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Scan de QR codes voor info over de locatie, foto’s of een Spotify playlist. (locatie 1 > 8 op achterzijde)

Villa Bota (9)

Park 8

Vismarkt (10)

Cactus Cafe (13)

Sint-Amandsstraat

Concertgebouw (14)

‘t Zand

Cactusfestival (15)

Minnewaterpark

Nieuwe

Cactus Club (16)

Bargeweg

Belfort (12)

Markt

Burg (11)

Detour: 

Bureau Cactus
De Werf 
– Close Encounters
Werfstraat 8



Vertrek aan de Magdalenazaal (1) en wandel achter het gebouw door het park. 
Sla rechtsaf als je door de poort komt en ga de Torhoutsesteenweg door tot je 
voorbij de Smedenpoort links de vesten kan opgaan. Volg tot de Bloedput, steek 
over en ga over het brugje rechtdoor langs het Graaf Visartpark en de Filips De 
Goedelaan (Stil Ende). Sla aan de Ezelpoort de Ezelstaat in. Aan je linkerkant 
vind je de Ryelandtzaal (2) op het Achiel Van Ackerplein. 

Ga verder door de Ezelstraat en sla na de bocht linksaf de Sint-Jakobsstraat in. 
Op de rechterkant, waar je nu Handmade In Brugge vindt, was de kelder van 
Cactus Club (3). Links zie je de Republiek, het vroegere Cactus Café (3). Verder 
in de straat vind je de poort die leidt naar de ingang van De Biekorf (4), op de 
linkerkant tegenover Lee Loo.

Sla de hoek om en loop voorbij de ingang van de bibliotheek door de Kuipers-
straat tot je de houten poort ziet van het Zwart Huis. Hierachter ligt de Cinema 
Liberty (5). Tegenover vind je de Stadsschouwburg (6), loop door de Jakob van 
Ooststraat naar de voorkant, en steek de Vlamingstraat over om naar het Kraan-
plein te wandelen. Daar ligt de Factor Club (7).

Wandel door de Sint-Jansstraat, over het Sint-Jansplein tot je uitkomt op de 
Ridderstraat. Sla rechtsaf en meteen links in de Korte Ridderstraat, links op het 
Sint-Maartensplein en rechts in de Hoornstraat. Loop deze door tot je aan het 
water komt en sla hier rechtsaf. Wandel tot de brug, steek over en wandel naar 
de Sint-Annakerk. Voorbij de kerk sla je de Jeruzalemstraat in op rechts, en buig 
je rechts af in de Rodestraat. Sla links af in het Vuldersreitje en volg dit tot je 
rechtsaf kan slaan in de Langestraat. Op je rechterkant vind je het Cactus 
Cultuurcafé (8) waar nu Sol Y Sombra is.

Wandel terug door de Langestraat. Sla linksaf in de Predikherenstraat en dan 
rechtsaf in de Freren Fonteinstraat tot je aan het Astridpark komt. In het pavil-
joentje aan de ingang van het park vind je Villa Bota (9).

Wandel door en sla rechtsaf in de Jozef Suvéestraat, die uitkomt op de Vismarkt. 
Loop over de Vismarkt (10) en ga onder de poort van het Blinde Ezelstraatje, tot 
op de Burg (11). Via de Breidelstraat kom je op de markt met het Belfort (12). 
Ga rechts van de Burger King de Sint-Amandsstraat in, met ter hoogte van de 
grote pomp het oorspronkelijke Cactus Café (13) op links.

Loop door tot je links de Korte Zilverstraat kan inslaan, rechts de Zilverstraat, en 
links de Hemelstraat die uitkomt op de Steenstraat. Loop voorbij de Sint-Salva-
torskerk en sla linksaf, in Sint-Salvastorskerkhof. Volg de bocht tot je links de 
Kleine Heilige Geeststraat inslaat die uitkomt op de Goezeputstraat. Loop die 
door tot je aan het pleintje komt vanwaar je het Concertgebouw (14) kan zien.

Sla net voor het Concertgebouw links het Koning Albertpark in, op dit moment 
een bouwwerf voor een nieuwe parkeergarage. Wandel tot het eind en steek de 
Oostmeers over richting de brug naar het Minnewaterpark. Je kan je oriënteren 
op de ronde Poertoren. Steek de brug over tot je op de vest wandelt die het 
terrein van Cactusfestival (15) in tweeën snijdt. Links kan je het festivalpark 
inwandelen. Rechts over de houten brug kom je op het Bargeplein terecht. Steek 
het plein over en ga onder de viaduct van de ring. Op rechts zie je de werf van 
de nieuwe Cactus Club (16)! 

Om terug te keren naar de Magdalenazaal wandel je via de ring voorbij het 
station. Ga onder de voetgangerstunnel en sla links af onder het spoor. Sla 
rechts de stationsstraat in. De eerste afslag links brengt je terug in de 
Magdalenastraat. 

Magdalenazaal (1)

Magdalenastraat 27

Scan de QR codes voor
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of een Spotify playlist.
(locatie 9 > 16 op voorzijde)

Oude Cactus 

Club / Café (3)

Sint-Jakobsstraat

De Biekorf (4)

Sint-Jakobsstraat 6

Ryelandtzaal (2)

Achiel van Ackerplein 3

Cinema Liberty (5)

Kuipersstraat 23

Factor Club (7)

Kraanplein 6

Cactus 

Cultuurcafe (8)

Langestraat 121

Stadsschouwburg (6)

Vlamingstraat 29




