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1. INLEIDING
1.1. Situering en doel van de opdracht
Niettegenstaande de eeuwenlange bouwactiviteit en de uiteenlopende
vormen van verdichting van het stedelijk weefsel, kleurt de historische
binnenstad van Brugge, vergeleken met andere historische steden, vandaag nog opvallend groen. Deze eigenschap maakt het wonen er zeer
aantrekkelijk. Tegelijk houdt deze troef echter een reële bedreiging in. De
open ruimte dreigt immers onder druk te komen door een aantal mogelijke beleidsopties en geplande private initiatieven en projecten.
Met het beleidsplan voor de open ruimte wenst het stadsbestuur te beschikken over een instrument om op korte en middellange termijn op een
duurzame wijze om te gaan met de open ruimte in de historische binnenstad.
Het doel is het afbakenen van een globale visie op de gewenste openruimtestructuur voor de volledige binnenstad, aangevuld met concrete
aanbevelingen en acties voor een reeks geselecteerde openruimtecases.
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1.2. Onderzoeksvragen en opbouw beleidsplan
Naast een algemene beleidsvisie m.b.t. de open ruimten zal het beleidsplan moeten bepalen welke sites als open ruimte kunnen (of moeten)
worden behouden of versterkt, en welke open ruimten eventueel nieuwe
ontwikkelingen kunnen opnemen om een versterking voor het functioneren van de binnenstad te betekenen.
•

Enerzijds bieden het behoud en het versterken van de open
ruimten als groenzone een aantal essentiële voordelen voor het
ruimtelijk functioneren van de binnenstad. De aanwezigheid van
groen in de stad vormt een evidente noodzakelijke voorwaarde
voor een kwalitatieve leefomgeving. Groen, gelinkt aan open
ruimte, versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de stad en vormt er
naast de bebouwing en de infrastructuur een essentieel onderdeel van. Daarenboven maakt het groen, net zoals de monumenten, deel uit van het werelderfgoed.

•

Anderzijds vormt de aanwezige open ruimte een kans voor de
versterking van het voorzieningenniveau van de binnenstad
op het vlak van wonen, openbare voorzieningen, commerciële
activiteiten en diensten. De open ruimten zijn soms van een dergelijke schaal dat ze eventueel de inplanting toelaten van nieuwe
voorzieningen en diensten. Dit zou kernversterkend kunnen werken en de functionele aantrekkingskracht van de binnenstad nog
verhogen.

Het aanleveren van een goed onderbouwd afwegingskader voor deze
opportuniteitskeuzes vormt een basisonderdeel van dit beleidsplan.

Het beleidsplan bestaat uit drie delen:
1. de eigenlijke beleidsnota met de gewenste openruimte-structuur
en het eraan verbonden actieplan;
2. de beleidsaanbevelingen voor de prioritaire projectsites;
3. de integrale analysenota’s van de projectsites van het tweede
deel.
In Deel I – de eigenlijke beleidsnota – worden, na een beknopte situering, volgende analyses uitgevoerd:
• analyse van de historische context van het groen en de open
ruimte in en rond de binnenstad;
• analyse van de beleidscontext met een oplijsting van de bestaande relevante beleidsuitspraken m.b.t. open ruimten;
• analyse van de sociologische context, die een invloed kan hebben op het gebruik van de open ruimten;
• analyse van de bestaande openruimtestructuur in de Brugse
binnenstad.
Deze analyse verleent inzicht in vier essentiële thema’s bij de onderbouwing van het afwegingskader.
• Inzicht in de ruimtelijk-functionele betekenis en structuur van
de binnenstad kan bij de uitwerking van het beleidsplan toelaten
te bepalen in hoeverre bepaalde (potentiële) open ruimten een
invloed hebben (of kunnen hebben) op deze ruimtelijke en functionele betekenis en structuur (hoe zal bv. het verlaten van een
bepaalde functie ten behoeve van de open ruimte de dynamiek
van de binnenstad beïnvloeden?).
• Een tweede thema is de sociaal-maatschappelijke en historische betekenis van de open ruimten in de binnenstad. Gezien
het stedelijk (privaat en openbaar) groen net als de bouwkundige
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•
•

monumenten deel uitmaakt van het werelderfgoed, bezit ook het
groene erfgoed een intrinsieke waarde en betekenis die het
anekdotische of pittoreske karakter ver overstijgt.
Een derde thema is de aanwezigheid van landschappelijke
kwaliteiten binnen de openruimtestructuur.
Tenslotte wordt de huidige beleidscontext, waarin het openruimtebeleidsplan moet gekaderd worden, belicht. De verschillende beleidsdocumenten worden gescreend op relevante uitspraken m.b.t. het openruimtebeleid.

Na de analyse volgt een evaluatie waarin de potenties, kwaliteiten knelpunten en bedreigingen m.b.t. de open ruimten worden opgelijst.
De visievorming legt een reeks uitgangspunten vast die in de gewenste openruimtestructuur worden uitgewerkt.
Deel I sluit af met een reeks beleidsadviezen m.b.t. het realiseren van de
gewenste openruimtestructuur, en de beleidsvisie van het plan.
In Deel II – inventaris en beleidsadvies projectsites – worden een aantal
sites geselecteerd en nader onderzocht. Aan de hand van projectfiches
worden gedetailleerde, plekspecifieke beleidsuitspraken geformuleerd.
Deel III omvat de bijlagen, waarin de integrale analysenota’s van de projectsites uit Deel II zijn opgenomen.
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1.3

Organisatiestructuur planproces

De studie verliep in vijf stappen:
• stap 1: voorbereidingsfase
• stap 2: analysefase
• stap 3: integratiefase
• stap 4: ontwerpfase
• stap 5: synthesefase

(situeringsnota)
(analysenota)
(visienota)
(ontwerpnota)
(einddocument)

Tijdens het proces gebeurde de communicatie tussen de opdrachtgever
en de opdrachthouder via een projectgroep. Deze groep was
samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken beleidsdomeinen
en stadsdiensten, aangevuld met de deskundigen van het aangestelde
studiebureau.
• Eric Van Hove
(Dienst Stedenbeleid)
• Maarten Hillewaert
(Dienst Stedenbeleid)
• Patrick Cardinael
(Groendienst)
• Miguel Berteloot
(Groendienst, sinds 2011)
• Willy Adriansens
(Groendienst)
• Ingrid Leye
(Dienst Monumentenzorg)
• Brigitte Beernaert
(Dienst Monumentenzorg)
• Rien Gellynck
(stedenbouwkundige Buro II)
• Maarten Vansteenhuyse (landschapsdeskundige Buro II;
Groendienst sinds 2011)

Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen werden themagebonden
projectgroepen samengesteld met vertegenwoordigers uit de afdelingen:
• Tommy De Boi / Jochen Snick (Jeugddienst)
• Steve Demulder / Dirk Michiels (Mobiliteitscel)
• Koen Timmerman
(Preventiedienst)
• Andy Luypaert
(Dienst Eigendommen)
• Eddy Landuyt
(Politie)
• Dirk Van Eenhooge
(cel Onroerend Erfgoed)
• Wouter Deventer
(cel Onroerend Erfgoed)
• Hilde De Bruyne
(OCMW dienst patrimonium)
• Benoit Kervyn
(consulent Religieus Erfgoed)
• Sofie Vandelannoote
(sociologe Buro II)
• Christophe Cneut
(stedenbouwkundige Buro II)
• Mimi Debruyn
(kunsthistorica; in opdracht van
Buro II)
Bij de overgang van de verschillende stappen in het proces werd uit deze
groep een stuurgroep samengesteld.
Parallel met de stuurgroep werd een beperkte rapporteringsgroep
gevormd uit een tweetal leden van de projectgroep, om het College van
Burgemeester en Schepenen op de hoogte te houden van het dossier.
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2. SITUERING PLANGEBIED
2.1. Afbakening plangebied
Het beleidsplan voor de open ruimte heeft betrekking op de publieke en
private open ruimte in de historische binnenstad van Brugge. De afbakeningslijn loopt grotendeels langs de ringlaan en de oude omwallingen
van de stad.
Het Baron Ruzettepark ten noorden van de Komvest is binnen deze
afbakening opgenomen omdat de begrenzing ervan grotendeels samende
valt met de contouren van de 18 -eeuwse buitenvestingsgracht en bastion, en omdat deze groenzone vandaag visueel en functioneel als deel
van de groene stadsgordel ervaren wordt.
De totale oppervlakte van het studiegebied bedraagt ca. 430 ha.
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2.2. Ruimtelijke situering en algemene perceptie plangebied

Geen andere stadskern in Vlaanderen laat zich makkelijker lezen dan die
van Brugge. De laatmiddeleeuwse restanten van de vestinggrachten
volgen duidelijk de contourlijn van de eivormige binnenstad, waar
bochtige en smalle straten kronkelen tussen talloze pleintjes en
kleinschalige huizen in een dicht bouwweefsel.
Op strategische plaatsen langs dit parcours staan stadspoorten, en ook
daar waar ze verdwenen zijn laat hun afwezigheid zich nog voelen.
Vanaf deze signaalplekken leiden poortstraten naar het hart van de stad.
Deze perceptie schept de verwachting van een boeiende en fraaie
historische stadskern.
Gespaard gebleven van verwoesting in beide wereldoorlogen en weinig
getransformeerd door economisch gerichte groeitendensen uit de 19de
ste
en de vroege 20 eeuw, etaleert de Brugse binnenstad zich als een
algemeen gesmaakt harmonisch geheel.
Dankzij diverse beleidsattitudes, met prioritaire aandacht voor het
herwaarderingsbeleid, de monumentenzorg en de herinrichting van
straten en pleinen, wordt de binnenstad vandaag ervaren als een
historisch sterk gekoesterde en respectvol in stand gehouden
architectuuricoon met bestendige verwijzingen naar modellen uit vorige
eeuwen.
In deze kern, in weerwil van de zo gekoesterde eenheid toch gekenmerkt
door enorme verscheidenheid, vinden alle mogelijke stedelijke
activiteiten plaats. Wonen, handel, diensten, onderwijs, cultuur en
godsdienst, sociaal-medische verzorging en toerisme zijn harmonieus
verweven. Nijverheid en ambachten zijn minder aanwezig.

De Brugse binnenstad behoort tot de gaafst bewaarde historische steden
in Noordwest-Europa, wat zich vertaalt in een grote belangstelling en
grote aantallen toeristen die jaarlijks de stad bezoeken.
Het stadslandschap van de binnenstad wordt gestructureerd door een
reeks dragers van lineaire infrastructuren: de ringweg, de poortstraten en
de blauw-groene waterwegen (het ringkanaal, en het reie-netwerk). Op
knooppunten van deze lineaire structuren verschenen vaak pleinen en
groene
snippers,
terwijl
in
de
tussengebieden
diverse
bebouwingskwartieren ontstonden, waarin tal van grote (vooral private)
stukken grond onbebouwd bleven en in gebruik waren als kloostertuin of
stadstuinen. Hun eeuwenlange verstilde en onverstoorde aanwezigheid
bood in een recenter verleden de mogelijkheden om publieke parken en
groenzones in te richten.
Niettegenstaande de binnenstad het onderwerp is geweest van heel
uiteenlopende studies en beleidsdocumenten met het oog op de
ontwikkeling van de stadskern (zie verder: beleidscontext) kwamen deze
onbebouwde stadsdelen slechts zeer fragmentair en weinig diepgaand
aan bod.
Visueel is de Brugse binnenstad een groene stad. Deze perceptie is in
de eerste plaats te danken aan de openbare parken en groene ruimten
die in totaal een oppervlakte van ruim 52 ha beslaan, of ca. 11 % van de
totale oppervlakte van de binnenstad. Ruim de helft daarvan of ca. 26 ha
wordt ingenomen door de groene gordel van de vestingen die de stad
omsluiten.
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zodanig van vitaal belang voor de leefbaarheid van de private kavel
en de belendende percelen.

3. ANALYSE
3.1. Groen en open ruimte in en rond de
binnenstad
3.1.1. De
waarde
binnensteden

van

open

ruimten

o

Recreatieve functie
Het maatschappelijk belang van recreatie slaat hoofdzakelijk op het
openbaar groen. In de vrije tijdsmaatschappij wordt getracht voor
elke bevolkingsgroep en leeftijdscategorie de noodzakelijke open
ruimte, met de passende gebruiks- en belevingswaarde, te
reserveren.

Ruimtelijke functie
Het stedelijk groen, zowel het privaat als het openbaar groen, heeft
steeds een belangrijke ruimtelijke functie gehad. Open ruimte (in de
ruime betekenis van formele groenstructuur, private tuin, openbaar
plein,… ) geeft structuur, identiteit en herkenbaarheid, kleur en een
vormentaal aan de stedelijke omgeving. Privaat groen is veelal
onlosmakelijk verbonden aan de ruimtelijke en organische groei van
het gebouw én haar positionering in de stadsstructuur, en als

Sociale functie
De maatschappelijke relevantie van de open ruimte heeft
hoofdzakelijk betrekking op het openbaar groen. Openbare
groenvoorzieningen, ongeacht hun aard of omvang, bieden de ruimte
voor de inrichting van rust- en ontmoetingsplaatsen, de organisatie
van uiteenlopende stedelijke activiteiten, en vervullen daarmee een
belangrijke sociale functie.
Privaat groen daarentegen is gericht op het individuele gebruik en
beleving, en als zodanig slechts beperkt toegankelijk.
Publieke open ruimten brengen de mensen dichter bij elkaar. Ze
bevorderen de integratie en de sociale samenhang tussen ouderen,
jongeren en kinderen. Gradaties van groen, van het kleine
buurtgroen tot de parken op stadsniveau, bieden kansen tot het
verbeteren van het sociaal contact.

in

Beleidsmensen, overheden, bewoners en maatschappelijke organisaties
zijn reeds lang op zoek naar de passende criteria om het
maatschappelijk belang van stedelijk groen aan te tonen. De kostenbaten-analyse van groen, en in het bijzonder van het publiek groen, is
zeer moeilijk uit te drukken. Het bepalen van de kosten van het openbaar
groen mag nog als een relatief eenvoudige opdracht beschouwd worden,
de bepaling van de baten is een veel complexere opdracht. De kosten
voor aankoop, aanleg, onderhoud, en beheer zijn numeriek en in grote
mate objectief vast te stellen; voor de bepaling van de baten dienen de
maatschappelijke functies omschreven te worden die het belang van
groen weerspiegelen. Numerieke data daaromtrent zijn moeilijk op te
stellen en kunnen – voor zover beschikbaar – gemakkelijk een
vermoeden van subjectivitieit opwekken.
o

o

o

Economische functie
In een tijd waar de waarde van het vastgoed steeds nadrukkelijker
gerelateerd wordt aan de aanwezigheid en de kwaliteit van
(privaat)groen, is de economische betekenis van open ruimte een
zeer belangrijke factor. Al te vaak wordt hiervoor de kwantiteit het
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criterium, daar waar de kwaliteit en de toegankelijkheid en
bereikbaarheid van het (openbaar) groen even belangrijk zijn.
Dankzij de open ruimten worden de huizen in de binnenstad hoger
gewaardeerd en ontstaat een aantrekkelijker vestigingsklimaat.
o

Historisch-landschappelijke functie
Veelal vergeten, maar niettemin de graadmeter voor de kwaliteit en
de leefbaarheid van de open ruimte is het historische en
landschappelijke waardeoordeel. De organisch gegroeide stad
beschikt over een parelsnoer van straten, pleinen en parken die hun
ontstaansgeschiedenis kennen in de voorbije eeuwen. De stedelijke
open ruimte is steeds onderhevig aan transformaties en stond ook
steeds onder druk. Vele open ruimten hebben een privaat karakter
waardoor de botanisch-landschappelijke kwaliteiten slechts
fragmentair waarneembaar zijn. Het zijn vaak net deze verborgen
omsloten tuinen die het unieke karakter van de stedelijke ruimte
bepalen.

o

daarom belangrijke aspecten die verhoogde aandacht vereisen bij de
(her)inrichting van open ruimte.
Ook de vrijetijdsbesteding is aan transformaties onderhevig. Hierbij is
belangrijk op te merken dat de afwezigheid van stadsgroen in
stadsparken niet direct compenseerbaar is door groen in de stadsrand.
Allerhande vrijetijdsvoorzieningen voor elke bevolkingsgroep dienen te
worden opgenomen binnen de perimeter van het wijkgroen. De
stadsbewoner heeft behoefte aan ruimte voor rust en beweging. Open
ruimte biedt mogelijkheden voor ontspanning en het verlagen van de
stress.

Ecologische functie
De aanwezigheid van groen in de stad draagt bij tot de biodiversiteit
van de leefomgeving en heeft dus een evidente ecologische functie.
Het groen van de open ruimten bergt fijn stof en gerichte beplanting
kan de luchtkwaliteit van de stedelijke omgeving verbeteren. Groen
verbetert dus het stadsklimaat en zorgt ook voor een vermindering
van geluidsoverlast.

De aandacht voor relevante maatschappelijke veranderingen zoals de
vergrijzing en de toenemende vrije tijd heeft gevolgen voor de inrichting
van de open ruimte. Ouderen en bejaarden vormen een steeds grotere
groep in de demografische statistieken. Ze maken meer dan andere
leeftijdsgroepen gebruik van het groen in de directe woonomgeving.
Factoren zoals toegankelijkheid, veiligheid en belevingswaarde zijn
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3.1.2. Geschiedenis van de open ruimte in de binnenstad
Water en land
Vanaf ongeveer 15.000 vóór onze jaartelling vindt men sporen van
bewoning terug. In het begin trekken de mensen rond en volgen ze het
wild waarop ze jagen. Ze nemen hun verplaatsbare tenten en hutten met
zich mee. Aanvankelijk is er nog geen Noordzee en bestaat de bodem in
onze gebieden uit zandige gronden.
Vanaf ongeveer 5.000 vóór onze jaartelling worden de mensen boeren.
Ze doen aan akkerbouw en veeteelt en bouwen boerderijen. Door de
afsmelting van de ijskappen – een gevolg van een klimaatsverbetering –
is de Noordzee ontstaan. Het latere Brugge bevindt zich nog altijd op
zandgronden. De toenmalige kustlijn bevindt nog een stuk zeewaarts.
Vanaf ongeveer 2.000 vóór Chr. strekt zich in de huidige kustvlakte een
groot zoetwatermoeras uit; het wordt van de zee afgescheden door een
brede zandbarrière.
Rond 50 na onze jaartelling veroveren de Romeinen dit gebied. De
plaatselijke Gallische bevolking maakt kennis met de Romeinse cultuur
en wordt er door beïnvloed; we spreken over “Gallo-Romeinen”. Langs
de Zandstraat, de weg die in de Romeinse tijd Oudenburg met
Aardenburg verbindt, bevinden zich verschillende Gallo-Romeinse
landelijke nederzettingen. Iets ten noorden van de latere Brugse
binnenstad is er een handelsplaats gelegen (Fort Lapin), wellicht met een
haven van waaruit men naar Engeland kan varen. Kort voor de
Romeinse tijd is de brede barrière, die het zoetwatermoeras afschermde
voor de zee, op verschillende plaatsen doorbroken. Een aantal
getijdengeulen dringen de kustvlakte binnen. Het is een zeer dynamisch
systeem dat in ruimte en tijd een zeer verschillende evolutie kent. In de
Romeinse tijd zijn de schorren van de kustvlakte toegankelijk voor allerlei
activiteiten (veenwinning, zoutwinning, schapenteelt, …).
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Op de drogere en zandige gronden in het binnenland wordt landbouw en
kleine veeteelt beoefend. Niet bebouwde grond wordt ingenomen door
heide, struiken en bossen. Daartussenin slingerden zich beken en
grachten naar het noorden van Brugge, met als belangrijkste waterloop
de Reie.
Er komt een eind aan de bloeiende Gallo-Romeinse bewoning rond 275,
onder andere door de verzwakking van het Romeinse rijk en de invallen
van de Germanen. In deze periode is ook een grotere mariene invloed te
bemerken, onder andere onder invloed van de groeiende ingrepen van
de mens in het landschap.
Vanaf de 6de en 7de eeuw wordt de kustvlakte opnieuw beter
toegankelijk. Langs de Zandstraat bevinden zich opnieuw
nederzettingen, die wellicht onder andere door inwijkelingen uit Friesland
bewoond worden.

een belangrijke handelsplaats, met vermoedelijk twee bewoningskernen,
één ten noordoosten van de burcht, het ‘groot vierkant’ met 400 m lange
zijden en begrensd door vier min of meer natuurlijke armen van de Reie
(de Groenerei, Sint-Annarei, Spiegelrei, Kraanrei) en één ten zuiden van
de burcht rond de Oude Burg (begrensd door de Kraanrei, de
Steenstraat, de Nieuwstraat en de Dijver).
Terwijl gedeelten van deze reien werden overdekt en afgetakt, is van de
zeer oude hoven rond de Oude Burg nog hoogst uitzonderlijk een
binnentuin bewaard, zoals die van de woning de Halleux in de Oude
Burg. De perceelindeling bleef het langst bewaard, met onder meer zeer
beeldbepalende zichten tussen de afbakening van de diverse percelen
(zogenaamde ozendrops1), die in een aantal gevallen doorlopen tot aan
de reien als groene zones (bijvoorbeeld aan weerszijden van de woning
de Halleux langs de Dijver).

Eerste stadsomwalling (1127)
de

9

de

tot 11

eeuw

De geschiedenis van Brugge begint pas echt in de 9de eeuw, wanneer
graaf Boudewijn I met de Ijzeren Arm zich in Vlaanderen vestigt en
Brugge, een plaats waar de Reie uitmondt in een geul die in verbinding
staat met de Noordzee, uitkiest als hoofdplaats. Algemeen wordt
aangenomen dat er vanaf de Karolingische periode in de 9de eeuw een
grafelijke burcht stond met een gracht en een aarden wal op wat nu de
omgeving van de Burg is. Vlakbij de burcht lag de voorloper van de SintDonaasabdij. Burcht, kerk met pand, en school zijn nu herleid tot lege
pleinen, met daar rond de belangrijkste latere gebouwen voor
rechtspraak en administratie.
De Brugse nederzetting ontwikkelt zich op drie zandruggen aan de Reie.
Over deze zandruggen (oorspronkelijk 6 à 8 m boven de zeespiegel)
lopen drie belangrijke handelsroutes. Vanaf de 10de eeuw wordt Brugge

2

In de loop van de 12de eeuw ontwikkelde de stad zich vanaf de Oude
Burg langs de zandrug op de Steenstraat richting ‘t Zand, waar de stad
het hoogst was en waar van oudsher een veemarkt werd gehouden.
Onmiddellijk na de moord op de Brugse graaf Karel de Goede in 1127
werd de eerste stadsomwalling opgetrokken volgens het tracé van de
binnenreien (Sint-Annarei, Groenerei, Dijver, Smedenrei onder ‘t Zand,
Speelmansrei, Augustijnenrei en Gouden Handrei). Het gebied omvatte
1

Een smalle ruimte tussen twee diepe huizen is een ozendrop. Deze druipstrook was
oorspronkelijk de enige manier om te voorkomen dat houten huizen met hun rieten daken
snel weg zouden rotten doordat het regenwater niet weg kon. De gootloze dakschilden
staken uit tot ver buiten de zijgevels en daardoor lekte het water niet langs de vakwerkwanden met hun kwetsbare ankerbalkkoppen.
2
Figuur uit Groen Brugge, Willy Adriansens, Marc Becuwe, Patrick Cardinael, Ludwien
Casier, Marc Claeys, Lieve Dhaeze, Luc Maene, Marcella Vandebroek, 1987 Pag 73
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zo’n 75 ha, maar was niet volledig bebouwd omdat het te drassig was.
Daarom ook werd het noordelijk stadsdeel rond de Spiegelrei en het
Oosterlingenplein rond 1200
met een 1 m dikke laag
opgehoogd. Op dat moment
werd ook in de Langerei een
knik gelegd om aan te sluiten
op
het
pas
gegraven
Dammekanaal. Door het
succes van de maritieme
handel
verlegde
het
zwaartepunt van de stad zich
in de loop van de 13de eeuw
van het zuidelijk naar het
noordelijk
stadsdeel.
Dit
nieuwe financiële centrum
trok rijke kooplui aan met
buitenlandse vertakkingen.
Quasi elke vierkante meter
werd toen bebouwd. Wie het
niet betalen kon, bouwde
buiten de stadsmuren. Zo
ontstond het dorp Sint-Gillis op verkavelde grond met een recht
stratenpatroon. Dit in tegenstelling tot de straatjes in de kernstad die
organisch gegroeid zijn.
Op de verkavelde gronden van de stad, de abdij en de graaf ontstonden
zowel binnen als buiten de stadsmuren hele armenwijken met smalle
straatjes, ondiepe eenkamerwoningen en een minimaal koertje, onder
meer bij de Braamberg- of Leertouwersbuurt en mogelijk ook in de wijk
tussen de Smedenstraat en de Lane.
Aan de zuidzijde van de stadsmuren ontstonden het Begijnhof en het
Sint-Janshospitaal buiten de stad, waar veel grond en water ter
beschikking was (noodzakelijk voor de verzorging van zieken en

passanten). Dit lager gelegen gebied om en rond het Minnewater is
samen met de historisch gegroeide tuinen nog steeds onbebouwd
gebleven.
Vier bruggen langs de invalswegen van de zes stadspoorten bepalen
nog steeds het uitzicht op de reien met randbegroeiing: de Molenbrug
aan de Langestraat (de weg naar het oude Aardenburg), de Mariabrug
aan de Mariastraat (de weg naar Gent), de Ezelbrug aan de SintJakobsstraat (de weg naar Oudenburg), de Vlamingbrug (de weg naar de
kust langs de oude dijk). Alleen de Smedenrei is intussen overdekt
tussen de Noord- en de Zuidzandpoort.

