
CVO Spermalie Brugge  

Snaggaardstraat 13, 8000 Brugge (praktijkcentrum en secretariaat)

 

Met de auto  

Snelweg E40 – E403: afrit Brugge nemen. Op de rotonde rechts 

afslaan (N 397), richting Sint-Michiels.  Steeds rechtdoor rijden tot u 

aan de achterkant van het station van Brugge komt. Daarna richting 

centrum volgen. Onder de spoorwegviaduct rijden tot u aan een 

rotonde komt. Rechts meedraaien. Zo komt u op de ring. Voorbij het 

station rijden en de ring blijven volgen tot aan de Kruispoort (= derde 

stadspoort voorbij het station). Aan de Kruispoort links afslaan (richting 

centrum) en onmiddellijk de eerste straat rechts nemen. De vijfde 

straat links is de Snaggaardstraat. 

 

De school heeft geen aparte parkeergelegenheid.   

Alle omliggende straten van de school (volledige binnenstad) zijn 

betalende zone voor max. 4 uur. Mits registratie van je nummerplaat 

kan je genieten van een cursistentarief van € 5 per dag op de dagen 

dat je les volgt.   

Op een randparking kan je gratis parkeren. De dichtstbijzijnde bevindt 

zich aan de Lodewijk Coiseaukaai, aan het gebouw van de Politie (75 

parkeerplaatsen). Deze is op 20 minuten wandelafstand van de 

Snaggaardstraat (1,6 km).   

Voor meer info: www.brugge.be/parkeren  

 

Met het openbaar vervoer   

Er is een bushalte aan de Snaggaardbrug, je neemt hiervoor aan het 

station bus 4 of 14. Steek de brug over en wandel de Snaggaardstraat 

in. 200 meter verder vindt u de school.  

Voor meer info: www.delijn.be  

 

Fietsenstalling 

De overdekte fietsenstalling bereik je via de ingang Snaggaardstraat 

nr. 15 (op uw rechterkant).  

http://www.brugge.be/parkeren
http://www.delijn.be/


CVO Spermalie Brugge, Residentie De Veste  
Komvest 34, 8000 Brugge (praktijkcentrum)

 

Met de auto  

Snelweg E40 – E403: afrit Brugge nemen. Op de rotonde rechts 

afslaan (N 397), richting Sint-Michiels. Steeds rechtdoor rijden tot u aan 

de achterkant van het station van Brugge komt. Daarna richting 

centrum volgen. Onder de spoorwegviaduct rijden tot u aan een 

rotonde komt. Rechts meedraaien. Zo komt u op de ring. Voorbij het 

station rijden en de ring blijven volgen tot voorbij de Dampoort (= 

vierde stadspoort voorbij het station). Aan de eerstvolgende brug 

voorbij Dampoort (dit is de Warandebrug) links afslaan. 500 meter 

verder bevindt zich De Veste (oude Sint-Jozefskliniek), u herkent het 

gebouw aan de vlaggen van Spermalie. 

 

Parkeren op het domein van de school is niet toegelaten.    

Aan de overkant van deze straat begint een blauwe zone, mits 

gebruik van je blauwe parkeerschijf (tot 18 uur) kan je hier max. 4 uur 

parkeren. 

De straatkant palend aan het schooldomein is betalende zone voor 

max. 4 uur (van 9 uur tot 20 uur).   

Op een randparking kan je gratis parkeren. De dichtstbijzijnde bevindt 

zich aan de Lodewijk Coiseaukaai, aan het gebouw van de Politie (75 

parkeerplaatsen). Deze is op 11 minuten van de Komvest (850 m). 

Voor meer info: www.brugge.be/parkeren  

 

Met het openbaar vervoer   

Er is een bushalte aan de residentie,  je neemt hiervoor aan het 

station bus 14.   

Voor meer info: www.delijn.be  

 

http://www.brugge.be/parkeren
http://www.delijn.be/

