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Brugge is een stad die je recht 
in het hart treft. Middeleeuws 
mysterieus, ongegeneerd 
bourgondisch en al eeuwenlang 
een wereldstad. 

Sinds eeuwen verbinden de 
Brugse reien de stad met de 
zee, een garantie voor welvaart 
en voorspoed. Internationale 
handelslieden bouwden Brugge 
uit tot één van de grootste 
Hanzesteden. In de 15de eeuw 
floreerde de stad zoals nooit 
tevoren. Grote delen van het 
middeleeuwse patrimonium 
bleven nagenoeg intact. Logisch 
dus dat UNESCO de volledige 
binnenstad als werelderfgoed 
erkende. 

Ga op verkenning langs de 
mysterieuze reien, de aderen 
van de stad, en duik onder in de 
gouden eeuw van Brugge.

Ook iets oudere bezoekers, 
vakantiegangers met een tijdelijke 
of permanente beperking of 
mensen die nood hebben aan 
extra comfort of zorg kunnen met 
een gerust hart Brugge bezoeken. 

Deze brochure kwam tot stand 
in samenwerking met Toerisme 
Vlaanderen, Inter en de provincie 
West-Vlaanderen. Ze biedt je alle 
nodige informatie om een bezoek 
aan Brugge voor te bereiden. 
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Hoe gebruik je deze brochure? 

Je gebruikt deze brochure samen 
met een handige, uitneembare 
kaart voorzien van een 
bijpassende route door de stad. 
Deze tocht neemt je mee langs 
wereldberoemde panorama’s, 
torenhoge monumenten en 
eeuwenoude pleinen, opgefrist 
met eigentijdse constructies. 
Een absolute must voor al wie 
Brugge voor het eerst bezoekt en 
meteen het hart van de stad wil 
ontdekken. 

In het historische centrum van 
Brugge vind je natuurlijk erg veel 
kasseien. Ook deze wandeling, die 
werd uitgestippeld met zo weinig 
mogelijk obstakels onderweg, gaat 
voor een groot deel over kasseien, 
maar die zijn meestal vlak en goed 
aangelegd. Bolle kasseien werden 
zoveel mogelijk vermeden. De 
kaart met beschrijving vertelt je 
precies welke route je best aflegt 
om obstakels te vermijden.

Elk aspect van een toegankelijk 
toeristisch bezoek aan Brugge 
werd in kaart gebracht. Je 
vindt in deze brochure dan 
ook informatie over musea en 

bezienswaardigheden, cafés, 
restaurants, openbare toiletten 
en toeristische infokantoren. 
De nummers op de kaart 
verwijzen naar meer uitgebreide 
informatie in de brochure 
zelf. Je leest ook alles over 
toegankelijke accommodatie, 
zorg, hulpmiddelen, vervoer 
en parkeren. De informatie is 
gebaseerd op objectief deskundig 
onderzoek ter plaatse. Voor 
meer gedetailleerde informatie 
per gebouw of site kan je het 
gedetailleerde rapport bekijken op 
www.toevla.be. 

Niet alle vermelde 
initiatieven zullen zelfstandig 
rolstoeltoegankelijk zijn. 
Voor deze publicatie werd 
een selectie gemaakt van de 
beter toegankelijke zaken en 
voorzieningen in Brugge. Aan de 
hand van de beschrijvingen kan 
je voor jezelf uitmaken welke 
adressen beter of minder geschikt 
zijn of welke voorbereidingen je 
hiervoor kan treffen.
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Stel je vast dat een horecazaak verhuisd, verbouwd of gesloten is, dan 
kan je dit melden aan Inter via: brugge@inter.vlaanderen en 
T 0032 50 60 20 75.

toegankelijk toegankelijk met hulp

knelpunt
n.v.t.

niet van toepassing

Logies en toeristische infokantoren 

Voor logies en toeristische infokantoren wordt gebruik gemaakt van een 
toegankelijkheidslabel:

Het label A+ betekent dat het 
gebouw op comfortabele en 

zelfstandige wijze 
toegankelijk is.

Het label A betekent dat het 
gebouw als basistoegankelijk 

wordt beschouwd. 
Voor de meeste mensen met 
een beperkte mobiliteit is dit 

bruikbaar, maar mogelijk is een 
extra inspanning 

of een helper nodig.

Wil je meer weten over het toegankelijkheidslabel? 
Surf dan naar www.visitflanders.com/toegankelijkheid   

Legenda pictogrammen 

Bezoek en beleef

De gedetailleerde beschrijvingen geven weer welke onderdelen van een 
gebouw toegankelijk zijn voor bezoekers met een mobiele beperking. 
Wanneer je wat extra hulp kan gebruiken wordt dat aangeduid. Ook 
wanneer een gebouw voorzieningen heeft voor bezoekers met een 
visuele, auditieve of verstandelijke beperking wordt dit vermeld aan de 
hand van een van de volgende pictogrammen:

Voorzieningen voor bezoekers  
met een mobiele beperking

Voorzieningen voor bezoekers  
met een verstandelijke 

beperking

Voorzieningen voor bezoekers  
met een visuele beperking

Voorzieningen voor bezoekers 
met een auditieve beperking

Restaurants, cafés en openbare toiletten

Aan de hand van het duimpjessysteem bij de belangrijkste meetgegevens 
en detailfoto’s van het aangepast sanitair kan je telkens bepalen of 
een café, restaurant of toilet geschikt is voor jou. Let wel, door het 
voortdurende komen en gaan van horecazaken is het mogelijk dat 
sommige informatie snel verouderd raakt. We raden je dan ook aan om 
voor je bezoek contact op te nemen met de zaak. 
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1  Concertgebouw  

De rijzige cultuurtempel aan 
’t Zand bezorgt dit grootste plein 
van de stad een eigentijdse 
dynamiek. Binnen in het strak 
ingerichte auditorium geniet 
je van klassieke muziek en 
hedendaagse dans in de meest 
optimale omstandigheden. 
De imposante Concertzaal 
(1289 plaatsen) en intieme 
Kamermuziekzaal (322 plaatsen) 
worden geroemd vanwege hun 
uitstekende akoestiek. In het 
Concertgebouw kun je bovendien 
diverse hedendaagse kunstwerken 
bewonderen.

De toegangsroute via het 
plein voor het gebouw is 
voldoende breed en vlak. Er zijn 
verschillende ingangen met 
deuren die breed genoeg zijn, 
maar wel manueel te openen 
en zwaar. In de inkomhal is een 
beperkt onderrijdbare balie 
aanwezig. Van hieruit kan je 
makkelijk het Concertgebouwcafé 
op de begane grond bereiken, 
alsook (via lift en hellend vlak) 
de Foyer Parterre op de eerste 
verdieping. Het hellend vlak is 
te lang en steil om zelfstandig 
comfortabel te overbruggen, 
de lift is wel goed toegankelijk. 

De rolstoelstoeltoegankelijke 
zitplaatsen in de Concertzaal 
bereik je via de Foyer Parterre. De 
deuren naar de zaal zijn smal en 
zwaar, hier heb je wellicht hulp 
nodig. 

