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Fotozoektocht van 15 juli tot 15 augustus 2020. 
II. Brugge St.Gilliswijk  
 
Deze zoektocht wordt gratis aangeboden door vtbKultuur Damme.  
De winnaar ontvangt een jaarabonnement voor 5 beeldreportages van 2021.  

 
We wandelen door een rustige volksbuurt met de nog typische huisjes en straatjes van weleer.  Ooit zeer geliefd 
door talrijke kunstenaars, zoals Jan Van Eyck, Hans Memling, Pieter Pourbus en Lanceloot Blondeel.   
 Aan de Pottenmakersstraat maken we een zijsprong naar de oude omwalling en lopen langs het Jan van Eyckplein 
terug St.Gillis binnen. De wandeling is ongeveer 4,5km. 

Startpunt :  Hoek Komvest/Walweinstraat     
Eindpunt :   Hoek Walweinstraat/Komvest 
  
Wegbeschrijving 
Vanaf het startpunt, linkerkant Komvest langs 
huizen  
Rechtdoor tot Komvest 18 
Links Willem De Dekenstraat  
2e straat rechts : St.Clarastraat 
1e straat rechts : Kapelstraat 
1e straat links : St.Jorisstraat 
3e straat rechts : Pottenmakersstraat  
1e straat links : Ezelstraat 
1e straat links : Grauwwerkersstraat 
1e straat links : P.Pourbusstraat 
Rechtdoor Vlamingstraat oversteken : Kortewinkel 
1e straat rechts : Spanjaardstraat 
1e straat links : Jan Van Eyckplein 
1e straat links : Genthof 
1e straat links : Woensdagmarkt (H.Memling 
standbeeld) 
Rondlopen en terug links : Genthof 
2e straat links : Langerei 
1e straat links : Gouden Handrei 
1e straat rechts : Torenbrug over 
1e straat rechts : Gouden Handstraat 
1e straat links : St.Gilliskerkstraat 
1e straat links : Sterstraat 
2e straat rechts : Korte Raamstraat 
1e straat rechts : Lange Raamstraat 
1e straat links : Baliestraat (St.Gilliskerk) 
1e straat rechts : St.Gilliskerkhof 
1e straat links : Collaert Mansionstraat 
1e straat links : Annuntiatenstraat 
1e straat rechts : Baliestraat 
1e straat rechts : Kleine Nieuwstraat 
1e straat links : Langerei volgen tot huisnr 75 
Links onder boog : Hof de Jonghe/Hof Camper 
Wandelpad volgen tot einde 
Rechts : J&M Sabbestraat 
Rechtdoor Walweinstraat tot einde 
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Weetjes op onze wandelroute 
1.Schipperschool 
Om het onderwijs te bevorderen voor de kinderen van de schippers die in Brugge en omstreken voeren werd na het schippershuis,  de 
schipperschool opgericht. Sinds 1915 was de school gevestigd in St.Gillis, aanvankelijk in de tuin van het capucijnenklooster. De capucijnen 
bouwden er een schipperskapel. In de jaren 1980 kwam er een nieuw schoolgebouw.  Sinds 1998 is het grootste deel van het complex verkocht 
aan het “Instituut voor voeding Ter Groene Poorte” ten behoeve van een internaat.   
 
2.Sint-Jozefskliniek 
In 1908 werd een stuk grond van het capucijnenklooster aangekocht waarop een nieuwe privé-kliniek gevestigd werd.  Zogenaamd "Sint-
Jozefskliniek", hospitaal van 1910 tot 1996, sedert 1996 "Residentie De Veste" als internaat voor de hotelschool Spermalie. 
 
3.Rijksnormaalschool 
Dit was de oorspronkelijke locatie van het Oudhof van de schuttersgilde van Sint-Joris. De stadsarchitect L.Delacenserie maakte in 1878 
plannen voor de bouw van de Rijksnormaalschool die geopend werd in 1884. Heden het departement Lerarenopleiding.  
 
4.Memling  
Memling, geboren in het Duitse Seligenstadt aan de Main, vestigde zich vermoedelijk tussen 1451 en 1465 in Brugge. In 1467 werd hij 
ingeschreven in het Brugse Sint-Lucasgilde. Hij gaf daar de portretkunst een nieuwe wending door de traditionele donkere achtergrond te 
vervangen door een interieur of een landschap. 
Memling bezat in 1486 twee stenen huizen in de Sint-Jorisstraat, waar hij woonde. Na zijn overlijden werd hij begraven in de Sint-
Gillisparochie in Brugge. 
  