Tweede stadsomwalling (1297)
Omdat gevreesd werd voor sociale onrust in de nieuwe dicht bevolkte
wijken die buiten de stedelijke en juridische administratie vielen, werd de
stad uitgebreid met een tweede gedeeltelijk stenen stadsomwalling met
versterkingstorens en een dubbele gracht van 6.800 m omtrek: de
nieuwe grenzen volgden geen natuurlijke scheidingslijnen in het
landschap zoals de reien bij de eerste stadsomwalling, maar volgden de
kaarsrechte lijnen, die een tiental grenspalen met elkaar verbonden. Ze
werden aangevuld met 9 stadspoorten (3 ervan sneuvelden al in 1382
toen Filips van Artevelde hun afbraak beval). Ze lagen in het verlengde
van die van de eerste omwalling, behalve in het noorden van de stad,
waar de Langerei, het oude Zwin en het kanaal naar Damme een
ingewikkeld knooppunt vormden met de Speipoort, de Koolkerkse- en de
Watermolenpoort. De indeling van de stad volgens de zes hoofdstraten
gaf het ontstaan aan de opdeling van de stad in zestendelen of
administratieve wijken, die aan de basis liggen van de huidige secties.
Halfweg de 14de eeuw leefden naar schatting 37.000 tot 40.000
inwoners in de verruimde stad. Binnen de omwalling lag voldoende open
ruimte om de verdere groei van de stad mogelijk te maken. De
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ontwikkeling van Brugge maakte echter een onverwachte bocht. Rond
1350 begon het drukke handelsverkeer zienderogen af te takelen. Niet
alleen de verzanding van het Zwin maar ook de concurrentie van
Antwerpen en buitenlandse steden, de teloorgang van de Vlaamse
wolnijverheid en de politieke en sociale factoren deden Brugge tegen het
einde van de 15de eeuw voorgoed haar eersterangspositie verliezen. De
bevolkingscijfers illustreren het stilvallen van de groei van de stad: het
inwonersaantal bleef in de 15de eeuw hangen rond 40.000. In de 17de
en de 18de eeuw zakte het tot minder dan 30.000, met weliswaar een
opleving op het einde van de 17de eeuw.

de

19

ste

– 21

eeuw

Pas in de 19de eeuw werd opnieuw het inwonerspeil uit de
middeleeuwen geëvenaard. Deze ontwikkelingen in het inwonersaantal
remden eeuwenlang de verstening van de stad: van de late
middeleeuwen tot de 19de eeuw werden in de binnenstad relatief weinig
open ruimten aangesneden. De groei van het inwonersaantal omstreeks
het begin van de twintigste eeuw en het heropleven van de stad hadden
een sterke weerslag op de open ruimte. De meeste tot dan toe
onbebouwd gebleven gronden werden fijn verkaveld. Achtertuinen,
hovingen, boomgaarden werden in een snel tempo overwoekerd door
huizen,
loodsen,
magazijnen,
werkplaatsen,
kantoorruimte
schooluitbreiding,.. Samen met de veroudering en verkrotting van de
huizen in de oudere stadsdelen, de hogere welvaart en de grotere
mobiliteit door tram, bus en later auto, gaf deze wildgroei het startsein
voor de uittocht uit de stad. De randgemeenten groeiden spectaculair,
terwijl de binnenstad zelf zich hoe langer hoe meer profileerde als een
centrum van handel, werk, scholen en diensten. Sterker versteend dan
ooit tevoren telt Brugge nu amper nog 23.000 inwoners binnen de
vestinggordel. Stadsvernieuwing en herwaardering van groene ruimten
pogen vandaag de ontvolking om te buigen.

Een merkwaardige erfenis

3

3

Figuur uit Groen Brugge, Willy Adriansens, Marc Becuwe, Patrick Cardinael, Ludwien
Casier, Marc Claeys, Lieve Dhaeze, Luc Maene, Marcella Vandebroek, 1987 Pag 43

Vandaag de dag is het oude stadshart binnen de eerste omwalling
(1127) het dichtst bebouwd. In het gebied tussen de eerste en de tweede
omwalling (1297) zijn nog heel wat groene vlekken waar te nemen:
parken, grote en kleine stadstuinen, tuinbouwperceeltjes, kloostertuinen,
begroeide alluviale gronden langs de reien, en ontelbare stukjes
snippergroen.
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Dat vele van deze groene gebieden of percelen tot in de 21e eeuw
konden gevrijwaard worden van verstening of bebouwing is o.m. het
merkwaardig gevolg van enerzijds de economische ontwikkeling van
Brugge, en anderzijds de vestiging van tal van kloosters.

16de eeuw

18de eeuw

De stadsuitbreiding binnen de tweede stadsomwalling was ruim bemeten
en meer dan vijf eeuwen lang niet ingenomen door woningen of
bebouwing. De open ruimte buiten het dichtbebouwde hart en achter de
centrum- of poortstraten werd ingenomen door moestuinen,
kloostertuinen en blekerijweiden. De open ruimten die tot op vandaag
nog resten tussen de eerste en tweede stadsomwalling hebben hierdoor
een lange en bijzondere geschiedenis.
Moestuinen namen in de late middeleeuwen meer dan de helft van de
oppervlakte van de binnenstad in. Binnen de eerste omwalling was er
nauwelijks groen aanwezig, maar tegen de stadsrand aan vormden
hovingen vaak hectaregrote aaneengesloten gehelen. Pas in de 19de en
vooral in de 20ste eeuw werden deze gronden ingenomen door
bebouwing. In groter aantal en soms in grotere oppervlakte dan men kan
vermoeden zijn vandaag in verschillende kwartieren nog resten van deze
open ruimte aanwezig.
Door de tijden heen hebben zich in de Brugse binnenstad een 40-tal
kloosters gevestigd. Op het einde van de 18de eeuw werden zoals
overal vele kloosters en abdijen opgeheven, en werden hun gebouwen
afgebroken of kregen een nieuwe bestemming. Hoe dan ook heeft hun
aanwezigheid een duurzame stempel gedrukt op het uitzicht van de stad.
Niet alleen door de monumentale bouwwerken die ze nalieten, maar ook
door de uitgestrekte gronden die ze binnen de stadsomwalling in bezit
hadden en bewerkten. Een kloostertuin bevatte immers naast een grote
moestuin vaak ook een boomgaard en één of meerdere siertuinen. De
talrijke prenten van Sanderus geven prachtige voorbeelden van de
strakke en keurige aanleg van deze tuinen.

19de eeuw

20de eeuw (1987) 4

4

Figuur uit Groen Brugge, Willy Adriansens, Marc Becuwe, Patrick Cardinael, Ludwien
Casier, Marc Claeys, Lieve Dhaeze, Luc Maene, Marcella Vandebroek, 1987 Pag 50-51
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6

Minder bekend maar niet onbelangrijk was het in gebruik nemen van vele
open ruimten als bleekweiden en raamlanden in het kader van de lakennijverheid en later de linnennijverheid. In de omgeving van het
Minnewater, de Langerei en de Coupure werden de vochtige weiden of
meersen eeuwenlang in deze economische activiteiten opgenomen. Met

5

5

Figuur uit Groen Brugge, Willy Adriansens, Marc Becuwe, Patrick Cardinael, Ludwien
Casier, Marc Claeys, Lieve Dhaeze, Luc Maene, Marcella Vandebroek, 1987 Pag 46

6

Figuur uit Groen Brugge, Willy Adriansens, Marc Becuwe, Patrick Cardinael, Ludwien
Casier, Marc Claeys, Lieve Dhaeze, Luc Maene, Marcella Vandebroek, 1987 Pag 46
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de opkomst van de moderne wasserijen verloren ze hun betekenis, en
werden de meeste blekerijmeersen verkaveld en bebouwd. Enkele bleven als grote open ruimte bewaard en hebben nu een belangrijk aandeel
in het stedelijk groenpatrimonium: Koning Albert I-park, Minnewaterpark
en Hof De Jonghe.

na de publicatie van het Structuurplan Brugge werden gerealiseerd: Sincfal (1978), Minnewaterpark (1979), Hof De Jonghe (1980), Park Sebrechts (1982), Pastoor Van Haeckeplatsoen (1983).
De toename van het beschikbaar openbaar groen staat in schril contrast
met de gestage en verdere afname of verdunning van de bevolking in de
binnenstad:

Open ruimten in de binnenstad van eind 20ste eeuw tot heden
Aantal inwoners binnenstad:
Begin jaren ‘70 bezat de Brugse binnenstad volgens het Structuurplan
Brugge (1976) circa 24 ha openbaar groen (15 ha vestingen, en 9 ha
verdeeld over een vijftal parken of groenzones).
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2006) vermeldt een oppervlakte van 52 ha openbaar groen in de binnenstad (volgens de toen beschikbare gegevens van 2001).
Volgens de actuele gegevens van de Groendienst (september 2010) is
de oppervlakte van het openbaar groen in de binnenstad gegroeid tot
55,42 ha.
Het is vandaag moeilijk te achterhalen hoe het eerste getal werd berekend, en welke groenelementen toen wel en niet in rekening werden
gebracht.
Voor het bepalen van de twee recente getallen kon worden gebruik gemaakt van een verfijnde inventaris op basis van digitaal kaartmateriaal
en andere data in een GIS-applicatie. Daarin werden bijv. ook alle straaten woongroenelementen en de speel- en sportinfrastructuur opgenomen.
De toename van het openbaar groenpatrimonium met meer dan 100 %
t.o.v. 1976 kan gedeeltelijk worden verklaard door een verfijnde opname
en inventaris (voor de vestingen werd in 1976 een oppervlakte van 15 ha
aangegeven, terwijl vandaag voor het geheel van de vestingen een oppervlakte van 26 ha wordt vermeld). Het grootste deel van de toename
komt echter ontegensprekelijk op conto van de nieuwe stadsparken die

Jaar
Aantal inwoners

1971
28.149

1976
27.823

1981
23.217

1991
21.958

2001
20.200

2010
19.545

De oppervlakte openbaar groen gerelateerd aan de bevolkingsdichtheid
geeft een opvallende toename van de gemiddelde oppervlakte openbaar
groen per inwoner:
• 1976: 24 ha voor 27.823 inwoners = 8,62 m²/inwoner
• 2010: 55,42 ha voor 19.545 inwoners = 28,35 m²/inwoner

Ontstaansgeschiedenis van publieke groene ruimten in Brugge
De oorsprong of aanleiding tot de realisatie van de belangrijkste openbare parken of groenzones in de binnenstad is opvallend. In vele gevallen
ligt een actie vanuit de bevolking of een conflictsituatie naar aanleiding
van een gecontesteerd (bouw)project aan de basis.


de

Vestingen: begin 19 eeuw was de overweging om in de omgeving van het Minnewater een vuilnisbelt aan te leggen de
aanleiding om na te denken over de bestemming en in de inrichting van de oude vestingswallen als ’een groene stadswandeling’
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Koningin Astridpark: Na het slopen van het klooster van de
recoletten komt de tuin van het klooster in particulier bezit. Pas
na jarenlange discussie over de toekomst van de tuin beslist de
stad in 1850 het 3 ha grote terrein aan te kopen, en reserveert
daarvan ca. een derde voor de aanleg van het eerste stadspark
(1852).
Koning Albert I - park: op het ogenblik dat het spoor- en stationscomplex op ’t Zand verhuist, duiken verschillende plannen
op om de brede bres naar de Boeveriepoort een nieuwe bestemming te geven; aanvankelijk voorzagen verschillende
plannen bebouwing, maar uiteindelijk werd geopteerd voor de
aanleg (1948) van het park als brede toegang tot de stad.
Minnewaterpark: een ontwerp dat voorzag in losse residentiële
bebouwing (1968-1970) werd in het begin van de jaren 1970
door de gemeenteraad in vraag gesteld; dankzij een belangrijke
toelage van de toenmalige Dienst van het Groenplan kon de
stad het ruim 1,55 h grote terrein verwerven voor de inrichting
van het park.
Sincfalpark: op de gronden van het klooster van de rijke claren
(later de paters kapucijnen) werd een prestigieus appartementscomplex voorzien; de realisatie van het project werd omwille van financiële perikelen beperkt tot de eerste fase, en het
stadbestuur kon daarop een deel van de gronden voor verwerven voor de inrichting van sociale huisvesting en reserveerde
ruim 1 ha voor de aanleg van een openbaar park.
Park Sebrechts: de tuin van het klooster van de grauwzusters
de
van Sint-Elisabeth werd op het einde van de 18 eeuw de privétuin van o.a. stadsarchivaris L. Gilliodts-Van Severen, en later van prof. Dr. J. Sebrechts; na een periode van verkommering (1958 – 1980) plande het Ministerie van Financiën er een
fel gecontesteerd administratief centrum; de stad kon uiteindelijk het terrein verwerven (1981) en inrichten als een publiek
park.



Pastoor Van Haeckeplantsoen: aanvankelijk wilde men de
tuin van het herenhuis de la Kethulle langs de Gulden Vlieslaan
omvormen tot een parkeerruimte voor nieuw op te richten appartementsgebouwen. Na de opmaak van een BPA en met de
toelage van de Dienst van het Groenplan kon de stad de tuin
verwerven met het oog op de aanleg van een klein buurtparkje.
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3.1.3. Open ruimte en groen in Brugge t.o.v. andere Vlaamse steden7
In de periode 2000 - 2009 verwierven de Stad Brugge en het Vlaamse
Gewest samen ruim 295,4 ha groen- en natuurgebieden.
Daarmee kwam de totale oppervlakte openbaar groen (in beheer van de
stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen, en het Vlaamse Gewest/ANB) eind 2009 uit op 1.076 ha.
Bij een totale oppervlakte van het grondgebied van 13.480 ha voor een
totale bevolking van 116.783 (2010) inwoners betekent dit dat ca. 8 %
van de totale oppervlakte als openbaar groen- of natuurgebied toegankelijk is, hetzij 92 m²/inwoner.

Volgens de ‘Monitor voor bereikbaar en aantrekkelijk groen in steden’
(Vakgroep Menselijke Ecologie, Vrije Universiteit Brussel in opdracht van
de VMM, 2004) konden er in Brugge slechts enkele stille plekken gedetecteerd worden. In het (verkeersluwe) stadscentrum zijn er rustigere
plekken te vinden dan buiten de stadskern. De stadsring en de snelwegen in het westen en noorden van de stad zijn de belangrijkste storende
geluidsbronnen. Maar ook minder belangrijke wegen, zoals de baan
langs de Damse Vaart, hebben een impact op het geluidsniveau tot op
grote afstanden van deze wegen, omdat de polderlandschappen gekenmerkt worden door openheid en de afwezigheid van natuurlijke verticale
geluidsschermen.

Uit de resultaten van de bevraging in het kader van de Stadsmonitor
2008 blijkt dat 81,6 % van de bevolking vindt dat er voldoende groen
in de buurt aanwezig is. Met een tweede plaats in de tevredenheidindex neemt Brugge daarmee een koppositie in t.o.v. de overige centrumsteden (1. Genk: 87,8 %; 13. Gent: 63,1 %).
De (functionele) waarde van voldoende en kwalitatief groen is in belangrijke mate afhankelijk van de bereikbaarheid ervan voor de bewoners. Als
buurtgroen gedefinieerd wordt als groen dat een zekere belevingswaarde
heeft, vrij toegankelijk is en minimum 2.000 m² groot is, blijkt dat in Brugge 60 % van de inwoners op minder dan 400 m wandelafstand van
openbaar buurtgroen woont (1. Gent: 87 %; 9. Mechelen: 44,7 %).
7

Monitor voor bereikbaar en aantrekkelijk groen in steden, Ann Van Herzele, Torsten
Wiedemann, Eva De Clerck, Vakgroep Menselijke Ecologie VUB, studie uitgevoerd in
opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA in 2004.
Luk Bral, Gerlinde Doyen, Hilde Schelfaut, Stefaan Tubex, Ann Vanderhasselt, Stadsmonitor 2008. Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden, in opdracht van de
Vlaamse overheid, 2009.
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3.1.4.

Groen rond Brugge8

De Brugse binnenstad wordt omringd door een dubbele groene gordel.
De eerste bestaat uit een krans van groen ruimten binnen een straal van
2 à 3 km van de binnenstad. Meestal gaat het om kasteelparken. Ze zijn
in de tweede helft van de vorige eeuw als groen eilandjes ontsnapt aan
de verstedelijking die zich in de verschillende deelgemeenten voltrok.
Vele van die eilandjes zijn openbaar domein geworden en vervullen een
belangrijke rol als recreatieve groenzone midden in de woonomgeving.
Aan de buitenrand van de stad ligt een tweede, aaneengesloten ring van
groene open ruimten. Deze zorgt ervoor dat Brugge en de buurgemeenten niet aaneenkitten tot één aaneengesloten verstedelijkt gebied. Die
buitengordel bestaat uit een mix van bossen en waardevolle landschappen. De bossen liggen geconcentreerd aan de zuidwestzijde (met ondermeer de domeinen Beisbroek – Tudor – Tillegem) en aan de oostzijde
(met de groendomeinen Male en Rykevelde). Als open ruimten kennen
we vooral de laaggelegen Wulgebroeken en de Assebroekse meersen.
Binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan staat de versterking
van deze dubbele groen gordel centraal. Ze omvat de uitbreiding van de
stadsrandbossen, een opwaardering van de natuurrijke gebieden en
vooral ook meer en betere mogelijkheden voor het recreatief medegebruik binnen deze groene ring.

8

‘Brugge en het groen in de 21ste eeuw’, W. Adriansens, P. Cardinael en L. Maene, in ‘Van
Hofbouwkundige tot groenmanager - sierteelt en groenvoorziening in West-Vlaanderen,
pag 139-149)
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3.1.5.

Sport en recreatie in Brugge

Voor de uitbouw van de sportinfrastructuur koos Brugge voor het principe
van de gebundelde deconcentratie. In de kern van nagenoeg iedere
deelgemeente is een sportpark ingeplant. Ze bieden naast de ruimte voor
sportbeoefening ook het kader voor openluchtrecreatie in de directe
woonomgeving.

De belangrijkste openluchtaccommodaties rond de binnenstad (d.i. exclusief de noordelijke deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge):

Brugge telt naast de talrijke andere openluchtsportvelden voor o.m. tennis, krachtbal, volleybal, basketbal, hockey, talrijke vrij te gebruiken trapvelden en 48 voetbalvelden. Op basis van de resultaten van een behoeftestudie voorziet het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan de ruimte
voor de aanleg op middellange termijn van 13 bijkomende voetbalvelden.
Verspreid over het volledige grondgebied en alle deelgemeenten beslaat
de totale bruto-oppervlakte sportvelden ca. 90 ha.

Sint-Michiels

Sint-Andries

Assebroek
Sint-Kruis

Sint-Pieters
Uit de resultaten van de survey uitgevoerd in het kader van de Stadsmonitor 2008 blijkt dat ca. 64 % van de respondenten (zeer) tevreden is
over het over het aanbod aan sportvoorzieningen in de stad (sportactiviteiten, sportcentra, zalen en pleinen voor binnen- en buitensport) terwijl
ca. 73 % van de respondenten (zeer) tevreden is over het aanbod aan
recreatievoorzieningen in de stad (recreatiedomeinen, wandel- en fietspaden).

Koolkerke

De Koude Keuken
Olympiapark – De Watertoren
Bloemenoord
Boudewijnpark
BLOSO sportcentrum Julien Saelens
Daverlopark
Sportpark De Gulden Kamer
Domein Veltem
Rust Roest
Sportpark Tempelhof
Recreatiedomein Sint-Pietersplas
Poelweg
Sportpark Gemeneweidestraat
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3.2. Beleidscontext

ter of the historic town is clearly readable today, marked also by the surviving gates and the defence tower.
That the site be inscribed on the World Heritage List on the basis of criteria ii, iv, and vi:

3.2.1.

Werelderfgoedlijst Unesco

•

De historische binnenstad van Brugge is sinds 30 november 2001 door
Unesco op de lijst van het Werelderfgoed geplaatst.
•

In de erkenningsnota vinden we over de open ruimtes volgende passages terug.
•
The urban fabric of Brugge is characterized by the tissue of small lanes
9
and the succession of small public squares.

Criterion ii The Historic Town of Brugge is testimony,over a long period, of a considerable exchange of influences on the development
of architecture, particularly in brick Gothic, as well as favouring innovative artistic influences in the development of medieval painting,
being the birthplace of the school of the Flemish Primitives.
Criterion iv The Historic Town of Brugge is an outstanding example
of an architectural ensemble, illustrating significant stages in the
commercial and cultural fields in medieval Europe, of which the public, social, and religious institutions are a living testimony.
Criterion vi The town of Brugge has been the birthplace of the Flemish Primitives and a centre of patronage and development of painting in the Middle Ages with artists such as Jan van Eyck and Hans
Memling.

The city of Brugge is characterized by its canals, which partly follow natural watercourses and are partly artificial. Locally, these are known as
Reie, which can be translated as “quay.” Brugge has also maintained a
number of green areas within its walls, except for the innermost part.
Many of the gardens and parks belong to religious complexes.
The historic centre of Brugge illustrates continuity on an urban site
that has been occupied since the 11th century. Records survive to
show control having been exercised over development since the 15th
th
century. Since the late 19 century there has been conscious attention
to the history of the town, and the debates about modalities have followed the international trends in the field of restoration and conservation.
The continuity of occupation in the historic town has retained the original pattern of streets, canals, and open spaces. For the most part,
buildings have retained the original parcels of land. The transformations
that have taken place over time respect the functional changes in the
town, and have become part of its historic authenticity, in a parallel way
to Siena in Italy. Even though the city walls have been lost, the perime-

M.b.t. het beleidsplan Open Ruimte Binnenstad Brugge is de erkenning
van de open ruimten als essentieel onderdeel van het stadslandschap van cruciaal belang.

9

Unesco World Heritage , nomination The Historic Centre of Brugge No 996 van 1 july
1999
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3.2.2. Gewestplan

Geen van deze plannen doet concrete uitspraken over de open ruimten.

Op het gewestplan Brugge – Oostkust (KB d.d. 07.04.1977) is de binnenstad van Brugge bijna volledig ingekleurd als een ‘woongebied met
cultureel, historisch en/of esthetisch karakter’. Enkele gebieden zijn bestemd als ‘parkgebied’ (Koning Albert I-park, Sebrechtspark, Koningin
Astridpark, Minnewaterpark, vestingen). Eén gebied is aangeduid als
‘militair domein’.
De meeste van de aanwezige open ruimten in de binnenstad van Brugge
liggen in woongebied. De open ruimten zijn dus op het vlak van ruimtelijke ordening juridisch niet verankerd.
Het gewestplan werd gedeeltelijk herzien en op een aantal plaatsen verfijnd door BPA’s en RUP’s. Ook in de toekomst zullen RUP’s de bestemmingen van het gewestplan verfijnen of vervangen.

3.2.3.

BPA’s of RUP’s

Binnen het studiegebied zijn volgende BPA’s of RUP’s opgemaakt:
 West-Brugge (25-04-1994): woningbouw
 Gistfabriek (28-08-1997): behoud bestaande bedrijvigheid
 Minnewater (20-08-1993): wijzigen bestemming ‘eredienst’
naar bestemming ‘wonen’
 West-Brugge (fase Stationsplein) (13-11-2000): strategisch
project stationsomgeving
 West-Brugge (fase Albertpark) (8-11-1999): oprichten Concertgebouw
 Leestenburg (26-3-1991): wonen
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3.2.4. Structuurplan Brugge 1976
In het kader van de opmaak van het structuurplan voor de Brugse binnenstad in 1976 werd de binnenstad onderworpen aan een detailonderzoek van de sociologische, demografische, economische, culturele en
mobiliteitsaspecten.
De verwachting was dat dit structuurplan een studie zou zijn waarin de
aanpassing van de stadsstructuur en de hedendaagse uitrusting van een
historische binnenstad voorop zouden staan, en dat het plan zou resulteren in een ontwikkelingsmodel voor conservatie (het bewaren), renovatie (het hernieuwen) en revitalisatie (het doen herleven).

Volgende relevante passages uit dit structuurplan zijn in het kader van
deze studie opgelijst.
Algemene beschouwingen
•

De problematiek van de historische steden en van de Brugse
binnenstad is terug te brengen tot enkele wezenlijke elementen:
De aspecten ‘behoud’ en ‘groei’ en mede daardoor de problemen
van ‘conservatie’ en ‘vernieuwing’.
De geschiedenis van Brugge is er in hoofdzaak één van groei,
verandering en bestendig aanpassen.
Zelden werden de Brugse huizen afgebroken, steeds werd getracht nieuwe activiteiten te herbergen.
De omvang van de huizen bleef constant en de schaal van de
nieuwe gebouwen paste altijd in het grotere geheel.
Het probleem van Brugge is vaak het zoeken naar het evenwicht
tussen behoud van de wezenlijke structuur en de beheersing van
haar levensnoodzakelijke groei en vernieuwing.

•

Brugge is een meesterlijk mozaïek van kleinschalige percelen,
gegriffeld op een zwierig straat- en waterpatroon met het huis als
fijnkorrelig basismoduul.

•

Om het conflict tussen behoud en vernieuwing op te lossen moet
een maatstaf of criterium gevonden worden om datgene dat
behouden of vernieuwd moet worden, te meten en te evalueren.
Deze maatstaf, dit criterium, bepaalt het “wezen van de stad”.

•

Brugge moet behouden worden omdat ze onvervangbare actuele waarden bezit. Ze moet ook ontvankelijk zijn voor groei en
vernieuwing.
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•

De 24 ha bestaand groen is relatief hoog; toch is het wenselijk
om de grote delen privégroen ten noorden van de binnenstad te kunnen inschakelen in de wijkstructuren. Daarnaast is
Brugge grotendeels bepaald door de aanwezigheid van water bij
het groen.

Groen in de binnenstad
•

In de kernstad zijn openluchtrecreatievoorzieningen noodzakelijk.

•

Van essentiële betekenis voor de in de stad wonende jonge gezinnen zijn spelvoorzieningen voor de allerjongsten. Zulke peuter- en kleuterspeelpleintjes moeten de ontbrekende privétuinen
vervangen. Ze hebben een secundaire betekenis als wijkgroen
en als ontmoetingsruimte voor alle stedelijke bevolkingsgroepen.