In de Lantaarntoren bevindt 
zich de Kamermuziekzaal 
waar eveneens comfortabele 
rolstoeltoegankelijke zitplaatsen 
aanwezig zijn, je bereikt ze via een 
eigen toegang en lift. 
Aangepast sanitair vind je in 
de inkomhal ter hoogte van 
de vestiaire (goed bruikbaar 
op enkele knelpunten na), 
op de Foyer Parterre (klein, 
opstelruimtes worden gehinderd 
door plaatsing van sanitaire 
toestellen) en in de Lantaarntoren 
(goed toegankelijk). Bekijk 
de toegang, inkomhal en 
concertzalen virtueel op: 
http://360.poppr.be/virtualtour/
concertgebouw_brugge

’t Zand 34, 8000 Brugge
T 0032 50 47 69 99 (algemeen) 
en 0032 70 22 12 12 (ticketlijn) 
info@concertgebouw.be
www.concertgebouw.be
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2  Sint-Salvatorskathedraal  

Brugges oudste parochiekerk 
(12de-15de eeuw) bezit onder 
meer een doksaal met orgel, 
middeleeuwse graven, Brusselse 
wandtapijten en een rijke collectie 
Vlaamse schilderkunst (14de-
18de eeuw). De schatkamer van 
de kathedraal herbergt onder 
andere schilderijen van Vlaamse 
primitieven, zoals Dirk Bouts en 
Hugo van der Goes.

De hoofdbeuk van de kerk 
is vlot toegankelijk via een 
drempelloze ingang langs Sint-
Salvatorskerkhof.

Steenstraat, 8000 Brugge
T 0032 50 33 61 88
kathedraal.brugge@skynet.be
www.sintsalvator.be 

3  Site Oud Sint-Jan   

Wie de Site Oud Sint-Jan 
betreedt, komt oog in oog te staan 
met een van Europa’s oudste 
ziekenhuizen: het middeleeuwse 
Sint-Janshospitaal, nu een 
museum (zie blz. 11), gaat prat 
op acht eeuwen geschiedenis. 
Midden op de site bemerk je de 
19de-eeuwse ziekenzalen van 
het Sint-Janshospitaal. Deze 
grote ruimtes werden na de 
verhuis van het ziekenhuis in 
1976 gerestaureerd en maken 
nu deel uit van een congres- en 
evenementencentrum. 

Loop zeker eens binnen, want 
op bepaalde dagen kun je er een 

gratis concert van de Brugse 
harpist Luc Vanlaere meepikken. 
De historische ziekenzalen zijn 
bovendien het decor voor tijdelijke 
tentoonstellingen van het Xpo 
Center Bruges. 

De site heeft verschillende 
toegangen die niet allen even 
toegankelijk zijn. De toegang 
vanaf de Mariastraat is de best 
toegankelijke. Op het bijbehorende 
parkeerterrein (bereikbaar 
via Zonnekemeers) zijn geen 
aangepaste parkeerplaatsen 
voorzien. Misschien heb je wat 
hulp nodig voor het openen van 
de deur aan de hoofdingang van 

het evenementcentrum en bij 
de helling van de ingang via de 
Mariastraat. De ingang aan de 
zijkant naar de horecazaken is 
perfect bruikbaar. De meeste 
ruimtes binnen zijn goed 
toegankelijk. 

Mariastraat of Zonnekemeers, 
8000 Brugge
T 0032 50 47 61 00
info@oudsintjan.be
www.oudsintjan.be

4  Sint-Janshospitaal     

In het Sint-Janshospitaal, 
goed voor meer dan 8 eeuwen 
geschiedenis, werden armen, 
pelgrims, reizigers en zieken 
verzorgd door zusters en 

broeders. De middeleeuwse 
ziekenzalen en de daarbij 
behorende kerk en kapel 
herbergen een imposante collectie 
archiefstukken, kunstwerken, 
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medische instrumenten en zes 
werken van Hans Memling. Verder 
te bezoeken: de Diksmuidezolder 
met uniek dakgebinte, de oude 
slaapzaal en de aanpalende 
voogdenkamer en apotheek. 
De pandgang waarin de 
apotheek zit is toegankelijk via 
de kruidentuin. Om de apotheek 
binnen te rijden met een rolstoel 
is een plank voorzien om de 2 
treden te overbruggen. 
In het hospitaal zelf kan je hier en 
daar misschien hulp gebruiken 
op enkele iets te steile hellingen 
of bij het openen van een zware 
deur. Niet alle, maar de meeste 
zalen zijn bereikbaar. Eén zaal 
via een kleine plateaulift, de 
andere ruimtes via een voldoende 
grote lift. Op de toetsen van de 

lift zijn er reliëfaanduidingen 
voor mensen met een visuele 
beperking. Het tentoongesteld 
materiaal is goed te bezichtigen 
voor een rolstoelgebruiker. In 
het museum is een aangepast 
toilet waar je wellicht hulp nodig 
hebt vanwege de nipte ruimte en 
verkeerde geplaatste muurbeugel. 
Het museum beschikt over 
twee ‘Pluskoffers’ die speciaal 
ontwikkeld werden voor kinderen 
met een auditieve en visuele 
beperking. Zo kunnen zij het 
museum op maat ontdekken.

Mariastraat 38, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

5  Onze-Lieve-Vrouwekerk  

De 115,5 meter hoge bakstenen 
toren van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk illustreert het 
vakmanschap van de Brugse 
bouwlieden. Binnenin vind je 
een rijke kunstcollectie: de 
wereldberoemde ‘Madonna 
met Kind’ van Michelangelo, tal 
van schilderijen, 13de-eeuwse 
beschilderde grafkelders en 
de praalgraven van Maria van 
Bourgondië en Karel de Stoute. 
Het koorgedeelte werd in 2015 
gerestaureerd en het waardevolle 
kerkinterieur is opnieuw in al zijn 
pracht en praal te bewonderen.  

De ingang vind je aan de kant 
van het Guido Gezelleplein. Op 
dit plein zijn ook 2 aangepaste 
parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn 
bij het binnenkomen van de kerk 
trappen en een behoorlijk steile 
helling. De hoofdbeuk van de kerk 
is goed toegankelijk, al kan je 
wel hulp nodig hebben voor een 
helling van 10% in de kerk. 

Mariastraat, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

6  Gruuthusemuseum    

Een van de meest tot de 
verbeelding sprekende gebouwen 
van Brugge is het historische  
Gruuthusepaleis, waar de heren 
van Gruuthuse stijlvol resideerden. 
Na een lange restauratieperiode 
opent het luxueuze, 15de-eeuwse 
stadspaleis in de loop van 2019 
opnieuw de deuren. 
Het museum etaleert 500 
jaar boeiende Brugse 
geschiedenis: een rijke collectie 
kunstvoorwerpen,

documenten en handschriften 
brengen de verhalen van de 
machthebbers en de rijke 
elite tot leven. Het museum 
verleent ook toegang tot de 
authentieke bidkapel die het 
Gruuthusepaleis verbindt met de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vanuit 
deze unieke privékapel konden 
de paleisbewoners in alle rust 
de mis bijwonen zonder zich 
onder het gewone volk te hoeven 
begeven. Maar niet alleen het 
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paleis kreeg een opknapbeurt. 
Ook het romantische binnenplein 
wordt in een nieuw jasje gestoken, 
met een glazen paviljoen dat zal 
dienen als centraal infopunt én 
ticketbalie van niet alleen het 
Gruuthusemuseum, maar ook 
van de naastgelegen Onze-Lieve-
Vrouwekerk. 

Het Gruuthusemuseum zal 
niet toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers omwille van de 
historische aard en complexiteit 
van de vele niveauverschillen 
in het historische gebouw. 
Rolstoelgebruikers kunnen 
wel binnen in het gloednieuwe 
paviljoen en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk.

Het museum wil zo inclusief 
mogelijk zijn, ook voor bezoekers 
met een sensoriële beperking. 
Er wordt ingespeeld op de 
verschillende zintuigen van 
alle bezoekers door middel van 
maquettes en andere tactiele 
elementen, replica’s, aangepaste 
audiogidsen,… Voor dove en 
slechthorende bezoekers zullen er 
alternatieven worden aangeboden 
voor de geluidsfragmenten 
(ondertitels, uitgeschreven 
teksten) en een visioguide.

