwerken van het Beaufort beeldenpark. Tot 7 

november strijkt de 7e editie van de 

grootste  openlucht- tentoonstelling - Beaufort 2021 

- neer aan zee. Via 3 uitgestippelde fietslussen (West- 

Midden-  en Oostkust) kun je de kunstwerken al 

fietsend ontdekken. In Zeebrugge zijn er niet alleen 

sculpturen, geïnspireerd op oude transportkoffers 

voor exotische plantsoorten, van beeldend 

kunstenaar en fotograaf Sammy Baloji maar kun je 

ook een zoektocht ondernemen naar de nesten – 

authentiek of artificieel – van Argentijns kunstenaar 

Adrián Villar Rojas. Zijn creaties, die deel uitmaken 

van de reeks ‘From the series Brick  Farm’  kaderen 

binnen Triënnale Brugge 2021 

Beeldenroute Lissewege 

Een hele zomer lang viert kunst ook hoogtij in 

Lissewege! De openluchttentoonstelling ‘Beelden in 

het witte dorp’ tovert het polderdorp om tot een 

grote kunstgalerij met een verscheidenheid aan 

stijlen, materialen en vormen.   

https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-n/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-p/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-x/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-m/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-c/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-q/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-q/


 

Ontdek Lissewege 

  
Wielerstad Brugge: 

WK wielrennen en Ronde van 

Vlaanderen  

In 2023 keert de start van De Ronde van Vlaanderen 

terug naar Brugge, maar ook dit najaar is er voor de 

wielerstad al een glansrol weggelegd. Van 19 tot 22 

september vinden zes WK-tijdritten hun weg van 

Knokke-Heist naar Brugge. In de aanloop naar het 

WK wielrennen zal profrenner en echte Bruggeling 

Jens Keukeleire als WK-ambassadeur de stad 

vertegenwoordigen en op diverse WK gelinkte 

evenementen aanwezig zijn, van wielerritten tot 

activiteiten om de inwoners van Brugge op de fiets te 

krijgen.  

Meer info WK wielrennen  

 

 

  

 

Brugge op twee wielen, alleen of in 

groep  

Genieten op de fiets kan in Brugge op eigen houtje of 

georganiseerd. Met de eigen fiets of een huurfiets 

kun je niet alleen de binnenstad doorkruisen maar 

ook het groene, vlakke Brugse Ommeland leent zich 

prima voor korte of lange fietstochten.  Ga je liever 

onder begeleiding op toer, dan staan de 

gidsenvereningen of QuasiMundo Bike Tours, 

Steershop biketours, Pink Bear Bike Tours en 

Green Bike Tours voor je klaar. 

Meer fietsplezier 

  

https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-a/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-f/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-z/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-v/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-e/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-s/


Shoppingplezier  

Na inspanning tijd voor ontspanning. Beloon jezelf 

eerst met een verfrissend drankje en hapje op één 

van de vele terrassen onderweg of maak een 

ontspannende shoppingtour. In samenwerking met 

COSH! bracht Stad Brugge een nieuwe shoppingkaart 

uit. Naast duurzaamheid ligt de focus ook op het 

lokale aspect. De kaart brengt je langs 17 duurzame 

modewinkels, 3 tweedehandswinkels, 7 lifestyle 

winkels, 11 duurzame voedingswinkels en 15 koffie- 

en lunchplekjes in en rond Brugge. Nieuwe 

blikvangers zijn o.a.het biokatoen van Brooklyn, de 

sportoutfits van Be Billie en retro van SeventyOne. Een 

smakelijk extraatje onderweg biedt de fotoserie Eat 

This, een project van fotografe Ann-Sophie Deldycke 

en foodstyliste Celina Kleinert, geïnspireerd door 'old 

school food' uit de jaren zestig en zeventig.  

Meer Shoppingtips 

 
  

 

  

 

Boekentip: oeuvre Aspe 

Op 1 mei 2021 overleed misdaadauteur Pieter Aspe, 

pseudoniem van Pierre Aspeslag die op 3 april 1953 

in Brugge geboren werd. Hij debuteerde in 1995 met 

de thriller ‘Het Vierkant van de Wraak’ en 25 jaar 

later is zijn oeuvre aangedikt tot vijftig titels.  Zijn 

werk werd in 10 talen vertaald, 10 boeken werden 

verfilmd en de VTM reeks Aspe, waarin zijn 

personages een hoofdrol spelen, telde maar liefst 

127 afleveringen. In de verhalen speelde de stad 

Brugge, met z’n pleinen, historische gebouwen, cafés 

en steegjes, steeds een belangrijke rol. In 2010 kreeg 

Pieter Aspe de Hercule Poirot Oeuvreprijs. Hij werd 

een keurmerk voor het misdaadgenre in de Vlaamse 

letteren. 

Ontdek het werk van Pieter Aspe 
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Nog meer inspiratie Beeldbank 

https://brugge.cmail19.com/t/j-l-ftrtijy-thdriitilt-g/
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Visit Bruges 

Postbus 744, B-8000 Brugge 
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toerisme.pers@brugge.be 

www.visitbruges.be 
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