
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/


Nieuwstraat 5, 8000 Brugge, 050 44 02 44

 

Je komt met de auto? 

In samenspraak met de stad Brugge en Interparking is er voor de 

cursisten van ons centrum een overeenkomst voor het parkeren in de 

ondergrondse parking Katelijne (Katelijnestraat). 

Cursisten moeten eerst hun P-card aanvragen 

via www.pcard.be (kiezen voor betaling visa/mastercard of via 

factuur) 

1. P-card gebruiken om in de parking (Katelijnestraat) binnen te 

rijden 

2. Kaart valideren in bakje bij CVOSG (niet vergeten dit te doen 

voor, tijdens of na de les) 

3. P-card gebruiken om de parking terug buiten te rijden 

De prijs bedraagt dan 40 cent per begonnen uur. 

Die prijs geldt enkel als je je P-card gevalideerd hebt. 

Opgelet: op dit moment zijn er werken in de buurt van de 

Katelijneparking. Meer info vind je via werken Katelijnestraat en via 

bereikbaarheid Brugge. 

Je kan ook overwegen om meteen gebruik te maken van 

de Stationsparking waar je 0,7 euro per uur betaalt, met een maximum 

van 3,5 euro per dag. Ook de Stationsparking ligt op wandelafstand 

(amper 1300 meter van ons centrum). Bovendien reizen zowel jij als drie 

passagiers gratis naar en van het centrum met de stadsbussen. De 

bussen 1, 6, 11 en 16 stoppen aan de O.L.V.- kerk, op minder dan 200 

meter van ons centrum. Daarnaast kan je ook gebruik maken van 

de gratis shuttlebus die om de twintig minuten vertrekt aan 

het station en stopt om de hoek aan het Hof van Watervliet. 

De maximumduur van één parkeersessie in de betalende zone werd 

begin juli 2017 opgetrokken van 2 uur naar 4 uur. Voor vier uur 

parkeren betaal je dus normaal 9 euro. Je kan echter als cursist voor 

een bedrag van 5 euro per dag bovengronds parkeren in de 

http://www.pcard.be/
https://www.brugge.be/katelijnestraat-planning-en-timing-volgende-fasen-rioleringswerkzaamheden-en-heraanleg
https://www.visitbruges.be/planjebezoek/bereikbaarheid
https://www.visitbruges.be/planjebezoek/bereikbaarheid
https://www.brugge.be/shuttlebus


binnenstad van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week. Aanvragen doe 

je met je inschrijvingsfiche in de parkeerwinkel. 

Je komt met de fiets? 

Rijd via de Nieuwstraat nr. 7 door tot je op een kleine parking uitkomt. 

Let erop om je fiets nooit te plaatsen op de gereserveerde plaatsen 

voor de auto’s. Wil ook steeds de doorgang vrijhouden omwille van de 

veiligheid. 

Je komt met de bus? 

De bussen 1, 6, 11 en 16 stoppen aan de O.L.V.- kerk, op minder dan 

200 meter van ons centrum. Daarnaast kan je ook gebruik maken van 

de gratis shuttlebus die om de twintig minuten vertrekt aan het station 

en stopt om de hoek aan het Hof van Watervliet. Meer info over de 

gratis shuttlebus: https://www.brugge.be/shuttlebus 

  

https://www.brugge.be/shuttlebus


Kortrijksestraat 47, 8020 Oostkamp, 050 50 24 34

 

Je komt met de auto? 

U rijdt sowieso binnen langs de Maréchalstraat. De inrit is aangeduid 

met een bord van ons CVOSG. Het is niet toegelaten in te rijden langs 

de Kortrijksestraat. 

De cursisten van de dag- en avondcursussen kunnen hun auto 

parkeren op de vernieuwde parking naast de speelplaats van de 

dagschool (inrit via Maréchalstraat). Gebruik de parkeerplaatsen zo 

optimaal mogelijk en houd rekening met de richtlijnen van de 

brandweer. Respecteer de verkeersborden 'niet parkeren' voor ieders 

veiligheid a.u.b.. 

De cursisten die 's avonds les volgen, kunnen de auto bijkomend 

parkeren op de speelplaats (inrit via Maréchalstraat). Het is niet 

toegelaten om op de parkeerplaatsen te staan voor de ingang van 

het gebouw, waar duidelijk aangegeven staat dat die voor de 

leerkrachten of directie zijn voorbehouden. 

Wie in het rechtmatig bezit is van een parkeerkaart voor personen 

met een handicap, mag dit steeds melden aan het bureau van 

CVOSG bij de ingang van de school. Er is voor u, na overleg, een 

parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien. 

Laat je je voertuig achter in de Kortrijksestraat, dan moet je een 

parkeerschijf plaatsen!  

Weet dat ons centrum in de zone 30 ligt. 

Je komt met de fiets? 

Plaats hem nooit voor de glazen inkomdeur. Er is een fietsenstalling 

voorzien aan de linkerkant van de parkeerplaatsen voor leerkrachten 

en directie (ingang Kortrijksestraat). 

 