Dijver 17C, 8000 Brugge
T 0032 50 44 84 73
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

7  Stadshallen en Belfort   

De belangrijkste Brugse toren 
is 83 meter hoog en herbergt 
onder meer een beiaard. In 
de ontvangstruimte krijgen 
bezoekers de kans om heel wat op 
te steken over de geschiedenis en 
functie van het als werelderfgoed 
beschermde Brugse belfort. Wie 
het erop waagt om de 366 treden 
van de toren te beklimmen, kan 
halt houden in de thesaurie, 
op de verdieping van het 
indrukwekkende uurwerk of bij 
de beiaardier. Helemaal boven, 
worden je inspanningen beloond 
met een adembenemend uitzicht 
over Brugge en omstreken. 
Binnen in de stadshallen 
bewonder je een fantastische 
collectie wereldberoemde 
grafische werken en beelden 
van de roemruchte kunstenaar 
Salvador Dalí. Er vinden ook 
wisselende tentoonstellingen en 
andere evenementen plaats. 
Het toegangspad en de 
binnenkoer bestaan uit vlakke 
kasseien. De Garemijnzaal is het 
vlotst bereikbaar en toegankelijk. 
De zalen op de verdieping zijn 
bereikbaar met de lift, maar hulp 
kan nodig zijn bij enkele steilere 
hellingen op de route en bij de 

versmalling bij het verlaten van 
de lift op de eerste verdieping. Het 
aangepast toilet op de binnenkoer 
is goed toegankelijk. De andere 
aangepaste toiletten zijn te klein. 
Voor het gebouw, op de Markt, 
vind je een voelmaquette met 
informatie in braille.

Markt 7, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be
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8  Historium    

In het Historium stap je letterlijk 
terug in de tijd. Op verschillende 
manieren maak je kennis met 
het bruisende Brugge tijdens de 
gouden eeuw. ‘Historium Story’ 
vertelt het liefdesverhaal van 
Jan van Eycks leerjongen, Jacob. 
Aansluitend verneem je in de 
‘Historium Exhibition’ meer over 
de Brugse middeleeuwen. Met 
‘Historium Virtual Reality’ keer je 
terug naar 1435. Je vaart virtueel 
de haven van Brugge binnen 
en vliegt langs de verdwenen 
Waterhalle en Sint-Donaaskerk. 
‘Historium Tower’ neemt je mee 
in het 30 meter hoge neogotische 
torentje, voor een prachtig uitzicht 
over de Markt. Als afsluiter kan 

je even tot rust komen in het 
Duvelorium Grand Beer Café.

Je raakt binnen via een 
alternatieve toegang met lift. Het 
verhaal wordt gebracht in een vast 
parcours. Een rolstoelgebruiker 
moet op verschillende momenten 
dat parcours verlaten om de lift 
te nemen. Historium voorziet 
begeleiding om je wegwijs 
te maken op het alternatieve 
parcours.

De ondergrond in de attractie 
bestaat hier en daar uit kasseien, 
maar die zijn vrij goed berijdbaar. 
Er is een toegankelijk toilet 
met de nodige opstelruimte en 

beugels. Enkel naast de deurklink 
heb je binnen wat weinig ruimte. 
De teksten in de attractie zijn 
eerder klein en niet voor iedereen 
leesbaar, maar dankzij een 
audioguide beleef je alles in je 
eigen taal (10 talen beschikbaar). 

Voor slechthorenden is er een 
ringleiding voorzien.

Markt 1, 8000 Brugge
T 0032 50 27 03 11
info@historium.be
www.historium.be

9  Bruges Beer Experience  

Ontdek op een interactieve 
manier alles over de grondstoffen 
van bier, het brouwproces, 
food pairing, bier in Brugge, de 
trappisten- en abdijbieren … 
Kijk, voel, luister, ruik en proef! 
Kinderen volgen met de Kids Tour 
het verhaal van de Brugse Beer. 
Wil je enkel proeven? De bar staat 
open voor iedereen, met zestien  
uiteenlopende bieren van het vat 
én uitzicht op de Markt. 

Het museum is niet 
rolstoeltoegankelijk, maar blinden 
en slechtzienden kunnen via de 
tablet wel alle teksten beluisteren. 
Er wordt dan 1 iPad met 2 
koptelefoons voorzien voor de 
blinde of slechtziende 
bezoeker en zijn/haar begeleider. 

Er werd in samenwerking met 
Doof Vlaanderen een vertaling 

ontwikkeld naar Vlaamse 
gebarentaal voor bezoekers met 
een auditieve beperking.

Breidelstraat 3, 8000 Brugge
T 0032 50 69 92 29 
of 0032 496 76 45 54
info@mybeerexperience.com
www.mybeerexperience.com
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10  Basiliek van het Heilig Bloed  

De dubbelkerk, in de 12de eeuw 
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw 
en de heilige Basilius en sinds 
1923 basiliek, bestaat uit een 
benedenkerk die haar romaanse 
karakter heeft bewaard en een 
neogotisch aangeklede bovenkerk. 
In die bovenkerk wordt de relikwie 
van het Heilig Bloed bewaard. 
Ook de schatkamer met tal van 
waardevolle kunstwerken is een 
bezoek waard.

De benedenkerk is drempelloos 
bereikbaar, maar de 
circulatieruimte aan de ingang 
is beperkt en de deur vrij zwaar. 
Enkele kleine ruimtes zijn 
bereikbaar via een steil hellend 
vlak. Er is een lift om je naar 
de bovenkerk en schatkamer 

te brengen (aanbellen en 
gebruik van lift aanvragen via 
speaker). Mogelijk moet je wat 
manoeuvreren om de lift in en 
uit te rijden. De dubbele deur 
naar de bovenkerk is vrij zwaar 
om te openen. Op de verdieping 
zijn er smallere, maar bruikbare 
doorgangen.
In de zalen zelf is er voldoende 
circulatieruimte. Het 
tentoongesteld materiaal in 
de schatkamer is voor een 
rolstoelgebruiker moeilijker 
zichtbaar.

Burg 13, 8000 Brugge
T 0032 50 33 67 92
info@holyblood.com
www.holyblood.com

11  Stadhuis   

Het Brugse stadhuis (1376-
1420) is een van de oudste der 
Nederlanden. Van hieruit wordt 
de stad al meer dan 600 jaar 
bestuurd. Een absolute must is 
de Gotische Zaal, die met haar 
muurschilderingen van omstreeks 
1900 en haar gepolychromeerd 

gewelf een schitterend kunstwerk 
is. In de historische zaal ernaast 
wordt met originele documenten 
en artefacten de geschiedenis 
van het stadsbestuur geëvoceerd. 
Op de gelijkvloerse verdieping 
wordt de evolutie van de Burg 
en het stadhuis geïllustreerd. 

Handig om te weten: de Gotische 
Zaal en de historische zaal zijn 
niet toegankelijk voor bezoekers 
tijdens huwelijksplechtigheden.

De Burg bestaat uit vlakke 
kasseien. De ingang, balie en 
zalen van het stadhuis zijn goed 
toegankelijk. Aan de lift zal een 
rolstoelgebruiker waarschijnlijk 
hulp nodig hebben voor het open 
houden van de sasdeuren en de 

bediening van de knoppen (eerst 
aanmelden aan de balie). Er zijn 
gratis audiogidsen beschikbaar 
in 5 talen. Op de Burg zijn er twee 
aangepaste parkeerplaatsen.