•

Voor alle bevolkingsgroepen die in de kernstad wonen of er
overdag verblijven, behoudt het stadspark zijn onvervangbare
betekenis. De stadsparken hebben een functie als rust- en stiltezones, als groene longen en als ontmoetingsplaatsen, niet te
vergeten is de esthetische functie van het stadspark.
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3.2.5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Brugge 2006
In het GRS van Brugge vinden we volgende relevante passages terug:
Groen karakter (2001) met een totaal van 52 ha openbaar groen (naast
een aantal grote privédomeinen), door de unieke symbiose van:
• reien en vesten.
• stadsparken: Koningin Astridpark, Koning Albert I
park, Minnewaterpark, Sincfalpark, Park Sebrechts,
Pastoor Van Haeckeplantsoen.
• stadstuinen: Begijnhof, Hof Arents, Gezellemuseum
en Ten Eeckhoute.
• Schuttershoven (Sint-Sebastiaan en Sint-Jorisgilde).
• kloostertuinen en binnentuinen van scholen, met o.a.
het uitzonderlijke muren- en tuinlandschap van het
Seminariekwartier.
• straten en pleinen.
• achtertuinen en hovingen.
Knelpunten en bedreigingen stadskern
Eenzijdige samenstelling van de gezinsstructuur met een overwicht aan
éénpersoonshuishoudens en weinig gezinnen met kinderen.
Principes voor de deelruimten
De binnenstad is en blijft in de eerste plaats een leefbaar en evenwichtig
woongebied. Het toerisme mag het wonen niet verdringen. Het intensifieren en diversifiëren van het wonen (zoals wonen boven winkels, voorzien in verschillende woontypologieën), maar ook het verbeteren van de
woon- en leefkwaliteit behoren tot de prioriteiten.

10

10

GRS Brugge, Sum Research, kaart 12, Gewenste Ruimtelijke Structuur Binnenstad en
Kristus -Koning
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Gewenste nederzettingsstructuur
Naast het aanbieden van kwalitatieve woningen dient eveneens
maximale aandacht te gaan naar de kwaliteit van de onmiddellijke en ruime groene woonomgeving. Omgevingswerken zoals
goede ontsluiting, de aanwezigheid van handel en voorzieningen, groen en recreatiemogelijkheden winnen meer en meer aan
belang. Vooral aan de aanwezigheid van meer groen wordt belang gehecht. Wenst men het wonen in de stad aantrekkelijk te
houden, dan zal men aan die behoefte antwoord dienen te geven. In dit opzicht dienen de zogenaamde ‘groene gordel’ rond
Brugge evenals de groene enclaves in het bebouwde weefsel,
maximaal gevrijwaard en behouden te worden.

alle inbreidingsprojecten voldoende groene ruimte en speelruimte voorzien te worden. Deze groene ruimte mag geen restruimte
zijn, maar moet structurerend deel uitmaken van het project.
Het cultuurtoerisme is een fundamentele pijler van de stedelijke
economie, maar in het beleid wordt ernaar gestreefd dat deze
het stedelijk gebeuren niet overheerst. De stad ijvert voor een
binnenstad die in eerste plaats een plek is om te wonen. In het
beleid worden ‘beschermen van de woonfunctie’ en ‘behoud van
de sociale mix’ vooropgesteld.

Streefdichtheden binnenstad GRS:
• minimum 30 woningen/ha
In de binnenstad zijn er talrijke waardevolle kloostertuinen,
belangrijke stadstuinen en publieke parken die, als open en
groene ruimten, essentieel zijn voor de leefbaarheid in de binnenstad. Het vrijwaren van deze tuinen en parken van elk
storend gebruik en van bebouwing is een prioritair na te
streven doelstelling. Waar mogelijk moeten beheersovereenkomsten opgesteld worden of wordt nagegaan of de tuinen in het netwerk van toegankelijke groene domeinen kun11
nen ingeschakeld worden.
Vanuit de groene vestingsgordel moeten voor het voetgangersen fietsverkeer recreatieve verbindingen gerealiseerd worden
met de groene ruimten in de stadsrand. Naast de bestaande parken in de binnenstad kunnen waardevolle binnentuinen omgevormd worden tot openbare groen- en speelzones, en dient er bij
11

Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan Brugge
Richtinggevend deel pg. 94 - hoofdstuk 5. Gewenste Ruimtelijke structuur punt 5.1.1.
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3.2.6. Speelruimtebeleidsplan Brugge
In 2005 werd een Speelruimtebeleidsplan opgemaakt voor de Brugse
binnenstad én de stadsrand voor de periode 2006-2013. Met dit plan
werd het spreidingsplan van 1973 geactualiseerd. Uit de analyse van de
studie blijkt dat dankzij het beleid dat in Brugge sinds de jaren 1970 rond
speelruimte werd gevoerd, er vandaag de dag globaal genomen een
goede spreiding is van formele speelterreinen.
Vanwege de kinderen (de gebruikers) is er met uitzondering voor Zeebrugge, een algemene tevredenheid over de spreiding van de speelterreinen. In Brugge zijn er naast de speelterreinen met een buurtgericht
karakter ook terreinen met een buurtoverstijgend karakter terug te
vinden (een 30-tal van de 86), vrijwel in elk deelgebied één. Op enkele
uitzonderingen na is er een goede afstemming tussen de inrichting/infrastructuur van deze terreinen en hun ruimtelijke draagkracht/potentie (voor specifieke terreinen: zie deelgebieden).

3.2.6.1.

kwartier, Langestraatkwartier en Magdalenakwartier), waar de woonfunctie overheerst, is er een behoorlijke spreiding.
Wanneer we de toeristische as buiten beschouwing laten is de terreindekking in de stadskern bevredigend.


Vooral het oostelijk deel van de stadskern is goed bediend qua
spreiding met o.a.: Guido Gezellewarande, Stoelpleintje, ‘t
Bilkske, Sint-Brunoplein, Kazernevest - Bilkske, Koningin
Astridpark, Jakobinessenpark,.



De behoefte aan aanvullende ruimtelijke speelkansen in de
binnenstad situeert zich voornamelijk in de kwartieren waar de
woonfunctie
overheerst:
Ezelstraatkwartier,
SintGilliskwartier,
Seminariekwartier,
Langestraatkwartier,
Magdalenakwartier.



De terreinen met buurtoverstijgende potentie liggen eveneens goed gespreid in het gebied: Sebrechtspark, Koningin
Astridpark en Minnewaterpark. (Ook het Sincfalpark heeft
sinds de openstelling en inrichting van de tuin van de Schippersschool - in uitvoering van de aanbevelingen van het Speelruimtebeleidsplan - een buurtoverstijdende functie).

Spreiding van bestaande speelruimtes

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en informele speelruimten. Onder formele ruimten verstaan we speelterreinen, skatevoorzieningen, trapveldjes etc. Informele ruimten daarentegen zijn alle
plaatsen waar jongeren en kinderen spelen en elkaar ontmoeten.
De terreindekking binnen de stadskern is behoorlijk goed. Uitzondering
vormt de ‘toeristische as’ (Steenstraatkwartier, Burgkwartier, WestBruggekwartier, O.L.V.-kwartier) die geen echte speelruimte kent. In de
overige kwartieren (Ezelstraatkwartier, Sint-Gilliskwartier, Seminarie-

Knelpunten en bedreigingen


In de toeristische as ontbreken speelvoorzieningen.



Er is een nood aan ruimtelijke speel- en ontmoetingskansen (bv. skate-infrastructuur, binnenhangplekken, ...). In de
binnenstad wonen ook veel jongeren. Hier werk van maken is
niet evident omwille van een zekere spanning tussen enerzijds
de nood aan ruimte voor jeugd, en anderzijds de residentiële
bewoner die rust wil en ook de noden m.b.t. toerisme (bv. ’t
Zand en Burg).
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om vrijkomende ruimte af te stemmen op de noden aan speelruimte.

Kansen
Als potenties om de speelruimte in de binnenstad te optimaliseren worden verder de volgende elementen aangeduid:


Minnewaterpark: aanbrengen van speelvoorzieningen op
het niveau van dergelijk park, daarbij rekening houdend met
de specifieke eisen gekoppeld aan de organisatie van festivals en evenementen (Cactusfestival, Feest in ’t Park, ...).

-

Updaten van o.a. Guido Gezellewarande, Koningin Astridpark (enkele aanvullingen die meer specifiek inspelen op
noden van jongere kinderen), …

Stedenbeleid en nieuwe woonprojecten:
Stadsvlucht van gezinnen (grotere gezinnen met kinderen)
vormt een bedreiging in de binnenstad. De stad heeft er alle belang bij haar positie op de regionale woningmarkt te verbeteren
voor de grotere gezinnen met kinderen. Hierbij is het van belang rekening te houden met de woonwensen van kinderen.
Een stedelijk beleid dat de stadsvlucht tegengaat en expliciete
aandacht schenkt aan de jeugd, ondersteunt het speelruimtebeleid. Wonen wordt voor gezinnen immers aantrekkelijker
naarmate een beter uitgebouwd speelweefsel aanwezig is. In
het kader van de woonprojecten dienen nieuwe speelruimten
ontwikkeld te worden.



-

Inspelen op de informele plekken:
Er is een rijk aanbod aan informele plekken die een rol (kunnen)
spelen binnen het speelweefsel. Mits het nodige respect voor
hun eigenheid kunnen ook de vesten hierin opgenomen worden.
Het versterken van de informele speelkansen kan leiden tot het
creëren van nieuwe speelkansen.



Het optimaliseren van specifieke speelterreinen:



Herbestemming van privétuinen en parken:
In de binnenstad van Brugge zijn nog opvallend veel private
groene en open ruimten aanwezig. Daarnaast wordt verwacht
dat verschillende kloosters die vaak over een ruime tuinoppervlakte beschikken, op korte of middellange termijn naar een
herbestemming zullen zoeken. Deze opportuniteit biedt kansen

3.2.6.2. Visie van het Brugse Speelruimtebeleidsplan
Het stadsbestuur van Brugge wil de stad uitbouwen op maat van kinderen en jongeren. ‘Brugge, speelrijke stad’ wordt als duidelijk ‘mission
statement’ in het beleid naar voor geschoven. De ambitie is het creëren
van kindvriendelijke en bespeelbare publieke ruimte, veilige en speelse
verbindingen, en speelruimte in verschillende maten, gewichten, geuren
en kleuren. Speelrijk als kenmerk voor de hele stad in al zijn aspecten.
In Brugge dienen zich heel wat troeven en potenties aan om een speelrijke stad uit te bouwen. Het middeleeuwse kleinschalige stadslandschap, groene stadsranden met kasteeldomeinen en bossen, karakteristieke dorpen en open polders, het robuuste havenlandschap... Een rijk
historisch verleden met erfgoed dat tot de verbeelding spreekt én een
hedendaagse stad die erop mikt om een plaats te verwerven in het actuele kunst- en cultuurlandschap.
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Ook het gevoerde en het huidige beleid biedt reeds heel wat aanzetten
voor de uitbouw van een stad waar spelen en leven geïntegreerd zijn in
een sociaal en ruimtelijk weefsel.
In de jaren 1970 was de stad een pionier op het gebied van speelruimteontwerp. Met een nieuwe aanpak en de uitbouw van een speelweefsel
voor de hele stad wil Brugge in het begin van de 21ste eeuw opnieuw
een voorbeeldrol opnemen op het gebied van speelruimtebeleid!
Elke buurt waarin kinderen wonen, moet toegang hebben tot formele speelterreinen. Vanuit de visie dat speelruimte gemakkelijk en veilig
autonoom bereikbaar moet zijn voor kinderen, wordt er dus géén centralistisch beleid gevoerd (één of enkele centrale speelruimtes voor de stad).
Alle deelruimtes worden evenwaardig uitgebouwd met formele speelkansen. Er wordt gestreefd naar optimale gebiedsdekking, vanuit een
‘buurtspeelruimtebenadering’. Ook terreinen die niet in eigendom zijn van
de stad Brugge kunnen hierin een rol spelen.

12

12

Kaart uit Speelruimtebeleidsplan Brugge 2005, Fris in het landschap vof – Kind en Samenleving vzw – Luc Deschepper
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3.2.6.3. Gewenste ruimtelijke speelweefselstructuur voor Brugge centrum
Voor de binnenstad van Brugge worden de dichtbevolkte zones in de
noordelijke en westelijke ‘woonkwartieren’ (Ezelstraatkwartier, SintGilliskwartier, Seminariekwartier, Langestraatkwartier, Magdalenakwartier) aangeduid als ‘speelkansarme zone’.
Er dient naar bijkomende speelmogelijkheden te worden gezocht, vooral:
 in het noordoostelijk deel (Seminariekwartier);
 in het westelijk deel: hier zijn ook veel jongeren terug te vinden
(omgeving Park Sebrechts).
Mogelijke oplossingen zijn o.m.:
 bespeelbare publieke ruimte;
 buitenruimte bij woonprojecten in de J.Wealestraat, Komvest,
Groenestraat, ...;
 openstellen schoolinfrastructuur (een viertal scholen zijn aanwezig in het westelijk deel en in het noordoostelijk deel);
 creatie van een nieuwe bovenlokale en familiale speelruimte
nabij de rand van de hoogtoeristische as (cfr. niveau Koningin
Astridpark, Minnewaterpark of Park Sebrechts).
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Parkeertelling in Brugge centrum

3.2.7. Mobiliteit
3.2.7.1.

Mobiliteits- en parkeerbeleidsplan

‘Brugge ademt’ … Met deze slogan werd in 2003 het startschot gegeven
van de inspraak- en consultatieronde rond de invoering van het Mobiliteitsplan, dat eerder door de gemeenteraad was goedgekeurd op 29 mei
2001. De gemeenteraad keurde de ingrepen in het kader van het Mobiliteitsplan 2004 goed op 24 februari 2004. De maatregelen zelf werden
uiteindelijk ingevoerd op 15 oktober 2004.
Sinds de invoering van het Mobiliteitsplan volgde de Stad nauwkeurig de
effecten van de genomen keuzes op aan de hand van het objectief cijfermateriaal. Zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten gebeurden
tellingen. Op basis daarvan gebeurde in 2007 een eerste grondige evaluatie. In de loop van mei 2011 is een nieuwe evaluatie afgewerkt en aan
de Gemeenteraad van 31 mei 2011 voorgesteld.
Autobezit in Brugge
In gans Brugge evolueerde het autobezit van gemiddeld 1 wagen per
4,72 inwoners in 1971 (21% in bezit van wagen) naar 1 wagen per 2,21
inwoners in 2010 (45% in bezit van een wagen). In 2010 was er gemiddeld dus iets meer dan 1 wagen per gezin (52.039 gezinnen), met name
1 wagen per 0,98 gezinnen.
In de binnenstad evolueerde dat autobezit van ongeveer 1 wagen per 5
personen in 1972 naar 1 wagen per 2,25 personen in 2010.
De motorisatiegraad in Brugge-Centrum ligt dus iets lager dan de motorisatiegraad in Groot-Brugge.

Gemiddeld is er een bezettingsgraad van 76 % (75 % in 2006). Dit is
bevredigend maar er zijn zones waar de bezettingsgraad onderling zeer
verschilt.
De parkeersituatie in de “probleemwijken” Burg, Steenstraat en Begijnhof
is er zeer opvallend verbeterd sinds de invoering van het betalend parkeren (dagelijks 7/7 – 9.00 tot 19.00 uur). Er zijn nog 4 wijken waar er sprake is van een bezettingsgraad die hoger is dan 85 %, nl. de Burg, de wijk
Beenhouwersstraat, de wijk Ezelstraat-Vlamingdam, en de wijk SintGillis.
Inkomend verkeer naar de binnenstad
Sinds 2004 vinden jaarlijks in oktober tellingen plaats van het inkomend
verkeer op elke toegangsweg tot de binnenstad. In 2004 bestond 57 %
van het inkomend verkeer uit fietsers. In 2009 nam dit toe tot 60 %. Voor
het autoverkeer is de omgekeerde tendens zichtbaar. Met andere woorden: 3/5 van het inkomend verkeer op een piekuur ’s morgens betreft
fietsers; 2/5 betreft auto’s.
Blauwe zone in de binnenstad
De blauwe zone in de volledige binnenstad wordt gunstig geëvalueerd. Voertuigen zonder bewonersvignet kunnen 4 uur gratis parkeren
mits plaatsing van de parkeerschijf.
Om het parkeren in de binnenstad en desgevallend in een aantal randwijken te optimaliseren worden een aantal opties in overweging genomen, gaande van invoering van blauwe zone 3 uur (i.p.v. 4 uur) over
uitbreiding van betalend parkeren in een aantal wijken, en invoering van
de blauwe zone 4 uur in de wijken rond de binnenstad.
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Betalend parkeren
Er wordt in de toekomst niet geraakt aan de principes van het betalend
parkeren in de Brugse binnenstad. De maximale parkeertijd van twee uur
wordt behouden. De hoofdbetrachting is om de rotatie, voornamelijk in de
hoofdwinkelstraten, te bevorderen.

•

op langere termijn kan onder het Beursplein, in het kader van de
bouw van een nieuw stadskantoor, eveneens nieuwe parkeercapaciteit voor rotatie voorzien worden.

Publieke parkings
Globaal steeg het gebruik van de 6 publieke parkings (met een totale
capaciteit van 4014 parkeerplaatsen) tussen 2008 en 2010 met 15 %.
Teneinde in de toekomst het bovengronds parkeergebeuren nog meer te
kunnen afbouwen en het langparkeren te vermijden, zijn nieuwe publieke
ondergrondse parkings noodzakelijk. Dit zal meteen een belangrijke bijdrage leveren aan de leef- en bewoonbaarheid in de Brugse binnenstad.
Daartoe worden volgende initiatieven voorzien:
• een parking voor 300 plaatsen op de site Oud Sint-Jan waarvan
250 voor rotatieparkeren (kort en midellang parkeren) en 50 voor
buurtparkeren;
• de opening in het najaar 2012 van de parking Langestraat met
200 parkeerplaatsen voor rotatieparkeren;
• een nieuwe randparking onder de Bevrijdingslaan voor 500 wagens op 2 niveaus;
• in de Ezel- en Hugo Losschaertstraat kan in het kader van een
privaat project eveneens een parking worden voorzien voor 400
plaatsen, waarvan een 200-tal met rotatiefunctie zodat op termijn
de parking Biekorf een aantal binnenstedelijke functies (woon –
handel – bibliotheek) specifiek kan ondersteunen;
• in de parking onder het Kamgebouw (station, kant Sint-Michiels)
met zijn 800 parkeerplaatsen zijn 500 parkeerplaatsen voorbehouden voor pendelaars en rotatie;
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Stedelijke buurtparkings in Brugge centrum.
Brugge kende in 2006 113 percelen waar alles samen 2613 parkeerplaatsen waren in private of stedelijke buurtparkings. Door de Dienst
Monumentenzorg en Stadsvernieuwing werden 10 basisregels opgesteld
waaraan de stad dient te voldoen bij de oprichting van een stedelijke
buurtparking.
Jaar

Percelen

Totaal wagens

1980

48

680

1991
1997
2006

85
101
113

2070
2463
2613

+1390
+393
+150

+304%
+118%
+106%

1. Uitpitten en saneren van het binnengebied.
2. Buurtparking bestaat uit garages en eventuele parkeerstandplaatsen.
3. Er wordt een fietsenstalplaats voorzien.
4. Verplichte aanleg van groen.
5. Tuinuitbreiding voor de aanpalende woningen.
6. Tuinpoortjes en voetpaden worden voorzien voor de aanliggende woningen.
7. Er wordt een waterpomp voorzien
8. Beperkte speelmogelijkheid moet voorzien worden.
9. Openbare verlichting wordt geplaatst.
10. De open aanleg en de doorwevenheid van de parking verzekeren een sociale controle.
Bovenstaande regels dienen ook als leidraad voor de beoordeling van
private buurtparkings.
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3.2.7.2.

Fietsmaatregelen

Het stedelijke fietsroutenetwerk, dat onder andere de randgemeenten
met de binnenstad verbindt, is op versnelde wijze volledig gerealiseerd.
Het beperkt éénrichtingsverkeer voor fietsers is helemaal van toepassing
in de binnenstad (uitgezonderd in enkele straten omwille van veiligheidsredenen).
Er worden innoverende en creatieve maatregelen genomen om het veilig
stallen van fietsen mogelijk te maken: 90 fietskluizen op de randparkings
en P&R-terreinen, 600 mobiele fietsstallingen, 4.500 overdekte fietsstallingen aan het station, nieuwe aangepaste fietskluizen voor privaat gebruik, een nieuwe veilige ondergrondse centrale fietsenstalling in de parking Centrum-Zand op niveau -1 bereikbaar met fietsenlift, en de normen
voor overdekte fietsstallingen bij (ver)nieuwbouwprojecten.

3.2.7.3.

Een belangrijk item blijft de bemerking dat een te hoog aantal bussen de
stad zou dwarsen, een gevolg van de sterexploitatievorm. Deze exploitatie is typisch voor Brugge en zowel historisch als morfologisch gegroeid.

Openbaar vervoer

Voor de leefbaarheid van de binnenstad is een goed uitgebouwd openbaar vervoersnet essentieel. Ook een verkeerscirculatieplan heeft als
doelstelling de automobilist uit het centrum te weren en alle kansen te
bieden aan fietsers en het openbaar vervoer.
Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer is één van de
grootste krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid in Brugge. Voldoende en
vlotte busverbindingen tegen voordelige tarieven zijn de basisstellingen
van het beleid en zijn een succesverhaal. Sinds 1991 is het busgebruik
in Brugge meer dan vervijfvoudigd tot 10.000.000 reizigers in 2008, en
meer dan 11 miljoen in 2010. Het aantal “(helemaal) tevreden”reizigers
op het Brugse stadsnet is gestegen van 66 % in 2008 naar 84 % in 2010.
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3.2.7.4.




Algemene conclusies

In de binnenstad is het autobezit sinds 2007 met 2,5 % gedaald.
‘Brugge fietsstad’: 3/5 van het inkomend verkeer ’s morgens
zijn fietsers.
Het aantal busgebruikers steeg tot 11.000.000, 84 % is zeer
tevreden.
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3.3. Voorzieningen in de binnenstad
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de aanwezige voorzieningen in de
binnenstad. De aanwezigheid en de ruimtelijke spreiding van deze voorzieningen is relevant voor de toekomstige ontwikkeling van de open ruimte.
Naast een kaart met de woondichtheid in de binnenstad wordt achtereenvolgens de ruimtelijke situering van de volgende voorzieningen weergegeven:
• onderwijs;
• zorg- en gemeenschapswonen;
• gemeenschapsfuncties;
• maatschappelijke diensten;
• handelsapparaat.
Uit de kaarten blijkt dat er in de binnenstad een grote concentratie van
uiteenlopende voorzieningen aanwezig is. Deze voorzieningen zijn zowel
van lokaal als bovenlokaal niveau. De binnenstad van Brugge blijft dan
ook functioneel een belangrijk stedelijk en regionaal centrum, gericht op
handel en diensten.

BELEIDSPLAN VOOR DE OPEN RUI MTE IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN BRUGGE – f ebruari 2012

41

3.3.1. Woningdichtheid
De hoogste woondichtheid van de binnenstad wordt genoteerd buiten het
toeristisch hart of de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Ook in het Seminariekwartier is de gemiddelde woondichtheid, mede door de aanwezigheid
van enkele grote instellingen (Grootseminarie, Spermalie, Engels Klooster, en privédomeinen) zeer laag. In de woongordel gevormd door het
Ezelstraatkwartier (3), het Sint-Gilliskwartier (4), het Langestraatkwartier
(6), het Magdalenakwartier (7) en het West-Bruggekwartier (9) leven
verhoudingsgewijs veel jonge gezinnen met kinderen.

Brugge-centrum

0-5 jaar

6-11 jaar

12-21 jaar

totaal

% Brugge

2004

1028

912

1834

3774

3,22

2007

1118

909

1621

3648

3,19

2013

1065

1065

1531

3661

3,37
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3.3.2. Onderwijs

3.3.3.

Zorg- en gemeenschapswonen
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3.3.4.

Gemeenschapsfuncties

3.3.5.

Maatschappelijke diensten
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3.3.6.

