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Erfgoed anders bekeken. 

Op berenjacht bij de buren(update 15/02/2021) 

De meeste beren zoeken in de winter een hol voor hun winterslaap, echter in Brugge blijven 

ze statig en fier, her en der, de Brugse straten tooien.  We sturen jullie op pad om er zoveel 

mogelijk te vinden binnen het berenveld, de zone afgebakend met een rode lijn op de kaart. 

Hou rekening met het reglement en we wensen jullie een goeie berenjacht. 

 

De originele plattegrond van Visit Bruges kan gratis bekomen worden in volgende 

infokantoren : Historium Markt 1, Concertgebouw ’t Zand 34 of Stationsplein te Brugge. 
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Volksverhaal: Het Beertje van de Loge. 

Vele eeuwen geleden werden onze streken geteisterd door de invallen van de Noormannen.  

De Bruggelingen hadden daarbij nog een bijkomende onheilstichter: een forse beer maakte 

de omgeving onveilig.  Eenzame reizigers of zelfs groepen die zich buiten de muren van de 

stad waagden, werden door hem aangevallen.  De beer was de schrik van de streek.  Toen 

Boudewijn ‘met de ijzeren arm’ terugkwam van het koninklijk hof in Frankrijk, waar hij officieel 

als graaf van Vlaanderen was erkend, werd hij even buiten Brugge door een beer 

aangevallen.  Zijn volgelingen, die de faam van de beer maar al te goed kenden, sloegen 

onmiddellijk op de vlucht.  Pas toen ze merkten dat Boudewijn hen niet was gevolgd, 

keerden ze terug naar de plaats van het onheil. 

Boudewijn ‘de ijzeren’, zo genoemd omdat hij bijzonder goed kon omgaan met wapens, was 

er in een hevig gevecht gewikkeld met de beer.  Naarmate Boudewijn zijn aanvallen dapper 

werden, nam de woede van de beer toe.  Niemand durfde nog dichterbij te komen om de 

nieuwe leenheer te helpen.  Plots stelde de beer zich recht op zijn achterste poten en ging 

met zijn rug tegen een boom staan om zo meer kracht te zetten achter een nieuwe uitval. 

Terzelfdertijd echter sprong Boudewijn vooruit en doorboorde zijn lans de beer.  De stoot 

was zo hevig dat de lans zich onwrikbaar vastzette in de boom. Na een laatste stuiptrekking, 

nog steeds aan de boom vastgespijkerd, stierf de beer. Deze werd meegenomen en opgezet 

in de ridderzaal van de burcht. 

Eenmaal terug in Brugge, deed het verhaal van het heldhaftig gedrag van de nieuwe 

leenheer in minder dan geen tijd de ronde.  Toen zijn aanstelling als nieuwe leenheer gevierd 

werd, schonk de stad Brugge aan Boudewijn een gebeeldhouwde, rechtopstaande beer, die 

sindsdien het bekende zinnebeeld is geworden van de grafelijke stad.  Nu waakt er nog 

steeds een stenen versie over alle vreemdelingen die Brugge bezoeken. 

Het stenen beeld was het embleem van ‘Het Genootschap van de Witte Beer” en kreeg 

toestemming van het stadsbestuur in 1417, om het een belangrijke plaats te geven. 

Bron: www.volksverhalen.be 

Weetje : 
De nieuwe affiches met historische informatie, te vinden op verschillende plaatsen in de stad, 

worden eveneens ‘Brugse Beren’ genoemd. 
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Reglement: 

 Beren die je vindt in het straatbeeld tellen mee, op gevels, de nok, affiches,…, 

behalve pluchen beren en stickers op brievenbussen. Het is niet toegelaten te 

fotograferen in de huizen, ook niet in etalages, deze tellen niet mee.  

 

 Maak een lijst met de vindplaats, straat, huisnummer en beschrijving (vb. gevel, hoek, 

beeld, cartouche, affiche,…..)  

of fotografeer de beren, maar dan duidelijk met een deel van het gebouw, of 

onderwerp waarop je de beer ziet. 

 

 vtbKultuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Hou steeds rekening 

met het verkeer bij het nemen van foto’s. 

 

 Hou je aan de recentste Covid-19 maatregelen! De overheidsmaatregelen zijn terug 

te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/.  

Lokaal kunnen er extra maatregelen zijn en die zijn te vinden op  

https://www.brugge.be/coronavirus/faq.  

Hou het veilig! 

 

 Deelnemen kan als volgt : 

- e-mail het antwoordformulier of zelfgemaakte lijst  of  foto’s naar 

Damme@vtbKultuur.be ten laatste op 15 mei 2021.   

 

- Of verstuur je foto’s via WhatsApp naar 050364232 of scan de QR-code  

 

- Vergeet niet om uw naam, adres en e-mail adres door te geven. 

 

o Tip : Meerdere foto’s mailen kan gemakkelijk met het gratis programma 

https://wetransfer.com/. Registreren is niet nodig. Je voegt via het (+)teken 

je foto’s toe, geef in de voorziene vakjes ons e-mail adres in en ook je 

eigen e-mail adres en druk op versturen. (zie ook filmpje op onze website)  

 

 Winnaar is degene die de meeste beren heeft opgelijst of gefotografeerd en 

doorgestuurd. Bij gelijke aantallen wordt 1 winnaar uitgeloot door een onschuldige 

hand. De winnaar ontvangt een berenleuk geschenk! 

 

 Uit alle overige antwoordformulieren en fotolijsten wordt nog één deelnemer uitgeloot, 

die tevens een prijs zal ontvangen. 

 

 De winnaars worden bekend gemaakt op 31 mei 2021 per e-mail en op onze 

webstek: www.vtbKultuur.be/Damme  
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Antwoordformulier: 

Lijst van de locaties waar je de beren vond, met omschrijving. 

Straat + huisnummer  
en beschrijving van het voorwerp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier wordt ingediend door  

Naam en Voornaam :________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer : ______________________________________________________________ 

Postcode en Gemeente : _____________________________________________________________ 

e-mail adres : ______________________________________________________________________ 
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