Burg 12, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

12  Brugse Vrije    

Vanuit dit landhuis werd vroeger 
het Brugse Vrije (het platteland 
rond Brugge) bestuurd. Van 1795 
tot 1984 fungeerde het pand als 
gerechtshof. Vandaag huist hier 

onder meer het Stadsarchief en 
is dit de verzamelplaats van het 
geschreven geheugen van de 
stad. Het landhuis is voorzien 
van een oude assisenzaal en 
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een renaissancezaal met een 
16de-eeuwse, monumentale 
pronkschouw in hout, marmer en 
albast van de hand van Lanceloot 
Blondeel.

De Burg bestaat uit vlakke 
kasseien. De inkom is moeilijk 
toegankelijk. Op de 3 treden kan 
een steile oprijplaat geplaatst 
worden. Hier kan je een sterke 
duwer gebruiken. In het onthaal 
en aan de balie is er voldoende 
circulatieruimte, maar er is 
geen verlaagd en onderrijdbaar 
deel voorzien. Aan de inkom van 

de leeszaal is er een drempel 
van 15 cm. De renaissancezaal 
is drempelloos bereikbaar en 
toegankelijk. Misschien heb je 
wat hulp nodig voor het openen 
van de dubbele deur. In de 
renaissancezaal is een gratis 
audioguide beschikbaar in 5 
talen. Op de Burg zijn er twee 
aangepaste parkeerplaatsen. 
 
Burg 11A, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

13  Groeningemuseum   

Het Groeningemuseum serveert 
een gevarieerd overzicht van de 
geschiedenis van de Belgische 
beeldende kunst, met als 
hoogtepunt de wereldbefaamde 
Vlaamse primitieven. Hier 
krijg je onder meer Jan van 
Eycks ‘Madonna met kanunnik 
Joris van der Paele’ en Hans 
Memlings ‘Moreeltriptiek’ te 
zien. Daarnaast bewonder je ook 
neoclassicistische topwerken 
uit de 18de en 19de eeuw, 
meesterwerken van het Vlaamse 
expressionisme en heel wat 

naoorlogse moderne kunst. 
Het pad door de binnentuin 
bestaat uit vlakke kasseien, 
maar er is wel een helling. Je 
kan deze helling vermijden door 
de tuin te betreden via een zij-
ingang in de straat Groeninge. De 
museumingang via de dubbele 
deur is drempelloos. Alle ruimtes 
zijn voldoende groot en goed 
bereikbaar. Enkel naar de shop en 
eerste museumzaal is er een wat 
steilere helling. De schilderijen 
zijn voor iedereen goed zichtbaar 
en de teksten bij de werken zijn 

voor iedereen goed leesbaar. 
Voor personen met een visuele 
beperking kunnen specifieke 
gidsbeurten aangevraagd worden.
De ruimte op de route naar en ook 
in het aangepaste toilet is nipt, 
maar bruikbaar met hulp of mits 
manoeuvreren. Er is een beugel 
voorzien. De wastafel is moeilijker 
bruikbaar. 

Op het Guido Gezelleplein, 
op minder dan 200 m van het 
museum, zijn er 2 aangepaste 
parkeerplaatsen. 

Dijver 12, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be 

14  Hof Arents en Arentshuis  

Het Hof Arents, gelegen langs de 
pittoreske reitjes en behorend tot 
het elegante Arenthuis, creëert 
een geheel eigen atmosfeer 
met zijn hoge bomen, verborgen 
bankjes en prachtig uitzicht op 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk en 
het stadspaleis van de heren 
van Gruuthuse. In de tuin vallen 

vooral de twee overblijvende 
zuilen van de Waterhalle op, de 
centrale opslagplaats voor de 
scheepvaart die ooit op de Markt 
stond, en de beeldengroep van Rik 
Poot (1924-2006), die de ‘Ruiters 
van de Apocalyps’ verbeeldt, een 
samengaan van revolutie, oorlog, 
honger en dood. In het Arentshuis 
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wordt op de bovenste etage wordt 
het oeuvre van Brits multitalent 
Frank Brangwyn geëtaleerd, 
terwijl de benedenverdieping 
ruimte biedt aan tijdelijke 
exposities.

Het Hof Arents is drempelloos 
bereikbaar via brede paden in 
vlakke kasseien. In het parkje zelf 
zijn er verder diverse onverharde,

maar vlakke delen. Het 
Arentshuis is niet toegankelijk. 
Aan de ingang zijn er treden 
en de bovenverdieping is enkel 
bereikbaar met de trap.

Dijver 16, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

15  Brouwerij De Halve Maan  

Deze authentieke huisbrouwerij 
in het centrum van Brugge is een 
familiebedrijf met een traditie 
van zes generaties brouwers 
sinds 1856. Hier wordt het 
Brugse stadsbier, de Brugse Zot, 
gebrouwen: een pittig biertje van 
hoge gisting op basis van mout, 

hop en speciale gist. In 2016 
werd een unieke ondergrondse 
bierpijplijn van 3 km aangelegd, 
die de brouwerij met de bottelarij 
buiten het centrum verbindt.
De toegang, waar je de bierpijplijn 
kan zien, tot het binnenplein en 
terras is voldoende breed en 

aangelegd in vlakke kasseien. Als 
rolstoelgebruiker kan je enkel het 
binnenplein en het onthaal met de 
winkel van de brouwerij bereiken. 
De brasserie, het sanitair en de 
brouwerij zijn enkel via trappen te 
bereiken. Tijdens de rondleiding in 
de brouwerij moeten de bezoekers 
vele smalle en steile trappen 
nemen. Er zijn twee parkings 
op wandelafstand van De Halve 

Maan: via Zonnekemeers bereik je 
het parkeerterrein van de Site Oud 
Sint-Jan en in de Katelijnestraat 
kan je ondergronds parkeren in 
Parking Katelijne. 

Walplein 26, 8000 Brugge
T 0032 50 44 42 22
info@halvemaan.be
www.halvemaan.be

16  Begijnhof  

Het ‘Prinselijk Begijnhof Ten 
Wijngaarde’ met witgeschilderde 
gevels en verstilde kloostertuin 
werd gesticht in 1245. In dit stukje 
werelderfgoed leefden vroeger 
begijntjes, geëmancipeerde 
vrouwen die weliswaar leek 
waren, maar er toch een vroom 
en celibatair leven op na hielden. 
Vandaag wordt het Begijnhof 
bewoond door enkele zusters van 
de Orde van Sint-Benedictus en 
alleenstaande Brugse vrouwen. 
In het Begijnenhuisje krijg je nog 
altijd een goed beeld van hoe het 
dagelijkse leven er in de 17de 
eeuw uitzag. 

Let op: de toegangspoorten gaan 
om 18.30u onherroepelijk dicht.
Je neemt best de ingang die 
het dichtst bij het Minnewater 
ligt om het steile brugje aan 
de hoofdpoort te vermijden. Bij 
binnenkomst via de poort aan het 
Minnewater zal je even moeten 
oversteken over bolle kasseien, 
maar de volledige binnencirkel 
van het Begijnhof bestaat uit 
vlakke en goed berijdbare 
kasseien.

Begijnhof 24-28-30, 
8000 Brugge
T 0032 50 33 00 11
boekhoudingdewijngaard@
gmail.com
www.monasteria.org
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17  Minnewater  

In het zuiden van Brugge ligt 
het Minnewater: dit kleine, 
rechthoekige meer was vroeger 
de aanlegplaats voor de barges 
of trekschuiten die een vaste 
verbinding verzorgden tussen 
Brugge en Gent. Tegenwoordig 
is het, samen met het 
Minnewaterpark, een oase 
van rust en dé romantische 
plek bij uitstek. Het tragische 

liefdesverhaal van Minna en haar 
geliefde Stromberg heeft gezorgd 
voor een populaire legende die 
verhaalt dat men eeuwige liefde 
zal kennen wanneer men met 
zijn of haar geliefde over de 
Minnewaterbrug loopt. Vanaf 
de brug heb je een betoverend 
uitzicht op een van de meest 
idyllische plaatjes van Brugge. 