Handelsapparaat

BELEIDSPLAN VOOR DE OPEN RUI MTE IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN BRUGGE – f ebruari 2012

45

3.4. Bestaande open-ruimtestructuur binnenstad Brugge
De open ruimte van de Brugse binnenstad bestaat uit uiteenlopende
soorten ruimten, gaande van kleine private tuinen tot grote publieke parken.
Het belang van de open ruimte wordt met onderstaande kerncijfers geduid.
Bodemgebruik
Totale oppervlakte Brugge
Aandeel open ruimte
Aandeel bebouwde ruimte
Oppervlakte Brugse binnenstad

13.840 ha
10.796 ha (78%)
3.044 ha (22%)
430 ha

Bevolking
Totale bevolking (01-01-2010)
Bevolkingsdichtheid
Totale bevolking Brugse binnenstad (01-01-2010)
Bevolkingsdichtheid Brugse binnenstad

116.783
844 inw/km²
19.545
4.697 inw/km²

Totaal aantal private gezinnen
Totaal aantal private gezinnen binnenstad

50.255
10.283

Oppervlakte publiek groen / gezin binnenstad

53,9 m2 / gezin

In het kader van onderhavig beleidsplan werd de volledige binnenstad
gescreend op bestaande en potentiële open ruimten. De aldus geïnventariseerde ruimten verschillen qua schaal, structurerend vermogen en
typologie.
Bij deze inventarisatie werd eveneens een selectie gemaakt van sites
waar bijkomend onderzoek in functie van plekspecifieke beleidsadviezen
wenselijk is.
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Uittreksel inventaris

De volledige inventaris is terug te vinden in deel II van de studie. (zie
deel II inventaris en beleidsadvies projectsites)
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In relatie tot het structuurniveau van de binnenstad kunnen 16 openruimtecomponenten worden aangeduid. Ze worden hierna gecatalogeerd,
opgelijst en in hun historische context en betekenis beschreven.
•

•

•

o

weefsel zonder binnengebied

Niveau binnenstad
o

groene ringstructuur (de vestingen)

o

lineaire openruimtestructuur - reien (Langerei, Groenerei, Speelmansrei, Coupure, …)

o

grote groene openruimtegehelen: stadsparken en openruimteclusters (Koningin Astridpark, Koning Albert I park, Minnewaterpark, Sincfalpark, Park Sebrechts, ...)

o

stadspleinen (Markt, Burg, ’t Zand)

o

lineaire openruimtestructuur – poortstraten (Ezelstraat, Katelijnestraat, Langestraat, …)

Niveau stadskwartier
o

oases ( Pastoor Van Haeckeplantsoen, Begijnhof De Wijngaard, site
Oud Sin-Jan, Hof De Jonghe, …)

o

speelveldjes (Guido Gezellewarande, ’t Bilkske, Stoelpleintje, SintBrunopleintje, Annuntiatenstraat, …)

o

pleintjes (Woensdagmarkt, Jan van Eyckplein, Biskajersplein, Huidevettersplein, ....)

o

plantsoenen (O.L.V.-kerk, Sint-Salvator, Coupure, Dijver, Genthof, …)

Buurtniveau
o

hortus conclusus (Schuttershoven, Ongeschoeide Karmelieten, Ongeschoeide Karmelietessen, …)

o

patio (Hof Bladelin, Hotel Ruzette, voormalige Rijksnormaalschool,
Stedelijke Academie, …)

o

inbreiding (Pandreitje, Zilverpand, ’t Zweerd, …)

o

symbiont (Oud Sint-Jan, Jakobjnessenstraat, Annuntiatenstraat)

o

parasieten (garages Baliestraat, parking Nieuwe Gentweg, …)

o

huis-tuin
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3.4.1. Open ruimtestructuur niveau binnenstad
Op binnenstadniveau onderscheiden we vijf ruimtelijke componenten:
•
•
•
•
•

De groene ringstructuur - de vestingen (3.4.1.1.)
De lineaire openruimtestructuur – de reien (3.4.1.2.)
De grote openruimtegehelen – stadsparken en openruimteclusters (3.4.1.3.)
De stadspleinen (3.4.1.4.)
De lineaire openruimtestructuur – de poortstraten (3.4.1.5.)
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3.4.1.1.

Groene ringstructuur

De gordel gevormd door de ‘vesten’ bakent de Brugse binnenstad duidelijk als een ruimtelijke entiteit af, en geeft ze een unieke groene verschijningsvorm. Als dusdanig is deze groene gordel (met een oppervlakte van
26 ha) als een primaire structuur te beschouwen met een uitzonderlijke
stadslandschappelijke waarde en betekenis. De oorspronkelijke middelde
eeuwse verdedigingsstructuur werd in de tweede helft van de 19 eeuw
omgevormd tot een ringvormige groene wandelas.
In 1275 waren door grafelijke ambtenaren een tiental grenspalen geplaatst die de nieuwe oppervlakte van de stad moesten aanduiden.
Daarbinnen werd in 1297 een nieuwe stadswal aangelegd die nog steeds
de huidige grens van de oude binnenstad bepaalt. Dit eivormig tracé met
een omtrek van 7,250 km omsluit een stad met een oppervlakte van 430
ha. Deze stadsversterking bestond uit aarden wallen, omringd door dubde
bele grachten en houten palissaden. In de 14 eeuw werden stadspoorde
de
ten gebouwd. Eind 14 – begin 15 eeuw werden op sommige plaatsen
tussen de stadspoorten muren met wachttorens gebouwd.
de
Op het einde van de 18 eeuw verviel de verdedigingsfunctie van de
vestingen en werden de bastions en vestingsmuren gesloopt. Verschillende stukken vesting werden met bomenrijen beplant. In de tweede helft
de
van de 19 eeuw maakte men systematisch werk van de omvorming van
de vesten tot een groene ‘wandeling’ met onmiskenbare parkallures.
Voor de toepassing van de Engelse landschapsstijl werd dankbaar gebruik gemaakt van het goed bewaard reliëf van de vestingen. Als eerste
werd de Gentpoortvest aangelegd (1853), Nadien volgden de Boeverievest (1879), Begijnenvest (1882), Kazernevest (1882) en Smedenvest
(1893).
In 1899 werden de wallen tussen de Ezelpoort en de handelskom gedempt om er een gedeelte van de ringlaan aan te leggen. Later werden

voor de aanleg van de ringlaan ook stukken van de buitenvestingwallen
langs de Katelijnevest, Gentpoortvest en Kruisvest opgeofferd.
ste
In de loop van de 20 eeuw ging de aandacht vooral naar de zorg en
instandhouding van de ondertussen volwassen geworden groene ring.
De fiets- en wandelpaden vervullen vandaag een belangrijke functie op
stedelijk niveau.
Als groenstructuur met rust- en speelmogelijkheden zijn de vesten zowel
op stedelijk niveau (rondgang om de binnenstad) als op buurtniveau
(groensequenties op buurtniveau) van primair belang.
De gordel is in de gewenste structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan opgenomen en vormt een essentieel, integraal te behouden onderdeel van het Brugse stadslandschap.
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3.4.1.2.

Lineaire openruimtestructuur - reien

De reien kronkelen als openruimtecorridors door het stadsweefsel. Naargelang voorkomen en belevings- en omgevingwaarde onderscheiden we
2 types.





Dijver - Groeninge
Capucijnenrei
Gouden Handrei – Augustijnenrei – Pottenmakersrei - Speelmansrei

Een eerste type is herkenbaar als drager van een duidelijke lineaire infrastructuur: beide oevers van de bevaarbare waterloop zijn ingenomen
voor de inrichting van een openbare weg; vanaf deze weg kan de reie en
het aangrenzende stadsweefsel visueel waargenomen worden. De reie
geeft er (adem)ruimte aan de omringende dichte (monumentale) bebouwing. Langs bijv. de Langerei en Coupure is het openbaar domein (reie +
openbare weg) tussen twee gevelrijen vrij ruim, en ingericht als een
straat met een snoer van afwisselend plantsoenen en pleintjes.
ste
Voorbeelden van dit 1 type zijn:
 Langerei – Potterierei
 Sint-Annarei - Verversdijk
 Spiegelrei - Spinolarei
 Coupure – Predikherenrei
Het tweede type betreft de waterlopen waarvan één of beide oevers begrensd worden door de gevelrijen van (private) percelen, vaak met kleine
private tuintjes al dan niet op aangespoelde grond. De inrichting van
deze tuintjes en aangespoelde gronden is zeer afwisselend en uiteenlopend, en op vele plaatsen slechts beperkt waarneembaar van op een
brugje over dwarsende straten. Langs bijv. de Groenerei en Augustijnenrei benadrukken de private tuinen de bevoorrechte positie van de bewoners, terwijl de meer spontane begroeiing en vrije invulling van de aangespoelde gronden tussen ’t Zand en Vlamingstraat een idyllische,
sprookjesachtige of zelfs mysterieuse sfeer schept.
de
Voorbeelden van het 2 type zijn:
 Groenerei
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3.4.1.3.

Grote groene openruimtegehelen

park) en de toeristische busparking aan het kanaaleiland (Minnewaterpark), en het centrum.

Naast de vijf publieke stadsparken zijn nog twee openruimteclusters
waarvan de individueel te onderscheiden sites ruwweg als één entiteit
ervaren worden, duidelijk aanwijsbaar. Alle zeven entiteiten liggen in het
gebied tussen de tweede (de reien) en de derde stadsomwalling (de
vestingen).
Publieke parken in de binnenstad
In de Brugse binnenstad zijn vijf stadsparken beschikbaar en in gebruik:
het Koningin Astridpark, het Minnewaterpark, het Koning Albert I-park,
het Sincfalpark en het Sebrechtspark. Ze voldoen gezien hun oppervlakte en inrichting aan verschillende behoeften.
In hun hoedanigheid als park bevatten ze tegelijk ook een:
 Speelveld: binnen de parken is er een speelplein of open grasveld aanwezig waar oudere kinderen en jongvolwassenen zich
kunnen uitleven; voor de allerkleinsten is er een afgebakende
zone met aangepaste speelvoorziening aanwezig.
 Oase: binnen het park is er steeds ruimte (of een stiltegebied)
waar men zich kan terugtrekken uit het drukke stadsgewoel;
Het zijn zones afgeschermd door dichte beplantingsvormen en
voorzien van rustbanken, en onderling verbonden door wandelpaden.
Het Koning Albert I-park en het Minnewaterpark raken aan de ringlaan.
Ze zijn op stadsniveau een waarneembaar stadslandschap. Over of
doorheen deze parken lopen veelgebruikte langzaam-verkeersassen die
de verbinding maken tussen respectievelijk het station (Koning Albert I-
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Koningin Astridpark
Beknopte historiek
Het Koningin Astridpark kan als standaardmodel aangeduid worden voor
de vele kloostertuinen in de binnenstad die als open ruimte eeuwen
stadsontwikkeling hebben overleefd.
Het begint als de minderbroeders of franciscanen hier in 1246 een definitieve plaats toegewezen krijgen op ‘De Braamberg’, een stadsweide die
zich toen nog buiten de stadsomwalling situeerde. Meer dan vijf eeuwen
kunnen de minderbroeders er werken en mediteren. Net als alle andere
bedelorden en contemplatieve orden worden ook de minderbroeders
door het Franse bestuur op 1 september 1796 bij wet ontbonden. Het
klooster
wordt
gesloopt en de
tuin komt in particulier bezit. Na
jarenlange
discussie over de
toekomst van de tuin beslist het stadsbestuur in 1850 om het drie hectaren grote terrein aan te kopen voor 50.000 franken. Een deel van het
terrein zou dienen voor de uitbreiding van de stadsgevangenis, een deel
voor de bouw van de nieuwe Magdalenakerk, en een deel voor een park
of “publieke wandeling”. De Leuvense landschapsarchitect Egidius Rosseels (1800-1877) krijgt in 1851 de opdracht om een parkontwerp op te
maken. Rosseels laat zich daarbij sterk leiden door de 18de -eeuwse
Engelse landschapsstijl, die in de 19de eeuw op het vasteland hét gesublimeerde voorbeeld is in de parkaanleg. Hij weet de voornaamste kenmerken van de landschapstuin op een verfijnde manier toe te passen.
Om binnen deze vrij kleine oppervlakte de landschapsillusie op te roepen, maakt hij gebruik van hoogteverschillen, grasperken met boomgroepen en een centrale vijver als romantisch spiegelvlak. De dichte
randbeplanting langs de straatzijden moet de ligging in het stadscentrum

doen vergeten. De grillige vormen van de paden zonder rechte lijn geven
de wandelaar telkens een wisselende blik op de pittoreske tuin.
Het meer dan anderhalve eeuw oude park vraagt vandaag speciale aandacht. Zowel het intens gebruik als de volle wasdom van de bomen maken van het beheer een complexe en delicate opdracht.. Naast boomverjonging is het instandhouden en het herstel van de plantenrijkdom een
13
prioriteit.

Huidige eigenschappen van het park
Het oudste stadspark is centraal gelegen in het Magdalenakwartier, en is
bij het brede publiek bekend als ‘de botanieken hof’. Een dichte
randbeplanting, op enkele plaatsen onderbroken voor het maken van een
doorzicht, omsluit het park dat alle kwaliteiten en (romantische)
kenmerken van een park in landschappelijke stijl in zich verenigt. Het
park functioneert als oriëntatiepunt, en als rust- en verpozingszone, en
het speelplein dat er in de zuidoostelijke hoek werd ingericht, heeft een
buurtoverschrijdende functie en aantrekkingskracht. Het Koningin
Astridpark
is
het
decor
voor
talrijke
buurtoverschrijdende
openluchtmanifestaties zoals Red Rock Rally (mei), Klinkers en Vama
Veche (augustus), en Autoloze Zondag (september). In het paviljoen aan
de noordzijde van het park vinden de jongeren er een vaste stek in het
jongerenontmoetingscentrum ‘Villa Bota’.

13
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Koning Albert I-park
Beknopte historiek
Wie Brugge langs de zuidzijde binnenkomt, wordt aangenaam verrast
door het plots opduikend groen van het Koning Albert I-park. Meer dan
een eeuw lang ‘stoomden’ treinen hier de stad binnen, op weg naar het
station op ’t Zand. Langs beide zijden van de sporen lagen brede stroken
laag grasland, resten van blekerijweiden.
In 1899 tekenen de Stad Brugge en de overheid een overeenkomst die
vastlegt dat een nieuw spoor- en stationscomplex net buiten de vestigingen zal worden gebouwd. In 1937 wordt een belangrijke wedstrijd uitgeschreven voor de aanleg van het terrein dat vrijkomt door de verplaatsing
van het station. De meest spraakmakende inzendingen voorzagen het
oprichten van bebouwing onder de vorm van een bebouwde boulevard of
woongelegenheden volgens de tuinstadgedachte.
Een definitief ontwerp wordt pas na de Tweede Wereldoorlog uitgewerkt,
en wil “de aanzienlijke bres, die in de ring der stadsvestingen ontstaan is,
aanvullen en een geleidelijke overgang naar de verkeers- en wooncentra
tot stand brengen”.
De aanplantingen krijgen het karakter van een landschapspark met lichtglooiende grasperken omsloten door ruime bomengroepen en heesters.
Begin 1949 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Voor het eerst worden talrijke ’tewerkgestelde werklozen‘ ingeschakeld,
omdat dit uitstekend kaderde in het tewerkstellingsprogramma tijdens de
periode van de wederopbouw. De werkzaamheden duren vier jaar. De
plechtige inhuldiging van het Koning Albert I - monument midden op het
terrein vindt plaats op 30 mei 1954.
Minder fraaie uitzichten werden handig gecamoufleerd. De (toen nog)
verkrotte achtergevels langs de Westmeers liggen nu verborgen achter
een groene beplante helling.
Rond 2000 beroert de keuze voor de inplanting van het nieuwe Concertgebouw op de overgangszone tussen het park en ’t Zand de Brugse ge-

moederen. Met geschoren haagmassieven wordt het imposant monolitisch gebouw in het park geïntegreerd, en worden de homogeniteit van
14
de parkaanleg en de perspectieven hersteld

Huidige eigenschappen van het park
Het park is bij uitstek de site die het groene imago van de stad mede
hielp bepalen. Wie hetzij als automobilist, hetzij als gebruiker van het
openbaar vervoer, hier de stad binnenkomt, ervaart deze groene entree
ongetwijfeld als een adempunt.
De ringweg die het park doormidden snijdt beperkt de intimiteit. De
promenadefunctie, de verbinding tussen het station en ’t Zand, is
dominant. Ondanks de aanwezigheid van de drukke verkeersader
behield het park haar landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Het
biedt vandaag ook de ruimte voor uiteenlopende evenementen
(rommelmarkten, kermissen, sportanimatie,….) en feestelijkheden.
De zuidwestzijde van het park, palend aan het VTI en de tuinmuur van
de St.-Godelieveabdij, lijkt vandaag on(der)benut en afgesneden van
elke activiteit of animatie maar heeft mits aanpassingen in functie van
van de toegangkelijkheid nog een hoge intrinsieke waarde.

14

vrij naar Groen Brugge, Willy Adriansens, Marc Becuwe, Patrick Cardinael, Ludwien
Casier, Marc Claeys, Lieve Dhaeze, Luc Maene, Marcella Vandebroek, 1987 pag 58

BELEIDSPLAN VOOR DE OPEN RUI MTE IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN BRUGGE – f ebruari 2012

54

Minnewaterpark
Beknopte historiek
Vele eeuwen lang zijn de gronden van het Minnewaterpark in gebruik als
bleekveld. De oudste vermelding hieromtrent dateert van 1580. De gronden geraken in het begin van de 20ste eeuw versnipperd en komen in
het bezit van verschillende eigenaars. Op een deel ervan wordt ca. 1915
een neobarok kasteel opgetrokken en een grote tuin aangelegd. Het
kasteel wordt na amper een halve eeuw, in 1969, gesloopt. Deze (betreurde) sloop past in de verkavelingsmentaliteit van de jaren 1960. In
het Bijzonder Plan van Aanleg “Minnewater” werd voor dit gebied immers
een zone van losse residentiële bebouwing gepland. Makelaars hoopten
er een exclusieve villawijk tot stand te brengen. In het begin van de jaren
zeventig stelt de gemeenteraad zich echter de vraag of de inplanting van
een villawijk nog langer gerechtvaardigd is en niet eerder de voorkeur
gegeven moet worden aan de aanleg van een openbaar park. Bij akte
van 9 augustus 1974 wordt de Stad eigenaar van het 1,55 ha grote terrein.
Bij het ontwerp van het park zijn twee doelstellingen nagestreefd: enerzijds het afronden van de toeristische wandelas in de buurt van het Minnewater en anderzijds het creëren van een groenzone met verschillende
passieve recreatieve functies. Gebruik makend van de waardevolle restanten van de tuinaanleg van het Fraeyhuis, in het bijzonder de paden
afgezoomd met leilinden, wordt de basisstructuur van het nieuwe park
uitgetekend.

In 1979 en 1980 koopt de Stad resp. het Minnewaterhotel en het kasteel
de la Faille, gelegen aan het Minnewater, aan. Door deze aankopen is
het Minnewaterpark met een oppervlakte van bijna een halve hectare
vergroot. Belangrijker is echter dat het park nu helemaal aansluit bij het
Minnewater en dat niet langer moet worden gevreesd dat storende functies of nieuwbouw de omgeving zullen aantasten.
In 2002 kan het aanpalende deel van het kanaaleiland, het Bargeplein,
ingericht worden als een aantrekkelijke onthaalruimte voor de vele duizenden toeristen die Brugge met de bus bezoeken. Via de opvallende
brugconstructies komen ze nu vlot het Minnewaterpark binnen om hun
15
toeristische ontdekkingstocht te beginnen.

Huidige eigenschappen van het park
Het Minnewaterpark sluit, in tegenstelling tot de andere parken, niet
onmiddellijk aan op het woonweefsel van de Brugse binnenstad. Het
paalt via het Bargeplein aan de ringweg, en vormt sinds 2002 de
15
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(voetgangers)verbinding tussen de busparking van het Kanaaleiland en
het toeristisch hart van de stad, de ‘gouden driehoek’. De gevarieerde
groenstructuur verenigt de open waterpartijen van de reien en het kanaal
met open graspartijen en intieme rusthoekjes, en een zeer beperkte
speelinfrastructuur. In de zomermaanden is het park het decor voor het
multiculturele ‘Feest in ’t Park’ en het populaire Cactusfestival.
Het Minnewaterpark heeft m.a.w. naast zijn toerische en recreatieve
functies ook belangrijke historische, stadslandschappelijke en botanische
waarden.

samenloop van omstandigheden ziet het stadsbestuur de kans de
resterende gronden in 1977 zelf te verwerven. Ze worden in erfpacht
gegeven aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, die er een
geslaagd project van sociale woningen realiseert. Ruim 1 ha van de
vroegere kloostertuin is daarbij voor een buurtpark gereserveerd.
In juli 2006 sluit de stad een overeenkomst met het Instituut voor
Voeding waardoor de tuin van de vroegere Schippersschool tijdens de
weekends en tijdens de vakanties voor het publiek opengesteld wordt.
Met de openstelling van deze grote tuin worden beide delen van de
kloostertuin die er 100 jaar terug werd aangelegd, opnieuw virtueel
samengevoegd .

Sincfalpark
Beknopte historiek
16
. Sincfal is een oord dat eeuwenlang een rustige geschiedenis kende,
die pas in de jaren 1970 een nieuwe wending nam.
In 1260 richtten de rijke klaren of clarissen hier hun klooster op. In 1783
wordt het klooster afgeschaft door het decreet van Jozef II. De zusters
zoeken een onderkomen op andere plaatsen in de stad. De gronden
werden daarna tot in de 19de eeuw als blekerijgronden en weide
gebruikt, tot de paters kapucijnen er zich in 1867 komen vestigen. Vanaf
1908 worden de gronden van het klooster opgedeeld en bestemd voor
o.a. de oprichting van de Schippersschool en de Sint-Jozefskliniek.
Uiteindelijk zien de paters zich verplicht hun eigendom te verkopen en in
1970 gaan het klooster met de kerk tegen de vlakte. De koper van dit
grote eigendom heeft de bedoeling om op het ruim 2 ha groot terrein een
prestigieus appartementscomplex op te richten en bedenkt daarvoor de
naam Sincfal. In 1974 wordt de eerste fase, een flatgebouw van zes
verdiepingen tussen de Sint-Jozefskliniek en de Schippersschool langs
de Komvest, gerealiseerd. Het blijft bij dat ene gebouw. Door een
16
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Huidige eigenschappen van het park
Het Sincfalpark ligt enigszins excentrisch ten opzichte van het dichte
woonweefsel van het St.-Gilliskwartier. Het paalt aan de
Kalvariebergstraat en de Stint-Claradreef, en heeft door de ingesloten
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ligging tussen appartementen en huizenblokken een minder uitnodigend
karakter en is ook minder goed bekend bij de Bruggelingen. Met de
openstelling van het parkgedeelte van de Schippersschool en de
inrichting van een minipitch heeft het park een ruimere sociale betekenis
en functie.
De parkaanleg is opgezet rond het behoud van de hoofdstructuren en de
botanische elementen van de vroegere kloostertuin, waardoor de sfeer
en het karakter van een groene en stille oase is behouden.

omgevormd tot een meer eigentijds stukje groen beschermd door bomen
17
en een beukenhaag. Het stadspark opent in mei 1982 zijn poorten.

Park Sebrechts
Beknopte historiek
Op de plaats van het Sebrechtspark hebben de grauwzusters van SintElisabeth al in de 15de eeuw hun moestuin. Net als de andere
contemplatieve kloosters is ook dit in 1784 door een decreet van keizer
Jozef II afgeschaft. Het complex wordt openbaar verkocht. De lusthof
wordt twee eeuwen lang privé-bezit.
In 1885 komen de tuin en het 18de-eeuwse woonhuis aan de
Beenhouwersstraat in het bezit van stadsarchivaris Louis Gilliodts-van
Severen. De parkaanleg dateert uit die tijd. In 1928 worden tuin en huis
aangekocht door Jozef Sebrechts (1885-1948), bekend chirurg van het
Sint-Janshospitaal en professor aan de Leuvense universiteit. In 1958,
10 jaar na het overlijden van professor Sebrechts, komt het eigendom in
handen van de overheid, die er diensten van het Ministerie van Financiën
in onderbrengt. De waardering en de zorg voor de tuin verdwijnen en er
worden plannen getekend om er een groot administratief centrum te
verwezenlijken. Het park wordt omgevormd tot parkeerplaats en de
moestuin wordt een onherkenbare wildernis. Het complex komt in 1981
in stadsbezit en dadelijk realiseert men een nieuwe aanleg voor de tuin.
De siertuin krijgt zijn vroeger karakter terug en de moestuin wordt

Huidige eigenschappen van het park
De waardevolle en zeldzame grote bomen en de hoofdstructuren van de
vroegere private tuin werden in de parkaanleg behouden, waardoor het
park vandaag nog getuigt van de passie voor bomen en bloemen van de
vroegere eigenaars.
Het park ligt verborgen achter oude stadswoningen van Oude Zak,
Beenhouwersstraat en Moerstraat, en is daardoor amper in het straatbeeld aanwezig. Ondanks deze omslotenheid die een ingetogen en rustige sfeer schept, wordt het park erg druk bezocht; het is een erg geliefde
plek voor de jeugd van enkele scholen uit de directe omgeving, en het
speelplein wordt erg gewaardeerd door de buurt.

17
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Openruimteclusters
Openruimteclusters worden gevormd door aaneensluitende grote private
openruimtegebieden of ecotopen

Openruimtecluster Seminariekwartier
Deze cluster in het noordoosten van de stad bestaat uit vijf individuele
sites die samen de grootste groene openruimtecluster in de binnenstad
vormen. De sites zijn achtereenvolgens het Grootseminarie, Onze-LieveVrouw-ter-Potterie, Spermalie, het voormalig militair hospitaal en het
Engels Klooster.