5.Pottenmakersrei  
Parallel aan de Pottenmakersstraat, bevindt zich de laatste restant van de eerste omwalling uit de 12de eeuw 

 

6/6b.Houten gevels 
Er zijn nog 2 overgebleven huizen met houten gevel in Brugge, deze passeren we langs de wandeling, één in de Kortewinkel en één in het 
Genthof. 
 
7.Jan van Eyckplein 
Trots kijkt de wereldbefaamde Brugse schilder Jan van Eyck (1370 – 1441) uit over het plein dat zijn naam draagt. Hij staat letterlijk in het 
middelpunt, maar moet de aandacht toch delen met de historische allure van de rest van het plein. Ooit was dit namelijk de oude haven van 
Brugge waar goederen werden geladen en gelost. Het terrein van gedreven handelaars en rijke poorters (burgers met stadsrechten) is nu 
weliswaar een stuk kalmer, maar bezit nog altijd een subtiele aantrekkingskracht. Het Brugs beertje kijkt goedkeurend mee over je schouder 
terwijl je het Jan van Eyckplein verkent. Slenter rond en bekijk de mooie gevels van het Tolhuis, het Pijndershuis en de Poortersloge of rust 
even uit aan de rand van het water. Het Jan van Eyckplein is tevens een ideale toegangspoort voor wie het stille volkse Sint-Gilliskwartier wenst 
te verkennen. 
 
7b. Jan van Eyck in dienst van Filips de Goede, Brugge en Rijsel (1425-1430) 
Op 19 mei 1425 staat Jan van Eyck geregistreerd als hofschilder en kamerdienaar van hertog Filips de Goede. Uit de archieven blijkt dat Jan 
bijzonder in de gunst van deze Bourgondische vorst moet hebben gestaan. Vanaf 1431 vestigde Van Eyck zich bestendig in Brugge. In 1432 
had hij een voornaam huis in de Nieuwstraat, parochie Sint-Gillis (nu Gouden-Handstraat 6). In datzelfde jaar ontving hij er de Brugse 
raadslieden in zijn atelier.  
Na een strijd (1436-1438) tussen Filips de Goede en de Brugse gemeentenaren die in een heuse opstand ontaardde sloeg Jan Van Eyck op de 
vlucht. Tegen het einde van 1438, toen er weer vrede was, keerde hij naar Brugge terug. Hij werd begraven in het kerkhof van de Sint-
Donaaskerk.  
 
8.Sint-Gilliskerk 
In deze kerk, de enige in het centrum met een torenuurwerk, lagen tal van kunstenaars begraven. Van Hans Memling over Lanceloot Blondeel 
tot Pieter Pourbus. De kerk werd gebouwd in de 13de eeuw en verbouwd in de 15de eeuw. De buitenkant is een mooi voorbeeld van stoere 
baksteengotiek, terwijl het interieur een 19de-eeuwse neo-gotische look heeft. 
 
9.Hof Campers & Hof De Jonghe 
Het stadspark is ontstaan uit twee samengevoegde domeinen, Hof De Jonghe en Hof Campers. Een handvol huizen rond een boomgaard en 
een schapenweide. Dat is Hof De Jonghe, een verborgen én bevoorrecht groen plekje middenin de stad. Het hof is sinds 1980 toegankelijk voor 
het grote publiek, maar toch lijkt het alsof je even op een privédomein mag piepen. Hof Campers besloeg de tuinen van onder andere de art-
deco directeurswoning van de marmerij Campers. Stad Brugge plaatst tijdens de zomer telkens 50 aluminium stoelen in het park om 
de stadsparken nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. 
 
informatiebronnen : http://heemkundesintkruis.brugseverenigingen.be/Schippersleven/Schippersschool 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/ 
https://www.brugge.be/brochure-werelderfgoedstad-unesco-brugge-nl 
https://www.visitbruges.be 
https://nl.wikipedia.org 
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Deze foto’s staan niet in volgorde.  De opdracht is om de foto’s in volgorde van voorbijgaan te plaatsen. 
Alle gefotografeerde afbeeldingen zijn te zien vanaf de openbare weg, soms rechts, soms links. Men hoeft dus 
nergens binnen te gaan en niemand te storen. 
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