De meeste straten en paden langs 
het Minnewater en in het park zijn 
goed berijdbaar en begaanbaar. 
Het zijn veelal onverharde, 
maar vlakke stukken. Er is een 
rolstoeltoegankelijk pad dat het 
Minnewaterpark verbindt met de 
Brugse vesten. Misschien heb je 
hier een duwer nodig. 

Minnewater, 8000 Brugge

18  Stadsschouwburg    

De Brugse Stadsschouwburg 
(1869) blaast in 2019 150 kaarsjes 
uit en is een van Europa’s 
best bewaarde stadstheaters. 
Achter de sobere, maar statige 
neorenaissancegevel van 
deze Koninklijke Schouwburg 

gaan een paleisachtige foyer 
en een majestueuze, rood-
gouden theaterzaal schuil. Hier 
worden hedendaagse dans- 
en theatervoorstellingen en 
concerten georganiseerd.
Het gebouw is toegankelijk via 

een wat steile helling aan de 
alternatieve ingang, te vinden 
aan de zijkant van het gebouw 
in de Adriaan Willaertstraat. De 
oproepknoppen van de lift staan 
in een hoek en op de parterre is 
de ruimte voor de lift nipt, maar 
bruikbaar. Doorheen het gebouw 
kan je hulp nodig hebben om 
dubbele klapdeuren te openen. 

Er is een aangepast toilet met 
beugels, al is de ruimte in het 
toilet en aan de deur nipt. Er zijn 
aangepaste parkeerplaatsen 
voorzien in de omgeving.

In de schouwburg zijn op de 
parterre plaatsen voorzien 
voor rolstoelgebruikers en 
slechthorenden. Beide moeten 
vooraf melden dat zij van deze 
plaatsen gebruik willen maken.

Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
T 0032 50 44 30 60
cultuurcentrum@brugge.be
www.ccbrugge.be

19  Choco-Story    

Het chocolademuseum dompelt 
zijn bezoekers onder in de 
geschiedenis van cacao en 
chocolade. Van de Maya’s over 
de Spaanse veroveraars tot 
hedendaagse lekkerbekken. 
Kinderen kunnen via een 
chocoladezoektocht het museum 
ontdekken. Er worden ter plaatse 
pralines gemaakt en geproefd. 
Voor bezoekers met een 
beperking kunnen activiteiten 

op maat worden uitgewerkt. 
Het 15de-eeuwse gebouw 
is moeilijk toegankelijk voor 
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rolstoelgebruikers, vanwege 
de 4 treden aan de ingang. 
Binnen is niet overal voldoende 
keermogelijkheid en de lift is 
redelijk klein. De ruimtes zijn 
nipt, maar bruikbaar. Er is 
een aangepast toilet voorzien 
in een privaat gedeelte, je 
informeert best aan de balie. Er 
is een voeldoos voor blinde en 

slechtziende bezoekers. Er zit 
een blad met uitleg in voor de 
begeleider met aanduiding waar 
ze in het museum voorwerpen 
moeten laten voelen.

Wijnzakstraat 2, 8000 Brugge
T 0032 50 61 22 37
info@choco-story.be
www.choco-story.be

20  Frietmuseum  

Dit didactische museum schetst 
de geschiedenis van de aardappel, 
de friet en de diverse bijbehorende 
sausjes en is ondergebracht in 
een van de mooiste gebouwen van 
Brugge: de Saaihalle. Op vertoon 
van je toegangsticket geniet je € 
0,40 korting op een pakje friet.

Het toegangspad is goed 
toegankelijk. Je hebt misschien 
wat hulp nodig voor het openen 
van de deur en voor de korte 
steile helling aan de ingang. 
De toegang is verder ruim, 
er is circulatieruimte in de 
zalen en de verdiepingen zijn 
bereikbaar via een lift (110 x 
124 cm). De gang naar de lift 
op de benedenverdieping is wat 
smal, maar bruikbaar. Sommige 

meubels en vitrines zijn wat 
moeilijker bruikbaar en zichtbaar 
vanuit de rolstoel, net zoals de 
teksten soms te klein zijn.
De ruimte in het aangepast toilet 
is beperkt, waardoor je er niet kan 
draaien. Er is wel opstelruimte 
naast de toiletpot. Er is enkel een 
beugel aan de open zijde van de 
toiletpot.

In de Adriaan Willaertstraat zijn er 
2 aangepaste parkeerplaatsen. 

Vlamingstraat 33, 8000 Brugge
T 0032 50 34 01 50
info@frietmuseum.be
www.frietmuseum.be
 

21  Kantcentrum    

Het Kantcentrum is onderge-
bracht in de gerenoveerde oude 
Kantschool van de zusters 
apostolinnen. In het Kantmuseum 
op de benedenverdieping wordt 
het verhaal van de Brugse 
kant gebracht: multimediale 
installaties en getuigenissen van 
internationale kantdeskundigen 
zoomen in op de diverse 
kanttypes en hun geografische 
oorsprong, de kantnijverheid en 
het kantonderwijs in Brugge. 
Stap je binnen tijdens een van de 
demonstraties (14.00-17.00, niet 
op zon- en feestdagen), dan zal 
het meteen opvallen hoe populair 
kantklossen vandaag wel is, zowel 
bij jong als oud. 
Op het toegangspad moet je over 
kasseien, maar die zijn goed 
opgevoegd. Verder zijn de ingang 
en alle ruimtes vlot toegankelijk 
met de rolstoel. 

De belevingselementen zijn goed 
bereikbaar en bruikbaar vanuit 
de rolstoel. De tentoongestelde 
objecten en teksten zijn goed 
zichtbaar. Er zijn onder andere 
spiegels in de kijkkasten die 
het kant ook vanuit de rolstoel 
goed zichtbaar maken. Er is 
een onderrijdbare balie en ook 
de winkel is goed toegankelijk. 

De filmfragmenten zijn 
ondertiteld en voor mensen 
met een visuele handicap is een 
voeldoos beschikbaar met daarin 
verschillende soorten kant. De 
museumteksten kunnen op 
aanvraag via mail doorgestuurd 
worden. Ter plaatse zijn ze 
aan de balie beschikbaar in 
grootletterschrift. Er kunnen 
ook bezoeken en workshops op 
maat aangeboden worden voor 
mensen met een beperking. Een 
ruime lift met brailleaanduidingen 
brengt je op alle verdiepingen. Op 
2 plaatsen zijn de oproepknoppen 
van de lift iets minder vlot 
bereikbaar. 
Het toilet beschikt over de nodige 
opstelruimte en beugels. 