Beknopte historiek en situering
In 1627 vestigden de monniken van Ten Duinen zich definitief in Brugge
langs de Potterierei. Een groot aantal huizen, gronden en zelfs straten
werden aangekocht. Een belangrijk deel van de gebouwen werd
de
opgericht tussen 1628-1642. Pas in de tweede helft van de 18 eeuw
werd de bescheiden abdijkerk vervangen door een definitieve kerk. Toen
de abdij in 1796 opgeheven werd, werden de gebouwen eerst gebruikt
als militair ziekenhuis en school, en in 1833 in gebruik genomen door het
seminarie van het heropgerichte bisdom.
Het terrein is volledig omsloten door bakstenen muren en gebouwen. Het
aanzicht vanaf de Potterierei is een uiterst waardevol en krachtig ‘stads-

gezicht’: naast de classicistische abdijkerk rijzen de hoge bomen van de
ommuurde landschappelijke tuin op. Daarnaast vormen de uitgestrekte
en door vee begraasde weiden van de boomgaard langs de Peterseliestraat (aan de noordoostzijde) en Oliebaan (aan de zuidzijde) een uitzonderlijk en uniek ‘dorpsgezicht’.
In het noorden paalt het Grootseminarie aan Ter Potterie dat het
OCMW-rust- en verzorgingstehuis en de kerk + museum van O.L.V.-terde
Potterie omvat. Reeds in de 13 eeuw wordt een hospitaal vermeld
langs de Reie. Het herbergen en verzorgen van behoeftige bejaarden is
er tot vandaag de functie gebleven. De tuingedeelten bij de historische
en de hedendaagse gebouwen vormen een aaneenschakeling van
patioruimten en tuinen met ongelijke kwaliteiten . Ze sluiten aan op de
open ruimte van het Grootseminarie. De oude nutstuin is vervangen door
een wandelpark met banken voor de bejaarden
Naast Ter Potterie en het Grootseminarie huist ook Spermalie deels
langs de Potterierei. De oorsprong van de Cisterciënzerinnenabdij van
Spermalie gaat in Brugge terug tot 1607, wanneer de zusters enkele
gebouwen betrekken langs de Snaggaardstraat. In een eerste bouwfase
werd een nieuwe abdij opgericht. Vanaf 1840, toen het instituut voor
doven en blinden er zich vestigde, wordt het domein meermaals
uitgebreid. Het is vandaag één van de grootste onderwijsinstellingen in
de binnenstad. Het grote aanbod en de concentratie van
schoolgebouwen heeft gelukkig niet geleid tot de inname van alle open
ruimte. De voormalige moestuin is nu echter een grasvlakte,
afgeschermd van het openbaar domein door muren.
Het Hemelrijk vormt de grens tussen het complex van Spermalie en het
voormalig militair hospitaal. Dit nu leegstaande militair ziekenhuis dat
tussen 1869 en 1872 werd gebouwd op een U-vormig grondplan, is van
het zogenaamde paviljoentype. Men was er sinds het midden van de
de
19 eeuw van overtuigd dat ‘onzuivere lucht’ verantwoordelijk was voor
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de verspreiding van ziekten. Ziekenzalen werden daarom in een groene
omgeving gebouwd met een goede verluchting dankzij grote, hoge
vensters.
De oorspronkelijke erekoer ter hoogte van de Peterseliestraat is
vervangen door een hedendaagse tuin, en de grote siertuin met
gescheiden delen voor officieren en soldaten is nu grotendeels ingericht
als parkeer- en circulatiezone.
In 1629 werd in het voormalige passantenhuis ‘Nazareth’ een afdeling
van de Engelse kanunnikessen van de Congregatie van Windesheim
ingericht. Dit is de start van de geschiedenis van de ‘Dames Anglaises’ of
het Engels klooster in Brugge. Het klooster, waartoe ook een pensionaat hoorde, viel onder de jurisprudentie van het Brugse bisdom. In 1736
wordt een unieke en monumentale kerk gebouwd n.o.v. Hendrik Pulinx.
de
Ook nog in de 18 eeuw wordt de refter vergroot en een grote pandgang
gebouwd. In 1853 wordt het pensionaat uitgebreid. Op het eind van de
de
19 eeuw is Guido Gezelle er geestelijk directeur.
Langs de Snaggaardstraat zijn de kruinen zichtbaar van de bomen van
de
de fraaie 19 eeuwse landschappelijk ingerichte tuin en een hedendaagse geometrische invulling.

Openruimtecluster Ezelstraatkwartier
Deze cluster in het noordwesten omvat volgende vier sites: HOWEST of
de voormalige Rijksnormaalschool en Middenschool, de voormalige
Weylerkazerne de Ongeschoeide Karmelietessen, en de Ongeschoeide
Karmelieten.

Beknopte historiek en situering
De voormalige Rijksnormaalschool (nu Howest) is een neogotisch
bakstenen ensemble, naast de Minnewaterkliniek en het Provinciaal Hof
het belangrijkste nieuwbouwcomplex in Brugge n.o.v. stadsarchitect
Louis Delacenserie (1838-1909). Net zoals bij kloostergebouwen werden
binnenhoven aangebracht, die echter naar vorm en functie een andere
invulling kregen: de eerste trapezoïdale binnenplaats is als ´speelplaats´
opgevat, de tweede is slechts gedeeltelijk omsloten en geeft nog steeds
uit op de achterliggende gronden. De Middenschool langs de Hugo
ste
Losschaertstraat is een 20 eeuws gebouw dat aan de achterzijde
aansluit op de grote open patioruimten van de voormalige
Rijksnormaalschool.
In de zuid-westelijke hoek van het bouwblok ligt de voormalige
Weylerkazerne. Het is een historisch waardevolle site met diverse
culturele, architecturale en socio-historische antecedenten. Een deel van
de basisstructuur van het oorspronkelijke kloosterpand van de
de
karmelietessen of Theresianen uit de 17 eeuw is behouden gebleven.
Het overige deel werd systematisch ingenomen door een militair
hospitaal en sinds 1851 door de Weylerkazerne. De vroegere
kloosterkerk werd na de restauratie in 1985 herbestemd als concertzaal.
Het voormalige Theresianenklooster wacht nog steeds op een
aangepaste herbestemming. Het behoud van de patioruimten tussen de
gebouwen is essentieel om de schaalgrootte van de gebouwen te
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compenseren. Buiten het complex is een vrij ongedefinieerde ruimte
ontstaan.
Aan de overzijde van de Hugo Losschaertstraat ligt het bouwblok dat
nagenoeg volledig ingenomen wordt door het klooster van de
Ongeschoeide Karmelietessen. Het is een merkwaardig 19de-eeuws
slotklooster (1833) met neogotische kapel (1877) langs de
Schuttersstraat, opgetrokken op de plaats van een ouder complex (de
16de-eeuwse ‘Latijnse Schole’) Een poortgebouw en een sober
binnenhof leiden naar een grote ommuurde tuin waarvan de hoge
bomen beeldbepalend zijn voor de Hugo Losschaertstraat. In deze 19de
-eeuwse tuin begeleiden twee meer dan 100 jaar oude buxushagen het
centrale pad;, dit pad verbindt een ten dele Japans geïnspireerd
landschappelijke siertuin met een gemengde moestuin met lage
fruitboompjes, groente- en bloembedden. Het 19de-eeuws priëeltje
tegen de westelijke tuinmuur werd geïntegreerd in de kloostertuin en
kreeg als pendant in de hoek van de tuin een vroeg 20ste-eeuwse
Lourdesgrot. Het geheel ademt een absoluut authentieke traditionele
kloostersfeer uit: gebouwen, devotiebeelden, tuin en symbolische
planten en bloemen vormen één spiritueel geheel.

recreatieve functie: een directe voor de religieuzen en bezoekers van het
meditatiecentrum, en een indirecte voor de omwonenden.
Aan de oostzijde van de kloostertuin paalt een grote privétuin horend bij
de
de
een waardevolle beschermde woning (met 16 - en 17
eeuwse
de
constructieve elementen) in de St.-Jorisstraat. Er is een 19 eeuwse
gevelserre aanwezig met zicht op de diepe landschappelijke tuin met
imposante boomvolumes; een smeedijzeren hekken sluit de toegang via
de Azijnstraat af.

Het klooster met de parktuin van de Ongeschoeide Karmelieten.is het
vierde onderdeel van deze cluster. Het is een cultuur-, architectuur- en
tuinhistorisch bijzonder waardevol geheel, dat bovendien zeer goed
bewaard en onderhouden is. De Karmelietenkerk in classicerende barok
(1688-91) en het 17de-eeuwse kloostercomplex opgetrokken rond twee
kleine binnenhoven (17de-eeuwse trapgevel voor de 15de-16de eeuwse
kern van het oude ‘Hof Uytkerke’) zijn de belangrijke bouwkundige
elementen. Van de historische aanleg resteren de 17de-eeuwse
zuidelijke ommuring (met steunberen), en het 17de-eeuwse pesthuisje
en de Eliaskluis in een tweede ommuurde tuin. Enkele grote bomen (en
vermoedelijk ook een 8-hoekig prieeltje) getuigen van de 19de-eeuwse
tuinaanleg). Uiteraard heeft deze zeer grote tuin nog steeds een
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3.4.1.4 Stadspleinen
In de Brugse binnenstad kunnen drie stedelijke pleinen aangeduid worden: de Markt, de Burg en ‘t Zand. Deze pleinen zijn als centrale publieke
ontmoetingsruimten ook dragers van stedelijke functies zoals markten en
stedelijke of feestelijke evenementen.

De Markt
Beknopte historiek
De Markt lag van oudsher in het centrum van de stad ten westen van de
Kraanrei waar de oude verbindingsweg Oudenburg-Aardenburg de
Kraanrei overbrugde. Reeds voor 1127 werd er dagelijks vismarkt, en
vanaf 1200 ook de jaarlijkse "Brugghemarct" gehouden. Ten zuiden van
de Markt verrees vanaf 1240 het gotische Belfort met de oude Lakenhalle, waarvan de activiteiten vanaf 1285 gedeeltelijk naar de nieuwe indrukwekkende Waterhalle verhuisden. Deze halle, die de Kraanrei overkraagde terwijl binnenschepen onder het gebouw vaarden, werd in 1786
afgebroken. De Kraanrei werd overwelfd en met een classicistische eenheidsbebouwing volgebouwd. Brand vernielde het geheel in 1878, wat de
onmiddellijke aanleiding vormde voor de oprichting van het huidige administratieve complex in neogotische stijl (Ministerie van Openbare Werken, Provinciaal Hof en Post).
In het midden van de Markt werd binnen dezelfde romantische traditie
van de toen nog jonge staat België het standbeeld opgericht van Jan
Breydel en Pieter de Coninc (1887).
De Markt is steeds een belangrijk politiek, economisch en socio-cultureel
centrum geweest, locatie voor velerlei openbare manifestaties als Blijde
Intredes, feestelijke tornooien, historische optochten en openbare tede
rechtstellingen. Einde 19 eeuw werden er de eerste cultuurtoeristen
gespot. Het aantal horecazaken is sindsdien alleen maar verder aangegroeid.
Huidige eigenschappen van het stadsplein
Tot begin jaren 1990 had de Markt nog een expliciete verkeersfunctie en
was de centrale ruimte in gebruik als parking. Met de heraanleg in 19961997 in functie van een verkeersarme situatie kreeg de Markt een formele bestemming als volwaardig stadsplein.
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Met zijn imposante historische pleinwanden (o.a. Belfort en Provinciaal
Hof) en talrijke horecazaken fungeert het plein als draaischijf en ankerplaats (of oriëntatiepunt) voor de wandelaar en toerist.
De verkeersluwe inrichting leidde ertoe dat het plein niet alleen zijn
‘marktfunctie’ terugwon (wekelijkse marktdag op woensdag, en jaarlijkse
kerstmarkt,) maar ook regelmatig het decor vormt voor éénmalige feestelijke activiteiten of evenementen (Autoloze Zondag, Erfgoeddag, Ronde
van Vlaanderen, Brugse Tripeldagen, ...).

De Burg
Beknopte historiek
De Burg is de site waar de vroegste bewoningssporen van het latere
Brugge terug te vinden zijn. De eerste nederzetting is ontstaan ten oosten van de overbrugging van de verbindingsrei Groenerei-Kraanrei en de
verbindingsweg Oudenburg-Aardenburg, waar ten noorden van deze
weg de Sint-Donaaskerk werd opgericht. Een veldstenen burchtmuur
omringde aanvankelijk zowel de kerk als het ‘Steen’, de grafelijke reside
dentie ten westen van het huidige plein. Die residentie werd in de 16
eeuw uitgebreid met een nieuwe residentie ten oosten van de Burg. In de
ZW-hoek kwam de dubbele Romaanse kapel, met een laatgotisch trappenhuis naar de bovenkapel en de Criminele Griffie.
Het zuidscherm van het plein kwam tot stand met de bouw van het gotische stadhuis (1376), met in de ZO- hoek de kasselrij van het Brugse
Vrije, die plaats maakte voor het rijkelijk versierde vroegrenaissancistisch gevelpand van de Burgerlijke Griffie (1534). De kasselrij - het Landhuis van het Brugse Vrije - was intussen opgeschoven naar
de oostelijke grafelijke residentie (in 1726 verbouwd in classicistische
stijl). Tegen de kathedraal werd de proosdij van Sint-Donaas (1662) aangebouwd in Rubeniaanse barok, het enige bouwonderdeel dat ontsnapte
aan de afbraak van de abdij in 1799. Voorheen (in 1785) was het oude

‘Steen’ afgebroken en vervangen door classicistische panden, die op hun
beurt vervangen werden door de huidige neobrugse (1931) en neoclassicistische (1955) gevels.
Huidige eigenschappen van het stadsplein
Het huidig uitzicht van de Burg is het resultaat van een opeenvolgend
bouwen, verbouwen en andere ingrepen, enerzijds vervlochten met de
lokale geschiedenis waarin de Burg een hoofdrol speelt, en anderzijds
met de evoluerende stijlarchitectuur.
Het plein met onregelmatig grondplan, is in het noorden overschaduwd
door grote boomvolumes (enkele grote linden, paardekastanjes en platanen), en in het zuiden een gekasseid open stadsplein. Deze opvallende
tweeledige structuur is tot stand gekomen na de Franse Revolutie, na de
afbraak van de Sint-Donaaskerk, en de aanleg van de vrijgekomen grond
als plein.
Hier werd de Burgstraat aangelegd (1807) en het neoclassicistische provinciegebouw met ambtswoning van de gouverneur (1870) opgetrokken
(intussen deels vervangen door nieuwbouw), waardoor behalve religieuze en rechterlijke, ook stedelijke en provinciale administraties op de Burg
werden geconcentreerd.
Het standbeeld van Jan Van Eyck (1824) werd bij de heraanleg van het
plein in 1990 vervangen door het beeld ‘De geliefden’ (S. Depuydt en S.
Canestraro) terwijl in de bestrating de plattegrond van de vroegere SinDonaaskerk werd weergegeven. In de kelderverdieping van het moderne
Burghotel (1991) werden oude muurfragmenten van de kerk geïntegreerd.
Het paviljoen van architect Toyo Ito (2002), oorspronkelijk als een tijdelijk
hedendaags poëtisch accent opgericht in het kader van ‘Brugge 2002,
Europese Culturele Hoofdstad’, kreeg een vaste bestemming en verknoopt het plein met de aanpalende parkeerzone.
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’t Zand
Beknopte historiek
’t Zand vormt samen met de Vrijdagmarkt het grootste en tevens het
de
hoogst gelegen plein in Brugge. In het begin van de 12 eeuw was het
plein nog uitgestrekter dan vandaag: de oostzijde was begrensd door de
inmiddels overwelfde Smedenrei en aan de westzijde strekte ’t Zand zich
uit tot het Galgenhof (huidige Capucijnenkerk). Het plein wisselde vaak
de
van afmetingen door de bebouwing rondom en werd in de 17 eeuw
beplant met bomen. Een grote verandering kwam er in 1838 toen de
spoorlijn doorgetrokken werd en er een station werd gebouwd. Het plein
werd in twee stukken verdeeld en de bomen werden gekapt. In 1936
werd het nieuwe station net buiten de stadswallen gebouwd en het stationsgebouw op ’t Zand verdween; het plein kreeg opnieuw een aanplanste
ting van bomen en kreeg zijn naam terug. In de tweede helft van de 20
eeuw ontaarde het plein in een propvolle parking en een verkeersknelpunt. Om de verkeers- en parkeerproblemen op te lossen werd in de
jaren 1980 de ringlaan in een tunnel onder ’t Zand geleid en een aansluitende grote ondergrondse parking waardoor het plein zijn identiteit kon
terugvinden. De laatste grote ingreep dateert uit het jaar 2002, toen naar
aanleiding van ‘Brugge, Europese Culturele Hoofdstad’ het nieuwe Concertgebouw werd gebouwd en de ondergrondse parking fors werd uitgebreid.
Huidige eigenschappen van het stadsplein
’t Zand is vandaag het grootste stedelijk plein en kan, dankzij het verkeersvrij houden van het centrale deel, fungeren als locatie voor de
meest uiteenlopende manifestaties en evenementen (wekelijkse markten, rommelmarkten, jaarwisselingfeest, ...). De aanwezigheid van talrijke
horecazaken en het Concertgebouw in combinatie met de parkeerinfrastructuur en het busstation maakt van dit plein een sociale ontmoetingsplek van eerste orde.
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3.4.1.5
ten

Lineaire openruimtestructuur – poortstra-

De verschillende invalswegen die vanuit de oude stadspoorten naar het
centrum (of stadsdelen van de stad) toe lopen vormen mee een onderdeel van de openruimtestructuur van de binnenstad.
Deze (meestal) brede assen zijn eveneens drager van lineaire groenelementen en pleinsnippers
De lineaire assen zijn:
 Langerei
 Langestraat – Hoogstraat
 Eekhoutstraat – Garenmarkt – Gentpoortstraat
 Katelijnestraat – Mariastraat
 Ezelstraat – Sint-Jakobsstraat
 Boeveriestraat – Zuidzandstraat – Steenstraat
 Smedenstraat – Noordzandstraat – Geldmuntstraat
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3.4.2. Openruimtestructuur op schaal van de
stadskwartieren

In de openruimtestructuur op schaal van de stadskwartieren kunnen drie
types open ruimte worden aangeduid:
•
•
•
•

De oases
De speelvelden
De pleintjes
De plantsoenen

(3.4.2.1.)
(3.4.2.2.)
(3.4.2.3.)
(3.4.2.4.)

Voor deze vier types wordt hierna aangeduid wat hun specifieke weefselstructuur is en worden de resultaten uit de analyse van de beleids- en
sociologische context opgelijst.

Overzichtsschema publieke openruimtestructuur op stadskwartierniveau
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3.4.2.1.

Oase

In de binnenstad kunnen een aantal publieke open ruimten die hoofdzakelijk als rust- of stilteplek functioneren, als ‘oase’ aangeduid worden.
Het betreft kleinere zones binnen een grotere groenentiteit (i.c. de stadsparken, met uitzondering van het Koning Albert I-park), of groenenitieiten
die niet als ‘park’ kunnen begrepen worden of waar andere functies niet
kunnen ingepast worden of storend zouden zijn.
We kunnen ze m.a.w. terugvinden in, of vormen een onderdeel van
 grotere parkstructuren (bv. zone binnen een stadspark of vestingen);
 kleinere binnengebieden (Pastoor Van Haeckeplantsoen, Begijnhof, site Oud Sint-Jan, Hof De Jonghe).
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Pastoor Van Haeckeplantsoen
Beknopte historiek
Het kleine Pastoor Van Haeckeplantsoen ligt verscholen achter de tuinen
van de woningen in de Ezelstraat en de Gulden Vlieslaan, met toegangen in de Ezelstraat en op het einde van de doodlopende Raamstraat.
Tot 1981 was dit perceel de tuin van een neoclassicistisch herenhuis
langs de Gulden Vlieslaan. In 1978 werd in het BPA Sint-Joos de vrijwaring van deze groene oase vastgelegd. Na de aankoop door de stad
werd het in 1983 als parkje ingericht en opengesteld. Op een beperkte
oppervlakte (1780m²) doen een kleine natuurlijke vijver met kruidachtige
begroeiingen en een aantal merkwaardige en zeldzame bomen de nabij18
heid van de stad vergeten.
Huidige eigenschappen
Het publiek toegankelijk park (open van zonsopgang tot zonsondergang)
biedt op een bescheiden oppervlakte een unieke stille rustplek temidden
het dichte woonweefsel van het Ezelstraatkwartier.

Begijnhof De Wijngaard
Beknopte historiek
de
Ontstaan halverwege de 13 eeuw (1240) heeft het begijnhof De Wijngaard eeuwenlang dit stadsdeel stedenbouwkundig en landschappelijk
bepaald. Rond 1240 vestigden zich enkele ‘mulieres religiosae’ of vrome
vrouwen, behorend tot de Begijnenbeweging, op het terrein dat ‘Wijngaard’ (= meers, laaggelegen grasland) werd genoemd. De huidige huide
de
zen dateren uit de 16 tot de 19 eeuw maar schikken zich nog steeds
volgens het middeleeuws stratenpatroon.

18
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Sinds 1928 zijn er geen begijnen meer in Brugge. Een kloostergemeenschap die de regel van de H. Benedictus volgt, bewoont het klooterpand
en draagt nu zorg voor het begijnhof De Wijngaard.
Het stadsbestuur, sinds 1976 eigenaar van het complex, is mee verantwoordelijk voor de instandhouding van de hele omgeving. Elke beheersmaatregel wordt er pas na grondig overleg uitgevoerd.
De omgeving van het begijnhof is sinds 1939 beschermd als stadsgezicht en als monument, en het staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO.
Huidige eigenschappen
Het begijnhof is één van de toeristische toplocaties in de binnenstad.
Ondanks de hoge bezoekersdruk behoudt de site de sfeer van een mystieke oase. Het binnenplein wordt beheerd als een weide dooraderd met
enkele kleine ontwateringsgreppels, en is beplant met hoge linden, essen
en populieren. De voorjaarsbloei met duizenden narcissen is onlosmakelijk verbonden aan de beeldvorming van de site bij het brede publiek.
De tuindelen achter de kloostergebouwen zijn niet toegankelijk maar zijn
van groot landschappelijk en historisch belang binnen het stadsweefsel.
Hun oorsprong hangt ontegensprekelijk vast aan de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van het begijnhof.

Site Oud Sint-Jan
Beknopte historiek
Het Sint-Janshospitaal was aanvankelijk een passantenhuis voor pelgrims, kooplui, zwervers en een opvang voor zieken. Het hospitaal stond
via twee voogden onder toezicht van de stadsmagistraat.
Resten van de funderingen van de oudste ziekenzaal (een driebeukige
langsbouw langs de Mariastraat) dateren mogelijk van ca. 1150, en zijn
geïntegreerd in de middeleeuwse ziekenzalen, die haaks op de Maria-
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straat staan (1238-1258, 1268, en 1285). Daarop volgden het broederklooster (gedateerd tussen 1238 en 1358) en de nu verdwenen brouwerij
(begin 14de eeuw). Het zusterklooster langs de Reie kwam er pas in
1539-1544.
Vanaf 1796 viel het hospitaal onder de bevoegdheid van de Commissie
van Burgerlijke Godshuizen, maar de zusters Augustinessen bleven er
actief tot in de 20ste eeuw. In 1856-58 werd, grotendeels op de gronden
van het vroegere Sint-Janskerkhof, een complex van acht neoclassicistische ziekenzalen gebouwd (naar ontwerp van arch. Isidoor Alleweireldt),
die tot in 1976 gebruikt werden. De middeleeuwse zalen werden in 19051913 gerestaureerd en kregen een museumfunctie (nu ‘Memling in SintJan Hospitaalmuseum’). In 1908-10 werd de kraamklininiek in de Oostmeers opgetrokken (onder toezicht van arch. Louis Delacenserie, maar
naar ontwerp van arch. Alphonse De Pauw). In 1913 werden de vier
16de-eeuwse huizen in de Mariastraat, waarin de kraamkliniek voordien
gevestigd was, uitgebreid en heringericht als oog-, neus-, keel- en oorkliniek (met achterbouw naar ontwerp van arch. Jules Coomans). Ook de
aanpalende 17de-eeuwse huizen in de Heilige-Geeststraat en de Goezeputstraat maakten deel uit van het complex en zijn toen deels verbouwd voor de ziekenhuisadministratie. In 1925 kwam het bestuur in
handen van de COO, de voorloper van het OCMW. In 1976 werden alle
diensten van het oude Sint-Janshospitaal (evenals die van de Minnewaterkliniek) overgebracht naar het nieuwe AZ-Sint-Jan in Sint-Pieters. De
19de-eeuwse ziekenzalen werden in 1991 gerestaureerd en omgevormd
tot ‘Congrescentrum’. De kraamkliniek wordt sinds 1978 gebruikt door de
stedelijke technische dienst (Dienst Ruimte Ordening), de oog-, neus-,
keel- en oorkliniek en de omliggende woonhuizen worden gebruikt als
kantoren voor de musea en als Bruggemuseum-Archeologie.

De huidige resterende open ruimte - voorheen in gebruik als moestuin,
boomgaard, kruidentuin en blekerijweide voor de uitbouw van deze zorgfunctie – is intussen grotendeels herleid tot een weinig inspirerende parking naast een kleine boomgaard, in 1977 aangelegd als herinnering aan
de oorspronkelijk veel grotere boomgaard


Hof De Jonghe
Beknopte historiek
de
ste
In de 19 en het begin van de 20 eeuw vestigden zich verschillende
bedrijven op de vroegere blekerijweiden in de omgeving van de Langerei,
‘s Gravenstraat en Julius en Maurits Sabbestraat. De blekerijmeers en de
boomgaard van één van die bedrijfjes, de leerlooierij-wolwasserij De
Jonghe, werden eind 1970 door de stad aangekocht en in 1980 als
buurtparkje ingericht en opengesteld. Enkele van de voormalige bedrijfsgebouwen zijn herbestemd en als woning in het parkje geïntegreerd.
Huidige eigenschappen oase
Hof De Jonghe vormt samen met enkele aanpalende grote private tuinen
die eveneens hun oorsprong vinden in de aanwezigheid van de vochtige
blekerijweiden, een groot stiltegebied. De door schapen begraasde weide van de boomgaard die door de omgevende woningen ingesloten
wordt, doet de nabijheid van de stadsverkeer langs de Langerei en de
Julius en Maurits Sabbestraat vergeten.
Omdat vele oude fruitbomen als gevolg van de hoge grondwaterstand
kwijnden, drong zich een grondige verjongingsbeurt op; in 2004 werden
nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant en een drinkpoel gegraven

Huidige eigenschappen

BELEIDSPLAN VOOR DE OPEN RUI MTE IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN BRUGGE – f ebruari 2012

68

3.4.2.2.

Speelveldjes

Speelveldjes zijn ingericht met het oog op de spelontwikkeling van jonge
kinderen. Het stadslandschappelijke en botanische aspect zijn er van
ondergeschikt belang.
Speelveldjes kunnen:
− ofwel autonoom en los van andere infrastructuren ingericht worden (Bilkske/Kazernevest, Annuntiatenstraat, …);
− ofwel als een onderdeel van een grotere groenentiteit bestaan
(Park Sebrechts, Koningin Astridpark, Buiten Boeverievest, Sincfal).