Balstraat 16, 8000 Brugge
T 0032 50 33 00 72
info@kantcentrum.eu
www.kantcentrum.eu
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Eten en drinken

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 120 cm

Toiletdeur 90 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

1  Concertgebouwcafé
 ‘t Zand 34, T 0032 50 47 69 99
 info@concertgebouw.be, www.concertgebouw.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 114 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 86 cm

Toiletdeur 75 cm

Opstelruimte voor het toilet 106 cm

Opstelruimte naast het toilet 106 cm

Aantal steunbeugels 0

2  Tearoom Tommaso (Hotel Portinari)
 ‘t Zand 15, T 0032 50 34 10 34
 info@portinari.be, www.portinari.be
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INKOM

Hoogte van de trede 5 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 100 cm

Toiletdeur 90 cm

Opstelruimte voor het toilet 58 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

5  De Ijsbeer
 Noordzandstraat 73, T 0032 50 33 35 34
 info@deijsbeer.be, www.deijsbeer.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 88 cm

Toiletdeur 88 cm

Opstelruimte voor het toilet 93 cm

Opstelruimte naast het toilet 85 cm

Aantal steunbeugels 2

6  Cafedraal
 Zilverstraat 38, T 0032 50 34 08 45
 info@cafedraal.be, www.cafedraal.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 77 cm

Toiletdeur 67 cm

Opstelruimte voor het toilet 84 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 0

3  Brasserie De Leffe (Lace Hotel)
 ‘t Zand 5, T 0032 50 33 33 50
 info@lacehotel.com, www.leffebrugge.be

INKOM

Hoogte van de trede 5 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 98 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 100 cm

Toiletdeur 87 cm

Opstelruimte voor het toilet 95 cm

Opstelruimte naast het toilet 87 cm

Aantal steunbeugels 0

4  Panos Brugge - Zuidzandstraat
 Zuidzandstraat 29, T 0032 50 33 31 58
 www.panos.be
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INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 120 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 90 cm

Toiletdeur 91 cm

Opstelruimte voor het toilet 95 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

9  McDonald’s
 Steenstraat 40, T 0032 50 34 28 80
 www.mcdonalds.be

INKOM

Hoogte van de trede 5 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 92 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 70 cm

Toiletdeur 82 cm

Opstelruimte voor het toilet 117 cm

Opstelruimte naast het toilet 83 cm

Aantal steunbeugels 2

10  Arthie’s
 Wollestraat 10, T 0032 50 33 43 13
 info@arthies.be, www.arthies.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 106 cm

Toiletdeur 86 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 30 cm

Aantal steunbeugels 0

7  Grandma’s Kitchen
 Oude Burg 30, T 0032 50 69 71 88

INKOM

Hoogte van de trede 4 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 81 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 70 cm

Toiletdeur 88 cm

Opstelruimte voor het toilet 75 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 1

8  De Verbeelding
 Oude Burg 26, T 0032 50 33 82 94
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Hoogte van de trede 2 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 85 cm

Toiletdeur 90 cm

Opstelruimte voor het toilet 90 cm

Opstelruimte naast het toilet 83 cm

Aantal steunbeugels 1

13  Gelateria Da Vinci
 Geldmuntstraat 34, T 0032 50 33 36 50
 info@davinci-brugge.be, www.davinci-brugge.be

INKOM

Hoogte van de trede 5 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 78 cm

Toiletdeur 86 cm

Opstelruimte voor het toilet 83 cm

Opstelruimte naast het toilet 83 cm

Aantal steunbeugels 0

14  Verdi
 Vlamingstraat 5, T 0032 50 34 42 43
 info@verdibrugge.com, www.verdibrugge.com

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 63 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 86 cm

Toiletdeur 87 cm

Opstelruimte voor het toilet 96 cm

Opstelruimte naast het toilet 72 cm

Aantal steunbeugels 2

11  Meridian 3
 Markt 3, T 0032 50 33 50 32
 mmbrugge@hotmail.com

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 97 cm

Toiletdeur 78 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 73 cm

Aantal steunbeugels 1

12  Ginger Bread
 Sint-Amandsstraat 29, T 0032 492 85 00 83
 gingerbreadbrunch@gmail.com
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Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 90 cm

Toiletdeur 87 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

17  Den Heerd (Hotel Montanus)
 Driekroezenstraat 17, T 0032 50 35 44 00
 info@denheerd.be, www.denheerd.be

INKOM

Hoogte van de trede 6 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 90 cm

Toiletdeur 87 cm

Opstelruimte voor het toilet 110 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 0

18  Restaurant De Katelijne
 Katelijnestraat 52, T 0032 50 70 92 40

INKOM

Hoogte van de trede 8,5 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 99 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 87 cm

Toiletdeur 77 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

15  Brasserie Forestière
 Academiestraat 11, T 0032 50 34 20 02
 kenny_buyse@hotmail.com, www.brasserieforestiere.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 77 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 90 cm

Toiletdeur 86 cm

Opstelruimte voor het toilet 147 cm

Opstelruimte naast het toilet 87 cm

Aantal steunbeugels 2

16  Delicious
 Wollestraat 30, T 0032 50 33 28 38
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Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 93 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 90 cm

Toiletdeur 76 cm

Opstelruimte voor het toilet 96 cm

Opstelruimte naast het toilet 60 cm

Aantal steunbeugels 0

21  Salade Folle
 Walplein 13, T 0032 474 36 25 33
 info@saladefolle.com, www.saladefolle.com

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 85 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 86 cm

Toiletdeur 86 cm

Opstelruimte voor het toilet 96 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 0

22  Tonka
 Walplein 18, T 0032 495 20 73 99
 info@tonkatearoom.com, www.tonkatearoom.be

INKOM

Hoogte van de trede 2 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 84 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 95 cm

Toiletdeur 87 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 70 cm

Aantal steunbeugels 2

19  Less is More
 Katelijnestraat 46, T 0032 478 35 10 31

INKOM

Hoogte van de trede 5 cm
Breedte van de smalste 
inkomdeur 85 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 62 cm

Toiletdeur 85 cm

Opstelruimte voor het toilet 95 cm

Opstelruimte naast het toilet 104 cm

Aantal steunbeugels 2

20  Tearoom De Proeverie
 Katelijnestraat 6, T 0032 50 33 08 87
 info@deproeverie.be, www.deproeverie.be
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INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 60 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 85 cm

Toiletdeur 85 cm

Opstelruimte voor het toilet 90 cm

Opstelruimte naast het toilet 93 cm

Aantal steunbeugels 0

25  Maximiliaan van Oostenrijk
 Wijngaardplein 16, T 0032 50 33 47 23
 info@maxresto.be www.maximiliaanvanoostenrijk.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 66 cm

Toiletdeur 81 cm

Opstelruimte voor het toilet 70 cm

Opstelruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 0

23  La Dentellière
 Wijngaardstraat 33, T 0032 50 33 18 98
 info@ladentelliere.be, www.ladentelliere.be

INKOM

Hoogte van de trede -
Breedte van de smalste 
inkomdeur 90 cm

ZAAL

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste punt 
naar het toilet (deur of gang) 87 cm

Toiletdeur 87 cm

Opstelruimte voor het toilet 98 cm

Opstelruimte naast het toilet 94 cm

Aantal steunbeugels 0

24  ‘t Minnewater
 Wijngaardstraat 28, T 0032 50 33 57 46
 info@minnewater.be
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 (Sint-Michiels) ......................... 43
2  Station Brugge (centrum) ....... 43
3  Bibliotheek Lode Zielens ........ 44
4  Parking Centrum ‘t Zand 

 (bovengronds).......................... 44
5  Parking Centrum ’t Zand

 (ondergronds) .......................... 45
6  Hema ....................................... 45
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8  Infokantoor Markt 
 (Historium) .............................. 46
9  Stedelijk Conservatorium ....... 47

10  Bibliotheek De Biekorf ............ 47
11  Dienstencentrum ‘t Reitje ....... 48
12  SNT volwassenonderwijs ........ 48
13  Dienstencentrum 
 De Balsemboom ...................... 49
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Openbare toiletten

42

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 100 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 216 x 216 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel

1  Openbaar toilet Station Brugge (Sint-Michiels) 
 Balkonrotonde Spoorwegstraat, Sint-Michiels

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 88 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 202 x 198 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 135 cm

Opstelruimte voor het toilet 128 cm

Opstelruimte naast het toilet 80 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

2  Openbaar toilet Station Brugge (centrum) 
 Stationsplein z.n.
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OPEN
BARE TOILETTEN

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 91 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 265 x 130 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 130 cm

Opstelruimte voor het toilet 66 cm

Opstelruimte naast het toilet 120 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

5  Openbaar toilet Parking Centrum - ’t Zand (ondergronds) 
 ‘t Zand 21

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 120 cm

Breedte van de toiletdeur 100 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 320 x 184 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

6  Openbaar toilet Hema 
 Steenstraat 73-75

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 110 cm

Breedte van de toiletdeur 76 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 142 x 170 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 120 cm

Opstelruimte voor het toilet 72 cm

Opstelruimte naast het toilet 80 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

3  Openbaar toilet Bibliotheek Lode Zielens 
 Westmeers 33

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 84 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 192 x 173 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 114 cm

Opstelruimte naast het toilet 113 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

4  Openbaar toilet Parking Centrum - ‘t Zand (bovengronds)
 ‘t Zand 21
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OPEN
BARE TOILETTEN

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 125 cm

Breedte van de toiletdeur 93 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 153 x 157 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 90 cm

Opstelruimte voor het toilet 80 cm

Opstelruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

9  Openbaar toilet Stedelijk Conservatorium 
 Sint-Jakobsstraat 23

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 87 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 144 x 225 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 140 cm

Opstelruimte voor het toilet 150 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

10  Openbaar toilet Bibliotheek De Biekorf 
 Kuipersstraat 3

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 89 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 220 x 160 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 144 cm

Opstelruimte naast het toilet 103 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

7  Openbaar toilet Stadshallen 
 Markt 7

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 93 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 176 x 237 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

8  Openbaar toilet Infokantoor Markt (Historium) 
 Markt 1
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OPEN
BARE TOILETTEN

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 88 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 195 x 160 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 100 cm

Opstelruimte voor het toilet 86 cm

Opstelruimte naast het toilet 80 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel

13  Openbaar toilet Dienstencentrum De Balsemboom  
 Ganzenstraat 33

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 80 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 160 x 207 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 150 cm

Opstelruimte naast het toilet 96 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

14  Openbaar toilet Kanaaleiland
 Bargeplein

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 115 cm

Breedte van de toiletdeur 84 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 147 x 150 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 100 cm

Opstelruimte voor het toilet 110 cm

Opstelruimte naast het toilet 40 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel

11  Openbaar toilet Dienstencentrum ‘t Reitje 
 Annuntiatenstraat 34

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 85 cm

TOILET

Afmetingen toiletruimte 150 x 220 cm -

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 150 cm

Opstelruimte naast het toilet 93 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

12  Openbaar toilet SNT volwassenonderwijs 
 Langerei 26
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LOGIES

Hotels
1  Academie ................................. 51
2   Boterhuis ................................. 51
3  De Castillion ............................ 51
4  De Medici ................................. 51
5  Golden Tree Hotel .................... 51
6  Grand Hotel Casselbergh ........ 51
7   Lace Hotel ............................... 51
8   Martin’s Brugge ...................... 51
9   Montanus ................................ 51

Gastenkamer
10  Maison Bousson ...................... 52

Vakantiewoning
11  De Pepel .................................. 52

Groepsverblijf
12  De Karmel ............................... 52

Jeugdherbergen
13  Domein Aan de Plas ................ 52
14  Bauhaus .................................. 52
15  Snuffel Hostel.......................... 52
16  Jeugdherberg Europa ............. 52
17  Jeugdherberg Herdersbrug .... 52

Logies

1  Academie 
Wijngaardstraat 7-9 
8000 Brugge 
T 0032 50 33 22 66 
info@hotelacademie.be 
www.hotelacademie.be

2  Boterhuis 
Sint-Jakobsstraat 40 
8000 Brugge 
T 0032 50 34 15 11 
boterhuis@telenet.be 
www.boterhuis.be

3  De Castillion 
Heilige Geeststraat 1
8000 Brugge
T 0032 50 34 30 01
info@castillion.be
www.castillion.be 

4  De Medici 
Potterierei 15 
8000 Brugge 
T 0032 50 33 98 33  
reservation@hoteldemedici.com 
www.hoteldemedici.com

5  Golden Tree Hotel 
Hoefijzerlaan 21 
8000 Brugge 
T 0032 50 33 87 31 
info@goldentreehotel.be 
www.goldentreehotel.be

6  Grand Hotel  
 Casselbergh

Hoogstraat 6 
8000 Brugge 
T 0032 50 44 65 00 
info@grandhotelcasselbergh.com 
www.grandhotelcasselbergh.com 

7  Lace Hotel 
’t Zand 5 
8000 Brugge 
T 0032 50 34 83 34
info@lacehotel.com 
www.lacehotel.com

8  Martin’s Brugge 
Oude Burg 5 
8000 Brugge 
T 0032 50 44 51 11
brugge@martinshotels.com
www.martinshotels.com

9  Montanus 
Nieuwe Gentweg 78 
8000 Brugge 
T 0032 50 33 11 76 
info@montanus.be 
www.montanus.be

Hotels

50
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10  Maison Bousson 
Blekerijstraat 30 
8310 Brugge (Assebroek) 
T 0032 50 33 23 37 
info@maisonbousson.be 
www.maisonbousson.be

Vakantiewoning

11  De Pepel 
Antoon De Lensstraat 19
8310 Brugge (Assebroek) 
T 0032 478 61 44 04
info@pepel.be
www.pepel.be
Extra zorgomkadering (verpleging 
en hulpmiddelen) is mogelijk. Je 
informeert best op voorhand. 

Groepsverblijf

12  De Karmel 
Torhoutse Steenweg 406 
8200 Brugge (Sint-Andries) 
T 0032 50 38 04 84 
dekarmel@chiro.be 
www.dekarmel.be

Jeugdherbergen

13  Domein Aan de Plas 
Blankenbergsedijk 73-75 
8000 Brugge 
T 0032 493 51 30 92 
info@aandeplas.be 
www.aandeplas.be

14  Bauhaus 
Langestraat 133-137 
8000 Brugge 
T 0032 50 34 10 93 
info@bauhaus.be 
www.bauhaus.be

15  Snuffel Hostel  
Ezelstraat 42 
8000 Brugge 
T 0032 50 33 31 33 
info@snuffel.be 
www.snuffel.be

16  Jeugdherberg Europa 
Baron Ruzettelaan 143 
8310 Brugge (Assebroek) 
T 0032 50 35 26 79 
brugge@vjh.be 
www.jeugdherbergen.be

17  Jeugdherberg  
 Herdersbrug

Lodewijk Coiseaukaai 46 
8380 Brugge (Dudzele) 
T 0032 50 59 93 21 
brugge.dudzele@vjh.be 
www.jeugdherbergen.be

Gedetailleerde toegankelijkheidsinfo en foto’s van deze logies 
vind je in de brochure ‘Toegankelijke vakantieverblijven in 

Vlaanderen en Brussel’.

53
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Zorg en hulpmiddelen

Je hebt verzorging nodig op vakantie?