Annuntiatenstraat
Dit speelpleintje paalt aan het OCMW – dienstencentrum ‘t Reitje wat
tegelijk het gebruik van het terrein en de sociale controle stimuleert. De
toegankelijkheid en de zichtbaarheid zijn mede door de aanleg van een
ontsluitingspad voor de aanpalende percelen.
Guido Gezellewarande
Het parkje tussen de Stijn Streuvelsstraat en de Hugo Verrieststraat had
oorspronkelijk louter een sier- en verpozingsfunctie. Het sobere, verdiepte grasveld werd in de jaren 1980 -2000 stapsgewijs aangevuld met
speelinfrastructuur gericht op de jongste leeftijdsgroepen De bereikbaarheid en de zichtbaarheid (sociale controle) zijn er zeer goed.
’t Bilkske / Kazernevest
Midden in het dichte woonweefsel van het Langestraatkwartier, palend
aan de Kazernevest, ligt het speelveld ’t Bilkske dat in 2009 een nieuwe
hedendaagse inrichting kreeg. Rond het centrale verhard speelveld zijn
speelse zit- en klimelementen aangebracht. De bereikbaarheid en de
sociale controle zijn er optimaal.
Jakobinessenpark
In het binnengebied van het grote bouwblok in het Onze-Lieve-Vrouwkwartier ligt het Jakobinessenpark. Deze zone bestaat uit een mix van
garages, parkeergelegenheid, en jeugdlokalen, en een speelzone gericht
op de oudere leeftijdsgroepen (trapveld, skate, en verhard speelveld).
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Stoelpleintje
Op het pleintje ingesloten door de woningen van Peperstraat, Vuldersreitje Langestraat en Stoelstraat zijn naast de carports ook speelvoorzieningen voor de allerkleinsten en een verhard speelveld voorzien. Met de
aanleg van een petanquebaan worden ook de ouderen uit de buurt bediend en worden de sociale mix en de sociale controle versterkt.
Sint-Brunopleintje
Het pleintje op de dakplaat van de ondergrondse parkeergarage van het
sociaal woningcomplex langs de Kazernevest en de Sint-Brunostraat is
afgewerkt met ruime beplantingsvakken rond zithoeken en een speeltuintje.
Willemijnenplantsoen (Gentpoortstraat – Willemijnendreef)
In het nieuwe sociaal wooncomplex is in de omsloten groenzone een
kleuterspeeltuintje ingericht.
Koningin Astridpark, Sincfalpark, en Park Sebrechts
In deze drie stadsparken is een goed uitgeruste buurtgerichte speeltuin
voor -6 en +6 jarigen geïntegreerd; door zijn specifieke ligging en aantrekkelijke inrichting heeft het speelplein in het Koningin Astridpark.
Buiten Boeverievest
Op een oude bastion langs de Buiten Boeverievest is een kleuterspeelhoekje ingericht.
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3.4.2.3.

Pleintjes
de

Het stratenpatroon in de binnenstad is sedert de tweede helft van de 16
eeuw (cfr. kaart van Marcus Gerards), weinig veranderd. Slechts een
drietal belangrijke ingrepen vallen op: het overwelven van de reien tussen de Spinolarei en het stadhuis; het dempen van de wallen tussen
Dampoort en Ezelpoort; de afscheiding van het West-Bruggekwartier van
de binnenstad door de aanleg van de spoorweg en het bouwen van het
station op ’t Zand.
Kenmerkend voor het gaaf bewaarde stratenpatroon is het bochtige verloop en de vele zachte richting- en profielveranderingen van de hoofdstraten. Daartussen kregen monumentale gebouwen de aandacht door
de creatie van pleintjes, of werden pleintjes gevormd met een oorspronkelijk economisch gerichte (markt)functie.
Naast de drie eerder genoemde grote stadspleinen (Markt, Burg, en ’t
Zand) kunnen volgende locaties als ‘pleintje’ aangeduid worden: Woensdagmarkt, Jan van Eyckplein, Biskajersplein, Huidevettersplein, Vismarkt, Eiermarkt, Sint-Jansplein, Kraanplein, Walplein, Muntplein en
Prinsenhof.
Enkele grote bouwkundige ingrepen leidden in de voorbije eeuwen ook
tot de creatie van nieuwe pleinvormige ruimten; we noemen hier:
• het Simon Stevinplein
• de bouw van de stadsschouwburg en de vorming van het pleintje
in de Vlamingstraat.
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3.4.2.4.

Plantsoenen

Als kleinste vorm van publieke open ruimte.kunnen we, afhankelijk van
hun samenhang of relatie met de omgeving, de plantsoenen als plantsoengeheel of plantsoensnipper ervaren.
Plantsoengehelen houden het midden tussen een pleintje en een parkje. Ze zijn duidelijk herkenbaar en hebben een eigen identiteit. Veelal
horen ze bij een grotere structuur (bv. rond een burgerlijk monumentaal
gebouw of kerk) of ruimtelijke structuur.
Als voorbeeld van plantsoengehelen dienen in de eerste plaats de plantsoenen rond de O.-L.-V.-kerk, Sint-Salvatorkathedraal, Sint-Annakerk,
Sint-Gilliskerk aangeduid. Daarnaast zijn o.a. de groene pleintjes aan de
Coupure en de Wulpenstraat, en de bomenstructuren langs de Dijver en
de Langerei (ter hoogte van de Snaggaardbrug) opvallende groene accenten.
Plantsoensnippers zijn kleine geïsoleerde groene open ruimten. Ze
functioneren als woongroen of als decorelement voor een monument of
ruimtelijke structuur.
Voorbeelden van plantsoensnippers zijn de plantsoentjes in het Genthof,
Mortierstraat, Sint-Obrechtstraat, en Vlamingstraat (voor de stadsschouwburg).
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3.4.3.

Openruimtestructuur op buurtniveau
3.4.3.1.

Op buurtniveau vormen allerlei kleine publieke en private open ruimten
samen een zeer sterke fijnmazige openruimtestructuur. Hun aanwezigheid is over de volledige binnenstad voelbaar en bijzonder typerend. Als
plantsoen zijn ze duidelijk aanwezig in het straatbeeld, als (binnen)tuin of
patio laten dikwijls enkel de overhangende begroeiing of uitstekende
boomkruinen hun aanwezigheid vermoeden.
Samen vormen ze een openruimte-ruis dat aanvullend op de open ruimten op stadskwartier- en binnenstadniveau, het stadsweefsel ‘verlucht’ en
zo de woonkwaliteit versterkt of verhoogt.
Brugge scoort mede hierdoor zeer goed op het vlak van leefbaarheid (cfr.
monitoring leefbaarheid centrumsteden).
We onderscheiden achtereenvolgens:
•
•
•
•
•
•
•

Horti conclusi
Patio’s
Inbreidingen
Symbionten
Parasieten
Huis en tuin
Weefsel zonder binnengebied

(3.4.3.1.)
(3.4.3.2.)
(3.4.3.3.)
(3.4.3.4.)
(3.4.3.5.)
(3.4.3.6.)
(3.4.3.7.)

Horti conclusi

‘De hortus conclusus (Lat.) is letterlijk de omsloten tuin, zoals die in de
middeleeuwen werd opgevat. Het concept voldeed aan een aantal voorschriften, die voornamelijk bij de aanleg van abdijtuinen en ook begijnhoven van toepassing waren.
In het kader van dit beleidsplan gebruiken we de term voor afgesloten
tuinen of open ruimtegehelen die de schaal van een klassieke stadstuin
overstijgen. De hier bedoelde tuinen vormen los van de bijhorende gebouwen een volwaardige ruimte; het kan daarbij gaan om grote ommuurde tuinen zoals kloostertuinen of grote privétuinen. Ook de clusters van
aaneenpalende of aaneensluitende stadstuinen worden als dusdanig
aangeduid.
Voor de directe omgeving fungeren deze horti conclusi als indirect kijkgroen, en ondersteunen ze mee de ruimtelijke kwaliteit van het omringende bouwblok.
De botanische en stadslandschappelijke kwaliteit van deze gebieden is
zeer hoog. De sites zijn daarenboven veelal drager van een rijke geschiedenis en daarom ook cultuurhistorisch
van
onschatbare waarde.
Voorbeelden van een hortus conclusus:
 Ongeschoeide Karmelietessen
 Ongeschoeide Karmelieten
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3.4.3.2.

Patio’s

Deze buitenruimten vormen een geheel met de omliggende gebouwen.
Het gaat meestal om grootschalige gebouwcomplexen zoals scholen of
kantoren. De aanwezigheid van de omliggende bebouwing is steeds
voelbaar (in tegenstelling tot de hortus conclusus).
Ze zijn de noodzakelijke ruimtelijke compensatie voor de dichte omringende bebouwing. Zonder deze buitenruimte zou het gebouwencomplex
niet kunnen functioneren.
Het kan daarbij gaan om zowel een (verharde) koer als om ruimten met
tuinkarakter. De kwaliteit en de inrichting van deze buitenruimten zijn
bepalend voor de leefkwaliteit van het bijhorend gebouwcomplex.
Deze ruimten staan onder constante druk omwille van allerlei ruimtebehoeften zoals parkeerruimte, bijgebouwen, overdekte speelzones, …
Voorbeelden van dergelijke patio’s zijn:
 Hof Bladelin, Naaldenstraat
 KBC-vestiging, Zilverstraat
 Hotel Ruzette, hoek Koningstraat - Hoornstraat
 Ex-WVEM complex Hoogstraat - Verversdijk
 Voormalige Rijksnormaalschool (nu Howest), Vlamingdam
 Weylerkazerne, Hugo Losschaertstraat
 Spermalie, Snaggaardstraat
 Gewezen Rijkswachtkazerne, Predikherenrei
 KTA, Nieuwe Gentweg - Jakobijnessenstraat
 Stedelijke Academie, Katelijnestraat
 VTI, Boeveriestraat

3.4.3.3.

Inbreidingen

De inbreidingen zijn ontwikkeld in een voormalig binnengebied, meestal
in de vorm van beluiken of woonerven.
Door hun ligging hebben ze veelal een autoluw en introvert karakter.
De gebouwen zijn steeds geordend rond een collectieve buitenruimte,
die kan bestaan uit een tuin, een woonerf of een plein. Veelal zijn de
private buitenruimten (tuinen) er beperkt.
De collectieve buitenruimte is essentieel voor de leefkwaliteit van de
bijhorende dicht bebouwde schil.

Voorbeelden van inbreidingen zijn:
 Pandreitje (Pandreitje – Stalijzerstraat)
 Sentillehof (Gentpoortvest – Visspaanstraat)
 Zilverpand (Noordzandstraat – Dweersstraat – Zilverstraat)
 ’t Zweerd (Witte Leertouwersstraat - Zwarte Leertouwersstraat)
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3.4.3.4.

Symbionten

In de letterlijke betekenis is een symbiont (Gr.) een organisme dat met
een ander in symbiose leeft. Symbionten zijn in de context van dit beleidsplan in eerste instantie potentiële open ruimten. De activiteit die ze
huisvesten vormt geen belasting voor het omliggende bouwblok of de
directe omgeving. Het gaat om bijvoorbeeld ateliers, garageboxen, klaslokalen en opslagruimten.
De ruimtelijke belasting van de bebouwing is in evenwicht met de maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving.

3.4.3.5.

Parasieten

In de letterlijke betekenis is een parasiet een organisme dat leeft op en
zich voedt ten koste van een ander organisme. In deze context is onder
de aanduiding ‘parasiet’ te verstaan: de potentiële open ruimte ingenomen door een vreemd lichaam zoals een loods, parkings, of een extra
wooncomplex dat het volledige binnengebied inneemt. Via een doorsteek
in de vorm van hellingen, onderdoorgangen of blinde rolpoorten is ze
verbonden met de celwand van het bouwblok.

Vaak is de omgeving echter gebaat bij deze symbiont. Ze huisvesten
immers noodzakelijke stedelijke functies die de kwaliteit en leefbaarheid
van het bouwblok en de binnenstad in het algemeen ten goede komen.

In tegenstelling tot de symbiont is de ruimtelijke belasting van de aanwezige bebouwing niet in evenwicht met de mogelijke meerwaarde voor de
omgeving.
De parasiet belast door zijn schaal en inplanting de woonkwaliteit van het
omliggende woonweefsel.

Voorbeelden van symbionten zijn:
 garagecomplex in de Jakobinessenstraat
 sportzaal Rust Roest in de Groenestraat)

Voorbeelden van parasieten zijn:
 Centraal deel garages van het binnengebied Baliestraat
 parking Nieuwe Gentweg
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3.4.3.6.

Huis en tuin

Onder deze omschrijving is te verstaan de open ruimte gevormd door de
tuinen van de klassieke kavels in de buitenschil van het Brugse bouwblok.
De buitenruimte vormt een extra kamer of leefruimte, maar dan één zonder dak. Zodra de diepte van het perceel het toelaat, bezwaren kleine
bouwsels en andere constructies de open marge.
Dit soort weefsel is algemeen verspreid of aanwezig in de binnenstad en
garandeert een zekere woonkwaliteit op perceelsniveau.

3.4.3.7.

Weefsel zonder binnengebied

In dit weefsel is de volledige ruimte bebouwd. Dit omwille van de grote
ruimtebehoefte in tegenstelling tot de omringende of aanpalende centrumstraten, of omdat de beschikbare ruimte in het bouwblok de inrichting van tuinen of buitenruimten niet toelaat.
Zones in de binnenstad waar weefsel zonder binnengebied dominant
voorkomt:
 Woonweefsel in Langestraatkwartier: Vulderstraat - Kwekersstraat - Balsemboomstraat
 Woonweefsel in West-Bruggekwartier: Zevensterrenstraat Paalstraat - Kammakersstraat - Kreupelenstraat.
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3.5. Specifieke structuur en eigenschappen van
het stadsweefsel op schaal van de stadskwartieren

In de stad onderscheiden we een aantal ‘stadskwartieren’. Het zijn gebieden met veelal een specifieke weefselstructuur en functies. (o.a. wonen, handel, onderwijs, horeca, cultuur, kantoren, ...).
In organisch gegroeide steden mengen deze functies zich onderling, al
kan de veelzijdigheid van een bepaald kwartier worden overstemd door
één overheersende functie.
Hetzelfde geldt voor de kwartiereigen openruimtestructuur. Bij een vluchtige waarneming of in vogelvluchtperspektief zijn geen duidelijke structuren of indelingen naar perceelindeling en stadslandschappelijk beeld te
onderscheiden; niettemin zijn in de Brugse binnenstad negen kwartieren
aan te duiden waar het stratenpatroon en het daarop ontwikkeld bouwblok- en binnengebiedweefsel een eigen identiteit ontwikkelde..
De hier gehanteerde indeling van de Brugse binnenstad in stadskwartieren is deze van het Structuurplan Brugge (1976).
‘Natuurlijke’ grenzen (de reien) of kunstmatige grenzen (de poortstraten
of andere hoofdstraten) bakenen deze kwartieren af.
Hierna wordt voor de verschillende kwartieren een korte omschrijving
gegeven van de kwartiereigen weefselstructuur en de bijzonderheden
m.b.t. de aanwezige voorzieningen (cfr. 3.3).
Overzicht weefseleigen open ruimtestructuur op het niveau van de stadskwartieren.
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De negen stadskwartieren zijn:

I.

Het Steenstraatkwartier

II.

Het Burgkwartier

III.

Het Ezelstraatkwartier

IV.

Het Sint-Gilliskwartier

V.

Het Seminariekwartier

VI.

Het Langestraatkwartier

VII.

Het Magdalenakwartier

VIII.

Het O.-L.-Vrouwekwartier

IX.

Het West-Bruggekwartier

Het Steenstraatkwartier en het Burgkwartier vormen samen het hart van
de stad; als geheel vallen ze samen met het gebied afgebakend door de
eerste omwalling. De overige zeven kwartieren vullen het gebied tussen
de eerste en de tweede omwalling.
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3.5.1.

Het Steenstraatkwartier en Burgkwartier

Het stratenpatroon in het centrum oogt organisch, met een hoofdrichting
die parallel loopt met de as Zuidzandstraat - Steenstraat. De hoofdstraten verbinden de drie belangrijkste stadspleinen; de open ruimte in het
kwartier bestaat verder hoofdzakelijk uit pleintjes en plantsoenen.
De bebouwing is er compact, en tuinen of private open ruimten zijn er
zeldzaam.
Het Steenstraatkwartier omvat naast enkele toeristische toplocaties
(Markt en belfort, Sint-Salvatorkathedraal) ook de belangrijkste winkellus
(Steenstraat – Zuidzandstraat – ’t Zand – Noordzandstraat – Geldmuntstraat en Markt)
Grenzend aan het Steenstraatkwartier ligt het Burgkwartier dat een opmerkelijk hoge concentratie van publieke en representatieve gebouwen
of diensten herbergt. (de provinciale instellingen, het stadhuis en het
Brugse Vrije, de Heilige-Bloedkapel, en twee grote hotelvestigingen).
Voor beide kwartieren als geheel is de beschikbare openbare groene
ruimte en de formele speelruimte voor kinderen beperkt.
De globale afwezigheid van groen (met zachte recreatieve faciliteiten) in
beide kwartieren wordt gedeeltelijk goedgemaakt door de aanwezigheid
van een aantal kleine of ruimere autovrije of verkeersluwe pleinen (Markt,
Simon Stevinplein, Muntplein, Dijver, Burg, Sint-Jansplein, Jan van
Eyckplein, Prinsenhof, Woensdagmarkt,…) waar groen in de vorm van
forse boomvolumes het straatbeeld verzacht en identiteit geeft.
De bereikbaarheid van beide kwartieren is soms verstoord en niet altijd
evident. De parkeerdruk is er zeer hoog; enkele grote publieke ondergrondse parkeergarages en parkeervoorzieningen bij private complexen

vullen deze behoeften in.
Daartegenover staat een geregelde en vlotte bereikbaarheid en bediening van het openbaar vervoer.
Het woonklimaat is mede door het aanbod van winkels voor dagelijkse
voorzieningen zeer aantrekkelijk, in het bijzonder ook voor senioren. De
vastgoedprijzen zijn er erg hoog waardoor betaalbaar wonen niet voor
iedereen verzekerd is; enkel in het Zilverpandcomplex zijn sociale huurwoningen beschikbaar.
Er is een groot aanbod aan scholen voor lager en secundair onderwijs.

3.5.2.

Het Ezelstraatkwartier

Het Ezelstraatkwartier wordt begrensd door de Vlamingdam in het noorden en de Hoefijzerlaan in het zuiden. Via de Ezelpoort overbrugt men
de vestingen en wordt de verbinding met Christus-Koning gemaakt.
In functie van dit beleidsplan splitsen we het kwartier op in twee subzones waarbij de Ezelstraat de scheidingslijn vormt tussen de zuidelijk lob
rond de Beenhouwersstraat en de noordelijke lob rond de SintJorisstraat.
Het bouwblokkenpatroon van de zuidelijke lob bestaat uit grote bouwblokken met ingesloten binnengebieden. De meeste binnengebieden zijn
bezet met bergingen, garages, een sportcomplex, enz., en één binnengebied is nagenoeg volledig ingenomen door een groot schoolcomplex.
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Daarnaast zijn er twee bouwblokken waarvan het groene binnengebied
wordt ingenomen door een publiek park (Pastoor Van Haeckeplantsoen
en Sebrechtspark).
In de noordelijke lob zijn enerzijds klassieke bouwblokken of grote bouwblokken die quasi volledig zijn ingenomen door één functie met een groot
aandeel open ruimte. De open ruimten van deze bouwblokken reiken tot
aan de randen van het bouwblok (tuinmuren met overhangend groen).
De verschillende aanpalende open ruimten vormen samen een open
ruimtecluster.
De bereikbaarheid vanuit en naar de stadsrand is er goed. De woondichtheid ligt hoog.
De lob rond de Beenhouwersstraat heeft voldoende formele speelmogelijkheden. Het Sebrechtspark is er de grootste groene ruimte. In de lob
rond de Sint-Jorisstraat ontbreken speelmogelijkheden en openbare
groene ruimten; daartegenover staan enkele grote ingesloten open ruimten (kloostertuinen, site rond de voormalige Rijksnormaalschool).
Het aanbod aan winkels voor dagelijkse behoeften (Ezelstraat) en scholen is voldoende. Het aandeel culturele functies is er beperkt, en het
aanbod gemeenschapsvoorzieningen is behoorlijk.

3.5.3.

Het Sint-Gilliskwartier

Ten noorden van het Ezelpoortkwartier, begrensd door de Langerei en
de Gouden Handrei, situeert zich het Sint-Gilliskwartier. - In het noorden,
waar dede omwallingen werden gedempt, is de Komvest gesitueerd.
Daar bevindt zich bebouwing van recentere datum, deels opgetrokken op
de vroegere bleekweiden, moestuinen en tuinbouwbedrijven.
Deze voorgeschiedenis is nog duidelijk af te lezen in het
bouwblokpatroon van dit kwartier. Lange slingerende straten vormen
uitgestrekte binnengebieden met onregelmatige vormen. Vele van deze
binnengebieden zijn verkaveld of ingevuld met grote gebouwcomplexen
van semi-private dienstverlenende instellingen (Wit-Gele Kruis, KA,
ADMB). Andere binnengebieden zijn nog open en worden begrensd door
ondiepe kavels.
Het patroon kan beschreven worden als onregelmatige open
ruimtevlekken midden grootschalige bouwblokken met grillige
begrenzingen.
Het kwartier is vergelijkbaar met het aangrenzende Ezelstraatkwartier.
De bereikbaarheid is er goed, en het aanbod aan dagelijkse voorzieningen en onderwijsinstellingen is voldoende.
Met de aanwezigheid van de formele speelruimte in de Annuntiatenstraat
(’t Reitje) en in het Sincfalpark scoort deze buurt goed. Het sportveldje
(mini-pitch) in het Sincfalpark heeft een enigszins buurtoverschrijdende
functie.
Hoewel het culturele en sociale aanbod beperkt is (één kerk en één gemeenschapslokaal) is het woonklimaat er aantrekkelijk. Het kwartier
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huisvest daarnaast enkele belangrijke stedelijke functies en voorzieningen zoals het Wit-Gele Kruis, ADMB, …
De woontypologie is vergelijkbaar met het Ezelstraatkwartier: er is een
goede mix van appartementen, woningen met tuin en, woningen rond
binnengebieden. De wijk bezit nog tal van waardevolle tuinen.

Ondanks de hoge stadslandschappelijke beeldkwaliteit en de opvallende
aanwezigheid van (grote) private waardevolle privétuinen (horti conclusi)
heeft het kwartier een ondermaatse publieke groendekking, en er is geen
buurtoverschrijdende formele speelplek aanwezig. Het aanbod aan
buurtwinkels is zeer laag, en er zijn geen instellingen voor lager onderwijs aanwezig.
De bereikbaarheid vanuit en naar het kwartier wordt gehypothekeerd
door de ringvaart en de opsluiting tussen de Kruispoort en het Dampoortcomplex aan de uiterste zijden.

3.5.4.

Het Seminariekwartier

Langs de andere zijde van de Langerei is een vijfde kwartier te herkennen. Het wordt gekenmerkt door de grote schaal van de gebouwen en
een groot aantal open ruimten. Het Grootseminarie, Onze-Lieve-Vrouw
ter Potterie, Spermalie, het Engels Klooster, Sint-Leocollege en de schuttersgilden zijn de voornaamste actoren die een grote oppervlakte innemen.
Het perceelspatroon bestaat uit grote bouwblokken waarvan grote delen
begrensd worden door tuinmuren. De bouwblokken huisvesten in
hoofdzaak functies met een regionale betekenis. Binnen hun
perceelsgrenzen beschikken enkele vestigingen nog een aanzienlijke
oppervlakte open ruimte.
Enkele grote aaneengesloten open ruimten vormen samen een grote
openruimtecluster waarvan de soms eeuwenoude ommuringen het
kwartier een zeer karakteristiek beeld verlenen Centraal in het kwartier
(omgeving Stijn Streuvelsstraat - Albrecht Rodenbachstraat – Hugo
Verrieststraat) en ten noorden van het kwartier (Oost-Proosse –
Leestenburg) liggen stroken langwerpige bouwblokken met een
enigszins residentieelkarakter.

3.5.5.

Het Langestraatkwartier

De Langestraat heeft haar naam gegeven aan het kwartier omsloten
doorde Sint-Annarei, de Coupure, de Kazernevest en de Peperstraat. De
Kruispoort verzorgt de toegang tot de binnenstad.
Het gebied bestaat uit een dicht weefsel van langwerpige bouwblokstroken, waarvan een deel niet over een buitenruimte beschikt. De groendekking op het private en het openbare niveau is er ondermaats, en
waardevolle tuinen (horti conclusi) zijn slechts beperkt aanwezig. Er zijn
voldoende formele speelplekken aanwezig, op kleine pleintjes (Bilkske,
Sint-Brunopleintje) of in binnengebieden (Stoelstraat – Vuldersreitje).
Voor volwaardig wijkgroen is het kwartier aangewezen op de aanpalende
stadskwartieren of de aangrenzende vesten.
Het gerechtsgebouw ligt ruimtelijk in de binnenstad maar functioneert
bijna volledig geïsoleerd ervan. Binnen het complex zijn verschillende
openruimtekamers aanwezig.
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Het aanbod aan winkels voor dagelijkse behoeften en lagere scholen is
voldoende.

3.5.6.

aantrekkingskracht, en de groendekking wordt aangevuld door de belangrijke tuinzone (met belangrijke erfgoedwaarde) bij het SintAndreasintstituut en seniorie Ten Eekhoute. Het voorzieningenaanbod is
goed en ook de gemeenschapslokalen en lagere scholen zijn goed vertegenwoordigd.

Het Magdalenakwartier

Tussen de Coupure en de Katelijnestraat bevindt zich het Magdalenakwartier. Het oostelijk deel van het kwartier vertoont een rastervormig
bouwblokkenpatroon met voldoende ruimte voor privaat woongroen.
Centraal zijn enkele rasterkamers ingevuld door een groot publiek park.

3.5.7.

Het O.-L.-Vrouwekwartier

Het westelijk deel vertoont een veel grilliger patroon van lange dwarsstraten (Oude en Nieuwe Gentweg) die grote onregelmatige bouwblokken
afbakenen. Heel wat binnengebieden van deze bouwblokken huisvesten
gebouwencomplexen met verschillende functies (onderwijs, administratie…) en met bijhorende open ruimten. Andere zijn reeds verkaveld of
ingevuld als opslagplaats en garagezone.