Als vakantieganger in Vlaanderen kan je een beroep doen op een 
regionale dienst of zelfstandige verpleegkundige in de buurt van je 
vakantieadres. Neem zo snel mogelijk contact op met een verpleegdienst 
zodat je tijdig de mogelijkheden en voorwaarden kan bespreken. Enkele 
grotere organisaties die je hierbij kunnen helpen zijn:

Het Wit-Gele Kruis
is een organisatie van 
thuisverpleging met afdelingen 
in heel Vlaanderen. De 
contactadressen per provincie 
vind je terug op www.wgk.be. 
Afdeling Brugge
Annuntiatenstraat 47
T 0032 50 63 42 00
zorgaanvraagbrugge@wgkwvl.be 

De Vlaamse Beroepsvereniging 
voor Zelfstandige 
Verpleegkundigen (VBZV) 
op www.verplegingthuis.be
staat waar je terecht kan 
voor thuisverpleging. Je kunt 
rechtstreeks contact opnemen 
met de verpleegkundige om je 
concrete zorgvraag te bespreken.  
Telefonisch wachtnummer (24/7 
bereikbaar): T 0032 70 22 26 78, of 
info@vbzv.be

Het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid maakt je op www.
zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg 
wegwijs in het plaatselijke 
aanbod van thuiszorg en andere 
vormen van zorgverlening, dat 
geregeld kan worden via een 
regionaal dienstencentrum of 
samenwerkingsverband.
T 0032 2 553 35 00
info@zorg-en-gezondheid.be

Je hebt hulpmiddelen nodig op vakantie?

Heb je een hoog-laagdbed, tillift, scootmobiel, … nodig op je 
vakantieadres? Dan kan je hulpmiddelen ontlenen bij een 
lokale uitleendienst. In de rand van Brugge kan je terecht in 
onderstaande uitleendiensten. 

Thuiszorgwinkel CM
Legeweg 154, 8200 Sint-Andries
(Brugge)
T 0032 51 23 34 90
brugge.wvl@tzw.be 
www.thuiszorgwinkel.be

Medishop (Bond Moyson)
Torhoutse Steenweg 221, 8200 
Sint-Andries (Brugge)
T 0032 56 23 02 30
medishop.wvl@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be

Let wel: 
> niet-leden betalen een meerprijs
> niet alle materialen zijn in alle verdeelpunten beschikbaar. Je neemt 

best vooraf contact op.
> Vaak is het zo dat je sommige - lichtere - toestellen zelf moet afhalen, 

terwijl andere zaken dan weer op je vakantieadres afgeleverd en/of 
geïnstalleerd worden.

 
In het centrum van Brugge kan je rolstoelen ontlenen bij:

Hotel Koffieboontje
Hallestraat 4
8000 Brugge
T 0032 50 33 80 27
info@bikerentalkoffieboontje.be
www.bikerentalkoffieboontje.be 

Apotheek Fevery-Dewitte
Zuidzandstraat 1
8000 Brugge
T 0032 50 33 34 44
apotheek.fevery@dynaphar.be 
www.apotheekfevery.be
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Vervoer en parkeren

NMBS
www.belgiantrain.be 
(Menu > Je reis voorbereiden > 
Reizigers met beperkte mobiliteit)

In 132 stations zorgt de NMBS 
voor assistentie bij het in- en 
uitstappen. Op de website kan 
je nagaan in welke stations 

assistentie beschikbaar is en hoe 
lang op voorhand je daarvoor 
moet reserveren. Je kan ook 
nagaan welke kortingen er zijn 
voor reizigers met een beperking.
Assistentie aanvragen: online of
via T 0032 2 528 28 28. 

De Lijn
www.delijn.be > Toegankelijkheid

De nieuwe bussen van De Lijn 
zijn uitgerust met een lage vloer, 
oprijdplaat en knielsysteem. Enkel 
bij een toegankelijke (verhoogde) 
halte kan de oprijdplaat veilig 
gebruikt worden. Wil je een 
gewone bus nemen dan moet 
je een dag (24 uur) op voorhand 
reserveren bij de belbuscentrale 

van de provincie in kwestie. Zo 
ben je er zeker van dat je rit 
toegankelijk is.

In de bus zijn er ook voorbehouden 
plaatsen voor wie minder goed te 
been is. Deze plaatsen bevinden 
zich vooraan bij de chauffeur 
en aan de rolstoeltoegankelijke 
deur. Ze worden aangeduid met 
pictogrammen.

BlueAssist
www.blueassist.eu

Mensen die het moeilijk hebben 
om te communiceren of om 
vragen te stellen, kunnen dankzij 
BlueAssist via kaartjes of een 

smartphone gemakkelijk iets 
vragen aan een medereiziger of 
aan de buschauffeur, bijvoorbeeld 
om te verwittigen wanneer de bus 
de halte nadert waar ze willen 
afstappen.

Taxi
www.hendriks.be

Taxi Hendriks is gespecialiseerd 
in taxivervoer voor 
rolstoelgebruikers en mensen met 
een mobiele beperking. Reserveer 
je vervoer minimaal 24u op 
voorhand, het dichtstbijzijnde 
kantoor voor Brugge bevindt zich 
in Gent: 
T 0032 9 216 80 20
info.gent@hendriks.be 

Een voorbehouden parkeerplaats 
zoeken
Op www.navigeerenparkeer.be
vind je een handig overzicht van 
de voorbehouden parkeerplaatsen 
voor mensen met een handicap. 
Je kan zoeken en filteren op een 
kaart en vindt zo de afmetingen, 
de ondergrond en een foto van elk 
plekje. Zo weet je dat het volledig 
aan jouw behoeften voldoet. 
Bovendien vind je op de website 
een uitgebreide handleiding om de 
voorbehouden parkeerplaatsen op 
je gps-toestel te plaatsen.

Gratis of betalend?
Wie een Europese parkeerkaart 
voor personen met een handicap 
heeft, kan in Brugge gratis en 
onbeperkt parkeren op:
- een voorbehouden 

parkeerplaats voor mensen met 
een beperking;

- parkeerplaatsen in de blauwe 
zone;

- betalende parkeerplaatsen;
- de randparkings. 

Enkel in de publieke parkings 
uitgebaat door Interparking, 
Alfapark en op de K&R zone op 
het Stationsplein moet je betalen.
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Toeristische infokantoren

 Infokantoor ‘t Zand 
(Concertgebouw) 

Infokantoor ‘t Zand, gelegen in 
het centrum van Brugge in het 
Concertgebouw, is het centrale info- 
en reservatiepunt voor toerisme en 
cultuur. ’t Zand werd recent volledig 
heraangelegd en is volledig vlak. 
De glazen inkomdeuren zijn zwaar 
om zelfstandig te openen. Verder 
is het infokantoor vlot toegankelijk. 
Er is een verlaagde en onderrijdbare balie. De meeste folders en 
brochures zijn goed bereikbaar. De computers en infokiosken kunnen 
door rolstoelgebruikers bediend worden. Er zijn brochures in braille en 
grootletterschrift beschikbaar.

‘t Zand
Maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00u
Zon- en feestdagen, 10.00-14.00u

 Infokantoor Station 
 (Station NMBS / gang naar 
 perrons - kant centrum) 

Een tweede infokantoor ligt in 
het station, op het Stationsplein. 
Naast het stationsgebouw is 
er parkeergelegenheid met 
voorbehouden en aangepaste 
parkeerplaatsen. Het Stationsplein 

is drempelloos, maar de ondergrond in vlakke kasseien is niet overal in 
goede staat. Het infokantoor bevindt zich in de gang naar de perrons. 
De toegang is voldoende breed en gebeurt via een automatische deur. 
Aan de balie is er een verlaagd en onderrijdbaar gedeelte voorzien. De 
folders zijn voor iedereen goed bereikbaar.

Stationsplein
Dagelijks, 10.00-17.00u

 Infokantoor Markt  
 (Historium)

Het derde infokantoor ligt in het 
Historium op de Markt. Misschien heb 
je een duwtje nodig op de kasseien 
van de Markt. Je raakt binnen via 
een alternatieve ingang met lift. Er is 
voldoende circulatieruimte en er is 
een verlaagd en onderrijdbaar deel 
aan de balie. 

Markt 1
Dagelijks, 10.00-17.00u

T 0032 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be   
www.visitbruges.be   

Alle infokantoren zijn gesloten op Kerstmis en Nieuwjaar.
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