Dit kwartier is gekenmerkt door een waterrijke omgeving met tal van
historische complexen (het St.-Janshospitaal, begijnhof De Wijngaard, ,
sluiscomplex met sashuis, etc.). Deze functies stonden in relatie met de
reien en bepalen de structuur van het gebied. De tussengelegen gebieden werden pas later verkaveld in smalle bouwblokken. Het stadsweefsel
vertoont daardoor een grillig patroon met diverse grote open ruimten (van
historische publieke functies) die aansluiten op de reien, afgewisseld met
compacte residentiële bebouwing. De open ruimten vormen samen een
open ruimtecluster.

De Gentpoort is de enige toegang over de vesten tot de binnenstad. De
aansluitingen op de aangrenzende kwartieren zijn goed; de ontsluiting
naar de snelwegen en het station verloopt echter minder vlot.
Het Koningin Astridpark vormt de groene long van het kwartier. Er zijn
weinig beeldbepalende gebouwen en er zijn ook amper gebouwen met
een culturele functie aanwezig.

Dit kwartier valt grotendeels samen met de belangrijkste toeristische as
die aansluit op het Steenstraatkwartier, en waarop o.m. het SintJanshospitaal, het begijnhof, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, ende museumcluster van Groeninge zijn geëntDe bebouwing is er beperkt en de ruimte
wordt in het zuiden sterk bepaald door de aanwezigheid van de ringweg,
het Koning Albert I - park en het station.

Met de aanwezigheid van het speelplein in het Koningin Astridpark, en
de voorzieningen in het Jakobijnessenpark en het Willemijnenplantsoenis
een voldoende aanbod aan formele speelmogelijkheden verzekerd, Het
centrale Koningin Astridpark heeft een buurt- of kwartieroverschrijdende

De bereikbaarheid is er zeer goed, en het kwartier wordt bediend door
alle transportmodi. De horeca- en winkelvestigingen zijn zeer sterk geconcentreerd en gericht op de toeristische as en de toeristenstromen.
Het aanbod aan winkels voor dagelijkse behoeften komt onder druk.
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Diverse onderwijsinstellingen van hoger tot lager onderwijs, voor jongeren en voor volwassenen, in dag – en avondleergangen, hebben er een
vestiging. Het aanbod aan gemeenschapslokalen en culturele infrastructuur is voldoende.
De buurt is bij uitstek geliefd voor de inrichting van tijdelijke verblijven in
functie van de toeristische sector.
De ruime groendekking heeft vooral een esthetiserende en aankledende
functie, waarbinnen er onvoldoende formele speelruimte werd gereserveerd.

3.5.8.

Het West-Bruggekwartier

Deze sector is volledig afgesneden van de rest van de binnenstad door
de ringweg (die werd aangelegd op het vroegere tracé van de spoorlijn
naar de kust). Het weefsel bestaat uit kleine bouwblokken met nauwelijks
open ruimte, geflankeerd door de grote openruimtegehelen van de vestingen en het westelijk deel van het Koning Albert I - park waarop ook de
ruime kloostertuin van de Sint-Godelieveabdij aansluit.
De Smedenpoort vormt de westelijke toegang tot de binnenstad. Er zijn
weinig mogelijkheden voor groen op buurtschaal, en formele speelmogelijkheden ontbreken ervolledig.
De beeldkwaliteit van het woonweefsel is middelmatig. Het kwartier kent
een groot aanbod aan appartementen, scholen en winkels.
De volledige open ruimtestructuur opgebouwd uit de verschillende categorieën van diverse
schaalniveau’s wordt in deze figuur schematisch samengevat.
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4. EVALUATIE

Op basis van de situering en de analyse uit de vorige hoofdstukken
worden hierna de kenmerken geëvalueerd van de bestaande
openruimtestructuur van de historische binnenstad van Brugge.
De kwaliteiten en de potenties van de open ruimte zijn de aspecten die
moeten versterkt worden, en waarop beleidsmaatregelen in andere
sectoren moeten gericht worden.
De knelpunten en bedreigingen geven de punten aan waar het beleid
actief moet ingrijpen om de open ruimte in de binnenstad de versterken.
Dit hoofdstuk vormt de overgang tussen de analyse enerzijds en de
uitwerking van de visie en de gewenste open-ruimtestructuur anderzijds.
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4.1. Kwaliteiten en potenties

4.1.1.

aanwezigheid van veel open ruimte

De historische binnenstad van Brugge wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van talrijke open ruimten. De open ruimte neemt een grote
oppervlakte in van de binnenstad. Het openbaar groen heeft in 2010
een oppervlakte van ca. 55 ha, of ca. 13% van de oppervlakte van de
binnenstad. Daarnaast zijn er ook nog de openbare pleinen (o.m. de
Markt, de Burg en ’t Zand) en de vele private tuinen, waarvan enkele
heel grootschalig (bv. de openruimtecluster in het Seminariekwartier).
De aanwezigheid van een omvangrijke open ruimte bepaalt in sterke
mate de kwalitatieve uitstraling en de aangename ruimtelijke
beleving van de binnenstad. Het groen en de open ruimte zijn overal
aanwezig in het straatbeeld. Elke bewoner en elke bezoeker van de
binnenstad bevinden zich steeds op wandelafstand van een groene,
open ruimte. De aanwezige open ruimte versterkt nog de
aantrekkingskracht van de historische binnenstad van Brugge, zowel
voor de bewoner als voor de bezoeker. De open ruimte compenseert er
de compacte bebouwing van de gesloten bouwblokken, typerend voor
een historische binnenstad.
Vooral in het noordelijke en het zuidelijke deel van de binnenstad is de
aanwezigheid van de open ruimte opvallend.
Het geheel van de vestingen, het Koning Albert I-park, het Bargeplein,
het Minnewaterpark, en de omgeving van het begijnhof vormt een
opvallende groene omgeving in het zuiden van de binnenstad, en

ontwikkelde als zich dusdanig tot een uitzonderlijke ‘groene
toegangspoort’ tot Brugge vanaf het station en de busparking op het
kanaaleiland. Deze groene ruimte dringt door tot tegen de oudste delen
van de stad (Onze-Lieve-Vrouwkwartier en Steenstraatkwartier).
In het noordelijke deel van de binnenstad zorgen grote open ruimten en
open-ruimteclusters voor een open, groen en rustig karakter. De openruimtecluster van het Ezelstraatkwartier (met o.m. de ommuurde tuin van
de Ongeschoeide Karmelietessen en de parktuin van de Ongeschoeide
Karmelieten), het Sincfalpark, de Komvest en het Baron Ruzettepark, de
grote open ruimten in de binnengebieden van het Sint-Gilliskwartier en
de openruimtecluster van het Seminariekwartier (met o.m. de tuin van
het Grootseminarie, Ter Potterie, Spermalie, het Engels Klooster en de
tuinen van de schuttershoven) nemen samen een grote oppervlakte in en
zijn bepalend voor het ruimtelijk beeld van dit stadsdeel.

4.1.2.

een grote diversiteit aan open ruimten

De open ruimte in de Brugse binnenstad vertoont een grote diversiteit op
het vlak van schaal, van inrichting en van statuut. Zo komen er zowel
grootschalige als kleinschalige open ruimten voor, zowel verharde als
groene open ruimten, zowel gebruiksruimten als meer natuurlijke open
ruimten, zowel publieke als private open ruimten. Deze grote
verscheidenheid levert een rijk geschakeerde ruimtelijke structuur op.
Elke open ruimte van de historische binnenstad heeft een eigen
geschiedenis, een eigen identiteit en is als dusdanig herkenbaar.
Met de ruimtelijke diversiteit van de open ruimten komt een variatie aan
gebruiksmogelijkheden overeen. Sommige open ruimten zijn
multifunctionele parkgebieden of pleinen (de vestingen, de stadsparken
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en de stadspleinen), andere open ruimten zijn door hun inrichting of hun
beperkte toegankelijkheid eerder rustige, stille groengebieden(het
begijnhof, de tuin van de Ongeschoeide Karmelietessen, de tuin van het
Grootseminarie en talrijke aaneengesloten private tuinen). Nog andere
open ruimten zijn ingericht voor een welbepaalde functie, zoals de
speelvelden of speelpleinen, de schoolspeelplaatsen en de parkings bij
grotere gebouwcomplexen.
De open ruimten vertonen eveneens een diversiteit op het vlak van
toegankelijkheid en zichtbaarheid. Terwijl sommige open ruimten heel
zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld en vrij toegankelijk zijn, liggen
andere open ruimten eerder verscholen in binnengebieden of achter
muren. De verscholen open ruimten – al dan niet privaat – hebben een
meer intiem karakter en zijn vaak enkel gekend door de direct
omwonenden. De afwisseling tussen de zichtbaar aanwezige, publieke
open ruimten en de verscholen of verdoken groene plekjes resulteert in
een gevarieerde en dikwijls verrassende ruimtelijke beleving.
De aanwezigheid van water voegt een uitzonderlijke ruimtelijke
kwaliteit toe. De reien en de grachten en kanalen van de vestingen
getuigen van de historische evolutie van de stad endragen bij tot de
vorming van een uniek stadslandschap. Ze creëren een ruimtelijke
openheid in de binnenstad en ondersteunen de kwaliteit van de
stedenbouwkundige structuur.

4.1.3. een open ruimte verbonden aan het historische erfgoed
De open ruimten van de binnenstad van Brugge zijn onlosmakelijk
verbonden met het historische erfgoed dat door de UNESCO erkend
werd als Werelderfgoed. Net als de bebouwde monumenten kunnen ook
sommige open ruimten beschouwd worden als monumenten. Open
ruimten als de Markt, de Burg, ’t Zand, de reien, het Begijnhof ‘De
Wijngaard’ , het Minnewater, en de omgeving van het Grootseminarie
behoren tot het collectieve geheugen.
Een aantal open ruimten zijn direct gekoppeld aan gebouwen van
historische instellingen. Dit is o.m. het geval voor de tuinen van vele
kloosters, de speelruimte bij scholen, de tuinen van de schuttershoven,
en de buitenruimten van ziekenhuizen. Bij deze instellingen vormen de
bebouwing en de open ruimte vaak een samenhangend ruimtelijk geheel.

4.1.4. een
coherente
ruimtestructuur

en

leesbare

open-

De open ruimte in de historische binnenstad van Brugge vertoont een
coherente en leesbare structuur, die grotendeels overeenkomt met de
stedenbouwkundige structuur. De lineaire openruimtestructuur van de
vestingen zorgt voor een duidelijke en herkenbare ruimtelijke afbakening
van de binnenstad, die enkel in het noorden op enkele plaatsen
onderbroken wordt. In de loop van de reien is het tracé van de eerste
stadsomwalling herkenbaar.
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Verspreid over de binnenstad komen grotere openruimtegehelen voor die
de leesbaarheid van de stedenbouwkundige structuur bevorderen: de
stedelijke pleinen (Markt, Burg, ’t Zand), de stadsparken, en
openruimteclusters. Analoog aan de merkwaardige gebouwen vormen ze
landschappelijke bakens die de binnenstad structureren.

lakennijverheid, als drager van publieke en gemeenschapsfuncties zoals
scholen en kloosters), kunnen ze in de toekomst een belangrijke rol
vervullen in het versterken van het bestaande kwaliteitsniveau van de
binnenstad. Daarnaast creëert de open ruimte ook kansen voor
ontwikkeling voor de nabije omgeving, die de aanwezigheid van deze
open ruimten kunnen valoriseren.

4.1.5. de open ruimte als kader voor een leefbare
en aantrekkelijke binnenstad
De aanwezigheid van veel verschillende open ruimten waarborgt een
bijzondere potentie voor de toekomstige leefbaarheid van de binnenstad.
De aanwezigheid van de open ruimte vormt een uniek gegeven, dat de
basis kan vormen voor een kwalitatieve en duurzame
stadsontwikkeling. Aandacht voor groene ruimten bij de verdere
ontwikkeling van de binnenstad sluit aan bij de hedendaagse
denkbeelden of inzichten rond duurzaamheid. Met een gepaste integratie
van de open ruimten in het functioneren van de stad kan Brugge de stap
zetten van het middeleeuwse verleden naar de stad van de 21ste eeuw.
De wisselwerking tussen de bebouwing en de functies enerzijds en de
open ruimten anderzijds doorheen de volledige binnenstad vormt een
benijdenswaardig ruimtelijk gegeven. De binnenstad van Brugge kan
fungeren als een complete leefwereld waar alle noodzakelijke functies en
voorzieningen op wandelafstand aanwezig zijn.
Bovendien creëert de aanwezigheid van vele open ruimten een
kwalitatief kader voor een gezonde leef- en werkomgeving. De
drukte en de compactheid van de stad worden gecompenseerd door de
openheid en het rustgevend groen. Zoals de open ruimten in het
verleden een economische functie hadden(bv. als bleekweides voor de

BELEIDSPLAN VOOR DE OPEN RUI MTE IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN BRUGGE – f ebruari 2012

87

4.2. Knelpunten en bedreigingen
4.2.2. aanwezigheid van open ruimten met een
weinig kwalitatieve inrichting
4.2.1. een ongelijkmatige spreiding van de open
ruimten
Tegenover de grote kwaliteiten en potenties van de open ruimte in de
historische binnenstad van Brugge zijn er ook enkele knelpunten te noteren die gedeeltelijk afbreuk doen aan de waarde van de aanwezige open
ruimte. Zo vertoont de openruimtestructuur voor sommige aspecten een
ongelijkmatige spreiding. Sommige stadskwartieren hebben een tekort
aan heel specifieke open ruimten, ook al is er globaal gezien voldoende open ruimte aanwezig.
• In het Ezelstraatkwartier en in het Seminariekwartier ontbreekt
een publiek park op het niveau van het kwartier.
• In een aantal kwartieren ontbreken groene oases voor de buurt.
• In de toeristische zone is er een tekort aan speelveldjes.
Op sommige plaatsen wordt de continuïteit van de bestaande openruimtestructuur onderbroken of verstoord.
Langs de vestingen ontbreken enkele schakels: een strook tussen de
Ezelpoort en de Komvest, de omgeving van de Dampoort met de site van
het bedrijf Genencor, en een strook langs de Boninvest (tussen Gentpoort en Coupure).
Langs de reien stelt zich het probleem van de inrichting van de aangespoelde of alluviale gronden. Deze gronden werden op een aantal plaatsen ingericht als private (formele) tuin, waardoor de lineaire continuïteit
en de eigenheid van deze open-ruimtestructuur verstoord wordt.

Naast de vele waardevolle, mooie open ruimten, kunnen er in de binnenstad enkele open ruimten met een weinig kwalitatieve inrichting aangeduid worden. De meeste van deze open ruimten hebben de potentie om
te fungeren als een groene drager voor de binnenstedelijke activiteiten.
De aanwezigheid van verharding, infrastructuur of bebouwing beperkt in een aantal gevallen de kwaliteit van de open ruimte. Voorbeelden hiervan zijn o.m.:
• de verhardingen en de restruimten op de site Oud Sint-Jan;
• de gefragmenteerde bebouwing in het Baron Ruzettepark;
• de grootschalige weginfrastructuur in het Koning Albert I-park.
Sommige open ruimten hebben nood aan een kwalitatieve herinrichting om hun waarde voor de binnenstad voldoende tot zijn recht te
laten komen. Dit is o.m. het geval voor de site Groenestraat-Rozendal,
het Beursplein en Ten Eeckhoute.
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4.2.3. aanwezigheid van weinig toegankelijke open
ruimte
In de binnenstad komen een aantal belangrijke open ruimten voor die
niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Een deel van deze open ruimten
zijn private stadstuinen en zullen ook in de toekomst hun privaat karakter
behouden. Andere open ruimten daarentegen kunnen beter deel uitmaken van het stedelijke functioneren door hun toegankelijkheid te vergroten. Zeker in het noordelijke deel van de binnenstad komen relatief grote
open ruimten voor die afgesloten zijn voor het publiek (o.m. de aanwezige kloostertuinen). In dit stadsdeel is de publiek toegankelijke open ruimte relatief beperkt.

4.2.4. gebrekkige bescherming van (waardevolle)
open ruimten
Vele open ruimten in de binnenstad maken volgens de bestaande bestemmingsplannen (gewestplan, BPA’s of RUP’s) deel uit van het woongebied. Dit betekent dat de aanwezige open ruimten planologisch niet
beschermd zijn.
Toch zijn er een aantal open ruimten die enige vorm van bescherming
genieten. In de totaliteit van de open-ruimtestructuur gaat het eerder om
een gefragmenteerde bescherming.
Zo is een beperkt aantal waardevolle open ruimten juridisch beschermd
als onderdeel van een stadsgezicht: o.a. Hof De Gros, Hotel Ruzette,
Engels Klooster, Bargebouw en omgeving,…. Andere open ruimten zijn
dan weer als dusdanig opgenomen in beleidsdocumenten (bv. in het

Ruimtelijk Structuurplan Brugge) en genieten bijgevolg een informele
bescherming: Koningin Astridpark, Park Sebrechts, de vestinggordel..

4.2.5. versnippering
ruimtegehelen

van

grotere

open-

Sommige grootschalige open ruimten zijn of raken versnipperd in verschillende afzonderlijke deeltjes. Dit is bijvoorbeeld het geval waar er
verschillende eigenaars zijn voor een groter gebied (bv. Ten Eeckhoute).
Bepaalde open ruimten raken gefragmenteerd door de verkoop van kleinere gedeelten, waardoor de eigendomsstructuur versnippert.
De versnippering van de grotere open-ruimtegehelen bemoeilijkt in sterke mate een coherent en effectief beleid voor deze ruimten. Bij de inrichting en het beheer van deze open ruimten moeten meerdere actoren
betrokken worden. Bovendien gaan op deze manier potenties verloren
voor de invulling van grotere open ruimten in de binnenstad.

4.2.6.

de open ruimte onder druk

De open ruimte in de historische binnenstad van Brugge staat onder
druk. Dit heeft te maken met een aantal recente ontwikkelingen op het
vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening die tekenend zijn voor
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een algemene maatschappelijke evolutie. Deze ontwikkelingen doen zich
19
– zoals in de meeste centrumsteden – ook in Brugge voor.
• Sedert enkele jaren is de stadsvlucht in de meeste centrumsteden van Vlaanderen gestopt en trekken de steden opnieuw bijkomende inwoners aan. De aantrekkingskracht van de steden
heeft geleid tot een zoektocht naar gebieden in de stadscentra
die kunnen (her)ontwikkeld voor het wonen of voor aanverwante
functies. Gebieden die hun oorspronkelijke bestemming verloren
hebben (bv. bedrijven, kloosters) en open ruimten komen hiervoor in het vizier.
• Een aantal grootschalige functies (o.m. scholen, ziekenhuizen,
administraties) hebben tijdens de voorbije decennia het stadscentrum verlaten om te verhuizen naar een nieuwe locatie aan
de rand van de stad. Ook binnen het stadscentrum zelf zijn er
verhuisbewegingen van dergelijke functies geweest (bv. samenbrengen van verschillende diensten op één locatie). De grootschalige functies waarop dit betrekking had, waren vaak dragers
van belangrijke, waardevolle open ruimten. Door de verhuis van
deze functies verloren ook de open ruimten, die er deel van uitmaakten, hun betekenis. Een nieuwe kwalitatieve invulling geven
aan deze open ruimten, ook bij eventuele functiewijzigingen, blijft
een uitdaging voor de toekomst.

de open ruimten. Voor andere sites daarentegen zal een herontwikkeling
van het volledige gebied nodig zijn.

Specifiek voor de binnenstad van Brugge stelt zich de vraag naar de
toekomst van de vele kloosters die er aanwezig zijn. De kloosters in de
binnenstad van Brugge beschikken vaak over grote en waardevolle open
ruimten. Door de dalende kloosterbevolking zal vroeg of laat voor deze
sites een nieuwe bestemming gezocht moeten worden, en dus ook voor
de eraan verbonden open ruimten. Voor sommige sites zal deze herbestemming gebeuren binnen de bestaande gebouwen en met behoud van
19

Vlaanderen telt 13 zogenaamde ‘centrumsteden’: Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Genk,
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.
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aan identiteit en herkenbaarheid. Al deze aspecten zijn aanwezig in de
bestaande open ruimte van de binnenstad. De stedenbouwkundige structuur van de middeleeuwse stad vormt aldus een bron van inspiratie voor
de stad van de toekomst.

5. VISIE
5.1. De historische open ruimte van de Brugse
binnenstad als drager van een duurzame
stadsontwikkeling voor de 21ste eeuw
ste

In het begin van de 21 eeuw zoeken de stedenbouw en de ruimtelijke
ordening naar een nieuw evenwicht tussen het invullen van concrete
maatschappelijke ruimtebehoeften (voor wonen, voorzieningen, bedrijven, infrastructuur, enz.) enerzijds, en het versterken en herstellen van
natuurlijk-landschappelijke systemen en structuren anderzijds. De hedendaagse stedenbouw en ruimtelijke ordening gaan uit van een duurzame ontwikkeling. Nieuwe ruimtelijke ingrepen moeten hun impact op
de natuurlijke en de menselijke omgeving (op het vlak van energie, natuur, water, geluid, vervuiling, ...) zo beperkt mogelijk houden. Elementen
van de open ruimte leggen harde randvoorwaarden op aan mogelijke
ontwikkelingen. Aspecten als ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en identiteit spelen hierin een belangrijke rol.
De historische binnenstad van Brugge beschikt – met zijn waardevolle
open ruimte – over een unieke troef om een voortrekkersrol te vervullen
in een duurzame stadsontwikkeling. De aanwezigheid van de open ruimte in de binnenstad fungeert als een noodzakelijke randvoorwaarde om
de ruimtelijke kwaliteit van het woon- en werkklimaat te realiseren, die de
hedendaagse samenleving vereist. De ambitie van dit beleidsplan bestaat erin de historische open ruimte van de Brugse binnenstad in te
zetten als een permanent ruimtelijk kader voor een duurzame stadsontwikkeling in de toekomst. De stad van de toekomst heeft nood aan
een verweving van ruimten en functies, aan variatie en schakeringen,

Een bijzonder aandachtspunt bij de uitwerking van het beleid voor de
open ruimte in de binnenstad van Brugge is de kenmerkende sterke
verwevenheid van open ruimte en bebouwing. In Brugge komt deze
verwevenheid voor op verschillende schaalniveaus en onder verschillende vormen: tussen woning en tuin, tussen klooster en binnentuin, tussen
villa en stadstuin, tussen buurt en park, tussen gemeenschapsfunctie en
patio, enz. De continue afwisseling tussen bebouwing en open ruimte
vormt een bijzondere kwaliteit voor de schaal en de beleving van de binnenstad. Deze verfijnde kwaliteit is echter kwetsbaar, en vereist een heel
zorgvuldige aanpak die de specifieke kenmerken van elke plek weet te
herkennen en te behouden.
Hieronder worden algemene doelstellingen geformuleerd voor het gebruik en de bestemming van de open ruimten van de binnenstad van
Brugge, die een beleidsmatig kader vormen voor de toekomstige ruimtelijke dynamiek van de binnenstad. Dit gebeurt vanuit het perspectief van
de open ruimten zelf. De kenmerken en kwaliteiten ervan zijn hierin
doorslaggevend.
Voor de ontwikkeling van de open ruimte formuleren we vier algemene
doelstellingen:
1. streven naar een evenwichtige spreiding van verschillende soorten open ruimten over de binnenstad;
2. onderling verbinden van de afzonderlijke open ruimten tot een
samenhangend netwerk;
3. valoriseren van de open ruimten door middel van een betere inrichting of aansluiting op nabije bebouwing;
4. aanduiden van te beschermen open ruimten.
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5.2. streven naar een evenwichtige spreiding
van verschillende open ruimten over de binnenstad
In de binnenstad moet elke bewoner en elke bezoeker kunnen genieten
van voldoende open en groene ruimte in de onmiddellijke omgeving.
Daarom wordt een gelijkmatige spreiding van verschillende soorten open
ruimten voorgesteld over de binnenstad. Dit beantwoordt aan een concrete behoefte van de bewoners en de bezoekers van de stad.
In functie hiervan worden onder meer de volgende principes vooropgesteld:
• het aanvullen van ontbrekende schakels in de bestaande groenstructuur, bv. het sluiten van de groene ring;
• het voorzien van groenzones in buurten waar die ontbreken, bv.
kleinere oases in het noordoostelijke deel van de binnenstad;
• het aanvullen van de open ruimte met nieuwe functies ten behoeve van de buurt, bv. speelpleintjes in het zuidelijke deel van
de binnenstad.
Deze doelstelling wordt hieronder verduidelijkt aan de hand van een
schematische voorstelling van de binnenstad van Brugge als een radioconcentrische stad met een historisch centrum en stadskwartieren. Zowel op het niveau van de binnenstad als op het niveau van de stadskwartieren en van de buurt wordt gestreefd naar de aanwezigheid van voldoende publieke open ruimten.
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De binnenstad wordt voorgesteld als een concentrische stad, met een
centrum en een ring, die met elkaar verbonden zijn door middel van radiale verbindingsstraten (figuur 1).
Aan de rand van de binnenstad bevindt zich een groene gordel. Deze
groene gordel zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid van de binnenstad. De groene gordel functioneert op het niveau van de ganse stad, en
is belangrijk zowel voor de binnenstad als voor de omgeving ervan (figuur 2).
Het centrumgebied bevat meerdere stadspleinen. Deze pleinen vormen
er de versteende open ruimte (figuur 3).

Figuur 4

figuur 5

figuur 6

De invalswegen (figuur 7) en de waterlopen (figuur 8) vormen lineaire
open ruimten. Aangrenzende open ruimten zoals brede oevers, straatverbredingen en kleine pleintjes maken van deze assen volwaardige
openruimtestructuren.
Verder wordt het stadsweefsel zo maximaal mogelijk doorweven met
woon- en straatgroen, onder meer in de vorm van plantsoenen (figuur 9).
Figuur 1

figuur 2

figuur 3

In ieder kwartier moet een stadspark aanwezig zijn. Dit stadspark takt
aan op een belangrijke weg in het kwartier, en voorziet dit kwartier van
buurtoverschrijdend groen (figuur 4).
Naast een stadspark voorziet het model in elk kwartier een kleinere oase
(of rustzone) (figuur 5) en een speelveld (figuur 6). Dergelijke oasen en
speelvelden kunnen ook geïntegreerd worden in een stadspark.

Figuur 7
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5.3. onderling verbinden van de afzonderlijke
open ruimten tot een samenhangend netwerk
Om het publieke karakter van de open ruimten en het belang ervan voor
de binnenstad te benadrukken is het belangrijk om de afzonderlijke open
ruimten op te nemen in een samenhangende structuur. Het verbinden
van de open ruimten met elkaar en met de nabije omgeving is hierin cruciaal. De open ruimten kunnen op deze manier opgenomen worden als
een onderdeel van het stedelijke functioneren. Dit kan door het voorzien
van welgeplaatste doorsteken, door een herinrichting van de omgeving,
door het voorzien van wandelingen tussen de open ruimten, enz.
De onderlinge verbinding van de afzonderlijke open ruimten doet een
samenhangend netwerk ontstaan, waarbij de openruimtestructuur als
één geheel kan gepercipieerd worden.

5.4. valoriseren van de open ruimten door middel van een betere inrichting of aansluiting
op nabije bebouwing
Een aantal open ruimten vervullen duidelijk onvoldoende hun functie in
de binnenstedelijke structuur, Met een meer passende inrichting of herinrichting van de ruimtelijke omgeving kunnen de potentiële kwaliteiten van
de open ruimten tot hun recht komen. De open ruimten moeten een functie kunnen opnemen voor de omgeving en op die manier hun eigen
waarde bevestigen. In sommige gevallen volstaat een betere inrichting
van de open ruimte, in andere gevallen moet een samenhangend geheel
gevormd worden van open ruimte en bebouwing.
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5.5. aanduiden van te beschermen open ruimten
Sommige ruimten zijn integraal te behouden en te beschermen. Ze vormen de ruimtelijk-functionele dragers van de binnenstad, als een soort
‘groene monumenten’.
Ze zijn cultuurhistorisch bijzonder waardevol en maken deel uit van het
unieke Brugse Werelderfgoed.
Het behoud en het goede en continue beheer van dit specifiek patrimonium staat steeds voorop.
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6. GEWENSTE OPENRUIMTESTRUCTUUR

De gewenste openruimtestructuur beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de open ruimte van de binnenstad van Brugge. Dit gebeurt
op drie schaalniveaus, zoals die ook onderscheiden werden in de analyse van de open ruimte:
1. niveau binnenstad:
• Groene ringstructuur
• Lineaire open ruimtestructuur – reien
• Grote groene openruimtegehelen
• Stadspleinen
• Lineaire openruimtestructuur – poortstraten
2. niveau stadskwartieren:
• Oases
• Speelveldjes
• Pleintjes
• Plantsoenen
3. buurtniveau:
• Hortus conclusus
• Patio
• Symbiont
• Parasiet
• Inbreiding
• Huis en tuin
• Weefsel zonder binnengebied
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6.1. Gewenste open-ruimtestructuur niveau
binnenstad

Voor de openruimtestructuur op het niveau van de volledige binnenstad
worden de volgende doelstellingen vooropgesteld:
• vervolledigen van de groene ringstructuur;
• versterken van de samenhang en de kwaliteit van de lineaire
openruimtestructuur van de reien;
• uitbouwen van grotere, publieke openruimtegehelen;
• versterken van de werking van de stadspleinen;
• ontwikkelen van de poortstraten als dragers van verschillende
open ruimten.

kaart gewenste openruimtestructuur niveau binnenstad
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6.1.1.

ringstructuur onderbroken. Op dit traject is het praktisch onmogelijk om nu nog een lineaire groenstructuur aan te leggen, zoals
gebeurd is op andere delen van de vroegere vestingen. De continuïteit van de groene ringstructuur kan hier gedeeltelijk hersteld
worden door meer groen te voorzien in de bestaande publieke
ruimte.

Groene ringstructuur
De gewenste openruimtestructuur stelt het behoud
en de vervollediging voor van de groene ringstructuur. Deze groene ringstructuur draagt bij tot de
ruimtelijke kwaliteit van de volledige binnenstad en
zorgt voor een duidelijke ruimtelijke herkenbaarheid ervan. De groene ringstructuur moet verder
uitgebouwd worden tot een aantrekkelijke, continuë stadslandschappelijke groenzone rondom de

•

Ook de site van Genencor langs de Komvest, tussen de Walweinstraat en de Wulpenstraat, onderbreekt de groene ringstructuur. Bij een eventuele herinrichting of herbestemming van deze
site moet prioritaire aandacht geschonken worden aan het herstel van de ruimtelijke continuïteit van de groene ringstructuur.
Het Baron Ruzettepark is een duidelijke groene ruimte. De aanwezigheid van bebouwing, centraal in het park, verhindert een
goede ruimtelijke verbinding binnen een groene ringstructuur.
Een herschikking van de bebouwing ten voordele van het groen
kan zowel de waarde van de open ruimte verhogen (herstel van
de continuïteit van de groene ringstructuur) als van de bebouwing (betere aansluiting op een kwalitatieve open ruimte).

•

Met de creatie van de verbinding over de Coupure door de bouw
van de Conzettbrug is het recreatief gebruik van de wandel- en
fietspaden op de vestingen sterk toegenomen. Ter hoogte van
de Boninvest is de ruimtelijke inkadering van de paden niet in
overeenstemming met de intensiteit van het gebruik van deze
paden. Er dient onderzocht hoe de de bestaande bebouwing op
termijn kan weggenomen worden ten gunste van een uitbreiding
van de groenzone.

binnenstad.
De kenmerken van de huidige groene ringstructuur worden behouden en
verder uitgebouwd. Dit zijn o.m.:
• de specifieke inrichting van dit groene stadslandschap;
• de aanwezigheid van recreatieve wandel- en fietspaden;
• de aanwezigheid van verschillende rust- en speelmogelijkheden,
aansluitend op de bestaande woonomgeving.
Op een aantal plaatsen moet de ruimtelijke continuïteit van de groene
ringstructuur hersteld worden. Deze ruimtelijke continuïteit sluit aan op
de historische betekenis en de ontstaansgeschiedenis van de groene
ringstructuur, i.c. de herbestemming en herinrichting van de vroegere
vestingen van Brugge. Daarnaast zal de ruimtelijke continuïteit ook zorgen voor een onderlinge samenhang tussen de verschillende groenzones van de ringstructuur, en aldus het recreatief gebruik (doorlopende
wandel- en fietspaden) stimuleren en de ruimtelijke beleving en herkenbaarheid versterken.
•

Langs de Koningin Elisabethlaan is vooral de verkeersfunctie
van de ring dominant aanwezig, en is de groeninkleding er ondergeschikt. Tussen de Ezelspoort en de Komvest is de groene
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•

Ter hoogte van de brug over de R30 – Katelijnebrug is de groene
ringstructuur slechts van op afstand waarneembaar. Een aanplant van een bomendak rond de brugconstructie kan de aanwezigheid van groene ringstructuur visueel versterken.

kaart gewenste groene ringstructuur
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6.1.2.

Lineaire open ruimtestructuur – reien

Doorheen de Brugse binnenstad loopt de unieke
lineaire openruimtestructuur van de reien. Deze
openruimtestructuur wordt in zijn totaliteit behouden en versterkt.
De structuur van de reien omvat zowel het water
en de oevers als de aanpalende – publieke of
private – open ruimten. De reien zelf en de open
ruimten die er onmiddellijk bij aansluiten (tuinen, pleinen, groenzones,
enz.) worden beschouwd als één ruimtelijk geheel. De inrichting en het
beheer van de verschillende open ruimten, die samen de structuur van
de reien vormen, moeten op elkaar afgestemd worden.
Een specifiek aandachtspunt in het
beheer van de reien vormen de aangespoelde of alluviale gronden. Deze
gronden, die ontstaan door afzetting
van grond langs de oevers van de
reien, zijn op verschillende plaatsen
geprivatiseerd en ingericht als tuin.
Het publieke en open karakter van
deze aangelande gronden moet maximaal behouden blijven. Dit kan
zowel onder de vorm van een publiek toegankelijke groenzone als onder
de vorm van een open ruimte met een tijdelijk gebruiksrecht voor private
tuin.

kaart gewenste structuur van de reien
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6.1.3.

Grote groene openruimtegehelen

De grote groene openruimtegehelen bestaan uit publieke parken en
openruimteclusters. Deze openruimtegehelen bepalen – door hun groene
karakter en door hun schaalgrootte – in sterke mate mee de ruimtelijke
identiteit van de binnenstad. Ze huisvesten essentiële functies van de
binnenstad: verpozing, recreatie, sport en spel, evenementen, enz.
Sommige ruimtegehelen hebben een belangrijke ecologische waarde.

6.1.3.1.

Publieke parken
Voor de binnenstad wordt gestreefd naar een
gelijkmatige aanwezigheid van stadsparken. Dit
betekent dat, behalve de twee centrumkwartieren,
elk stadskwartier over een eigen volwaardig
stadspark moet kunnen beschikken,. Deze stadsparken moeten voldoende ruim en aantrekkelijk
zijn, zodat ze kunnen functioneren op het niveau
van de volledige binnenstad.

In de binnenstad van Brugge zijn momenteel enkele kwalitatieve stadsparken aanwezig: het Minnewaterpark, het Koningin Astridpark en het
Sebrechtspark.
Ook het Koning Albert I-park en het Sincfalpark zijn grote parken, maar
kunnen verbeterd worden.
• Het Koning Albert I-park wordt doorsneden door grootschalige infrastructuur. Voorgesteld wordt om dit park te laten evolueren tot
een kwalitatief stadspark voor het Onze-Lieve-Vrouwkwartier en
het West-Bruggekwartier. Een bijkomende laanbeplanting langs
de Hoefijzerlaan kan het groene karakter van dit park versterken.

•

Onderzocht moet worden op welke manier het barrière-effect van
de Hoefijzerlaan kan beperkt of zelfs volledig weggenomen worden. Het Koning Albert I-park kan tevens een belangrijke rol vervullen voor jongeren, gezien de ligging nabij het station en ’t
Zand. De inbreng van sport- en speelinfrastructuur kan hierop inspelen.
Het Sincfalpark bevindt zich decentraal in het Sint-Gilliskwartier
en heeft een beperkte zichtbaarheid vanaf het openbaar domein.
Het stadspark kan bij een verdere ontwikkeling van het noordelijke deel van de binnenstad nog uitgebreid worden. Een sterkere
relatie van het Sincfalpark met het Baron Ruzettepark is aangewezen.

Het Seminariekwartier en het Langestraatkwartier beschikken niet over
een stadspark.
• De aanwezigheid van een openruimtecluster in het Seminariekwartier biedt alvast voldoende potenties om er een kwalitatief
stadspark te realiseren. Een eventuele herbestemming van een
van de bestaande sites kan hiervoor de aanleiding vormen.
In de twee centrumkwartieren – het Steenstraatkwartier en het Burgkwartier – kan geen stadspark uitgebouwd worden, gezien de historische
stedenbouwkundige structuur. Deze kwartieren zijn aangewezen op de
stadsparken in andere delen van de binnenstad.
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6.1.3.2.

Openruimteclusters

De twee bestaande openruimteclusters – in het Ezelstraatkwartier en het
Seminariekwartier – hebben momenteel vooral een stadsecologische
waarde. Ze bezitten een sterke ruimtelijke identiteit.
De specifieke kenmerken van deze openruimteclusters moeten behouden blijven. Delen ervan kunnen uitgebouwd worden tot volwaardige
stadsparken. Belangrijk hierin is de verbetering van de publieke toegankelijkheid van deze open ruimten.

kaart gewenste structuur grote groene open ruimtegehelen
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6.1.3.3.

Stadspleinen
De Brugse stadspleinen (de Markt, de Burg en ’t
Zand) zijn belangrijke, historische open ruimten in
de binnenstad. Aandachtspunten voor de toekomst
zijn de inrichting van deze pleinen en de versterking
van de relatie tussen de pleinwanden en de pleinen
zelf.

De Burg heeft één open pleinwand bestaande uit
een bomenvlak met het paviljoen Toyo Ito. Het plein gaat daarna over in
een halfverhard plein met bomen, en een open (gereserveerde) parkeerzone. De inrichting van dit laatste kan nog worden verbeterd.
‘t Zand heeft nauwelijks pleinwanden op schaal van het plein zelf. Ook
de relatie tussen het plein en de activiteiten van de pleinwanden zou
moeten versterkt worden.

kaart gewenste structuur stadspleinen
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6.1.4.

Lineaire open ruimte – poortstraten
De poortstraten functioneren als lineaire openruimtestructuren. Ze zijn tevens dragers van een reeks
lineaire groene en openruimte-elementen die sequentieel langs de assen voorkomen.

Deze openruimte-elementen laten functies (terrassen, plantsoenen) en gebruik (tijdelijk dubbel parkeren, informele ontmoetingsplaatsen) toe, die de
centrale functie van de as mogelijk maken.
Het behoud en de versterking van deze openruimtesnippers langsheen
de invalsassen is wenselijk.
Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling langsheen of op deze invalswegen
moet bekeken worden in hoeverre dit kan bijdragen aan de openruimtestructuur van de poortstraat.
Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld het vervolledigen van bomenrijen, aanliggende plantsoenen, straatverbredingen.

kaart gewenste structuur poortstraten
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6.2. Gewenste openruimtestructuur niveau
stadskwartieren

De gewenste openruimtestructuur op het niveau van de stadskwartieren
beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de kleinere open
ruimten en geeft aan op welke manier ze moeten ingepast worden in de
stedenbouwkundige structuur van de kwartieren.

6.2.1.

Oases
Oases zijn kleinere stilte- en rustgebieden in de
binnenstad. Het gaat in veel gevallen om voormalige tuinen, die publiek toegankelijk gemaakt werden (bv. Minnewaterpark, het Pastoor Van
Haeckeplantsoen) of om specifieke onderdelen
van grotere open-ruimtestructuren (bv. delen van
de groene ringstructuur).

Ook voor de oases wordt een gelijkmatige spreiding over de binnenstad
vooropgesteld. Hierbij dient, behalve voor de twee centrumkwartieren,
gestreefd naar de aanwezigheid van minimum twee oases per stadskwartier,. Binnen elk kwartier wordt gestreefd naar een optimale spreiding van de oases. De bestaande oases blijven behouden en moeten
eventueel heringericht worden om een betere functionaliteit te bekomen.

In drie kwartieren voldoet het aantal en de spreiding van de oases aan
de vooropgestelde doelstellingen:
• het Onze-Lieve-Vrouwkwartier, met het begijnhof, de site Oud
Sint-Jan en het Minnewaterpark.
• het West-Bruggekwartier, met verschillende zones binnen de
groene ringstructuur.
• het Ezelstraatkwartier, met het Pastoor Van Haeckeplantsoen en
het Sebrechtspark.
In de centrumkwartieren, Steenstraatkwartier en Burgkwartier zijn momenteel geen oaseruimten aanwezig. Voor het drukke en dens bebouwde centrumweefsel wordt de inbreng van oases ook niet haalbaar of absoluut noodzakelijk geacht. Net als voor de behoefte-invulling aan stadsparken zal de aandacht voor de behoefte aan oases in de centrumkwartieren gericht zijn op de omliggende kwartieren.
Bij de andere stadskwartieren kan de publieke open ruimte op het vlak
van oases nog worden versterkt.
• Het Sint-Gilliskwartier heeft in zijn noordelijke lob twee oases.
(Hof De Jonghe en Sincfalpark). Om echter een bevredigende
dekking te krijgen in dit kwartier zou er in het zuidelijke deel een
bijkomende oase kunnen worden ingericht.
• In het noordelijk deel van het Ezelstraatkwartier en het Magdalenakwartier kan de publieke openruimtestructuur nog worden
versterkt door telkens één bijkomende oaseruimte te voorzien.
• In het Seminariekwartier en het Langestraatkwartier zijn er momenteel nog geen solitaire oases aanwezig. In het eerste geval
door de ruimte-inname van grote private kavels, in het tweede
geval door de dense bebouwing en kleine percelering.
• In de oostelijke zone van het Seminariekwartier zijn met de nabijheid van de stadswallen nog ruimten met de oase-kwaliteiten
of kenmerken aanwezig. Niettemin dient ook in dit kwartier ge-
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streefd te worden naar een bijkomende oase. De aanwezigheid
van de vele horti conclusi biedt hiervoor heel wat potenties.

kaart gewenste structuur oases
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6.2.2.

Speelveldjes

Het gebruik en de specifieke behoefte aan speelruimten is uitgebreid
bestudeerd in het Speelruimtebeleidsplan 2006-2013. Uit deze studie
bleek dat vooral in het noorden van de stad een behoefte aan bijkomende speelmogelijkheden bestaat.
De gewenste openruimtestructuur voor de binnenstad wenst een beleidskader aan te reiken
op lange termijn. Indien bij een update of actualisering van het Speelruimtebeleidsplan zou
blijken dat – bijvoorbeeld door een duidelijke
wijzigende evolutie in de demografische gegevens – bijkomende speelruimten wenselijk zouden worden geacht, dan blijven onderstaande
principes van toepassing.
Per kwartier wordt er gestreefd naar minimum één autonoom speelveld
en één geïntegreerd speelveld (binnen een stadspark).
Voor het Langestraatkwartier (’t Bilkske / St.-Brunoplein) en het SintGilliskwartier (Sincfalpark / Annuniatenpark) voldoet het huidige aanbod
(en spreiding) van de speelvelden aan dit streefdoel.
In het Magdalenakwartier zijn er speelplekken in het Koningin Astridpark
en het Jakobinessenpark.
In het Ezelstraatkwartier ontbreken zowel voor het oostelijk als voor het
westelijk deel van het kwartier enkel nog de autonome speelvelden. Een
speelveld in het Sebrechtspark is reeds gerealiseerd.

kaart gewenste open ruimtestructuur speelveldjes

Het West-Bruggekwartier, het Seminariekwartier en het O.-L.-V.-kwartier
beschikken nog niet over de gewenste speelvelden.
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•

•

In het West-Bruggekwartier zou één speelveld geïntegreerd in de
bestaande of te versterken openruimtestructuur (Boeverievest Koning Albert,I - park) kunnen volstaan. Gelet op de strategische
ligging van dit potentieel speelveld kan gekeken worden in hoeverre dit een bovenlokaal karakter kan toegemeten worden (genre Entrepot).
In het O.-L.-V.-kwartier kunnen de twee publieke parken een
kleine speelveldstructuur in zich opnemen. Vandaag wordt de
grashelling tussen het Albertmonument en het Concertgebouw al
door veel buurtkinderen als informele speelruimte gebruikt. In het
Minnewaterpark kan opnieuw een kleinschalige speelinfrastructuur worden geïntegreerd. Voor de autonome speelvelden kan
de mogelijkheid onderzocht worden om de speelplaatsen van de
plaatselijke scholen in te zetten.

In de gewenste openruimtestructuur worden geen speelvelden voorzien
in het dens bebouwde centrumgebied. Voor de speelbehoefte kunnen de
centrumbewoners gebruik maken van de speelveldinfrastructuur van de
aangrenzende kwartieren. Wel kunnen er in het centrumgebied (zoals in
het Speelruimtebeleidsplan voorgesteld) op de straten en pleinen ‘spelprikkels’ worden ingebracht (specifieke inrichting van het openbaar domein, die mogelijkheden biedt om te spelen, zoals niveauverschillen,
muurtjes, waterelementen, enz.).
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6.2.3.

Pleintjes

Naast de drie grote stadspleinen bezit het centrum van de stad nog een
reeks kleinere pleinen of pleintjes. Deze pleintjes vormen de noodzakelijke open ruimten tussen het dicht bebouwde en drukke centrumweefsel.
Daarnaast bieden ze ruimte voor sociale interactie en ontmoetingen,
marktjes, terrassen, kleine evenementen. De pleinen zijn essentieel voor
de leefbaarheid en de dynamiek van het stadscentrum.
Het behoud van deze pleintjes is evident.
Bij de verdere verdichting en mogelijke uitbreiding van het centrumgebied dient een
evenredig aantal pleintjes te worden toegevoegd aan de openruimtestructuur.
Bij de afbakening en inrichting van nieuwe
pleinstructuren zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de integratie en afwerking van de pleinwanden.

kaart gewenste structuur pleintjes
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6.2.4.

Plantsoenen

Plantsoenen vormen de kleinste publieke openruimte-elementen van de
binnenstad. Ze sluiten nauw aan bij de straten en pleinen. In het centrumgebied hebben ze hoofdzakelijk een stadslandschappelijke waarde;
in de omringende kwartieren fungeren ze vooral als buurtgroen.
Idealiter zouden de plantsoenen gelijkmatig over de binnenstad moeten
aanwezig zijn. Elke inwoner zou theoretisch gezien binnen een straal van
150 à 300 meter van zijn woning een klein publiek groenelement (in de
vorm van plantsoenen) moeten aantreffen.
Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling van het publiek domein moet onderzocht worden in hoeverre de plantsoenstructuur kan worden versterkt of
aangevuld.
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6.3. Gewenste open ruimte op buurtniveau

De open ruimten op buurtniveau bestaan uit kleinschalige publieke en
private ruimten.
Zoals reeds in de analyse aangegeven zijn de individuele effecten van
deze kleine open ruimten moeilijk te beschrijven. Niettemin betekenen
deze kleine open ruimten in hun geheel of globaliteit een belangrijke
bijdrage in de unieke ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de binnenstad.
Het behoud en de versterking van deze ruimtelijke kwaliteit is bijgevolg
een logisch uitgangspunt in de verdere ontwikkelingsvisie.

6.3.1.

Hortus Conclusus

De horti conclusi of omsloten binnentuinen maken integraal deel uit van
de kleinschalige, verspreide openruimtestructuur die moet behouden
blijven en versterkt worden.
Heel wat van deze open ruimten zijn op zich dermate waardevol dat ze
behoren tot het Brugs historisch werelderfgoed.
Sommige horti conclusi kunnen bij een herbestemming een onderdeel
gaan uitmaken van een inbreiding.
Andere open ruimten kunnen transformeren naar een publieke open
ruimte zoals stadsparken en/of oases. Telkens zal de open ruimte hierdoor een nieuwe context en betekenis krijgen. Daarom zal er steeds
bijzonder omzichtig tewerk worden gegaan: enkel na grondig onderzoek
van deze specifieke binnengebieden mogen randvoorwaarden worden
uitgezet waarbinnen een herbestemming mogelijk is.

6.3.2.

Patio

Patio’s zijn openruimtekamers die samen met de omliggende bebouwing
één geheel vormen. De bebouwing bepaalt in sterke mate mee het karakter van de open ruimte. Omwille van de schaal en het gebruik kunnen
patio’s gedeeltelijk worden verhard.
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Maximaal behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de patio’s worden voorop gesteld.

6.3.4.
In functie van de gewenste openruimtestructuur m.b.t. patio’s worden
volgende randvoorwaarden vastgelegd.
• Patio’s moeten steeds in verhouding staan tot de omliggende
bebouwing.
• In iedere patio moet een bepaalde eenheid of sfeer kunnen worden herkend.
• Patio’s worden best zo veel mogelijk gekoppeld of geclusterd en
voorzien van groen.
Bij de ruimtelijke ontwikkeling van gebouwcomplexen rondom een patio
moet eveneens steeds gestreefd worden naar een optimalisatie van de
kwaliteit van deze patio’s.

Parasieten zijn potentiële open ruimten met een negatieve impact op het
omliggende weefsel. Daarom zal steeds actief gestreefd worden naar
een herbestemming of transformatie naar een meer kwalitatieve openruimtetypologie (stadspark, oase, speelveld, plantsoen). Wanneer en
waar de openruimtestructuur in de omgeving het toelaat kan zelfs een
transformatie naar een inbreiding overwogen worden.

6.3.5.

6.3.3.

Symbiont

Symbionten zijn potentiële open ruimten die geen negatieve impact hebben op het omliggende woonweefsel. Ook al leveren deze gebieden
geen positieve bijdrage aan de omgeving of aan de belevingswaarde van
de open ruimte, toch worden ze niet als prioritair te herbestemmen zones
aangeduid.
Zoals aangeduid in de visie wordt gestreefd naar een versterking van de
openruimtestructuur. Daarom kunnen symbionten wel transformeren
naar publieke open ruimten of naar een hortus conclusus. Wanneer en
waar de openruimtestructuur in de omgeving het toelaat kan zelfs een
transformatie naar een inbreiding overwogen worden.

Parasiet

Inbreiding

Inbreidingen vormen een aanvulling op het bestaande stadsweefsel.
Vooraleer een open ruimte (of potentiële open ruimte) in aanmerking kan
genomen worden om te transformeren naar een inbreiding moet de site
grondig onderzocht worden.
Om de uitgangspunten van de visie te kunnen vertalen in een gewenste
openruimtestructuur worden voor inbreidingen enkele randvoorwaarden
opgesteld. Verdichting is enkel mogelijk op voorwaarde dat dit de
ruimtelijke kwaliteiten respecteert (het evenwicht tussen bebouwde
en onbebouwde ruimte) en ontwikkelingen niet tegenhoudt. Afhankelijk van de context en de aard van de omgeving dient een specifieke
dichtheidsstrategie ingezet te worden.
Terwijl een onderbenutte omgeving met hoge wooncapaciteit een verdichting vraagt, dient een verdichte stedelijke woonbuurt eerder te worden verdund.
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•
Volgende bijkomende randvoorwaarden gelden steeds bij de uitwerking
van inbreidingsprojecten:
• De geplande gebouwen moeten een uitgesproken stedelijk karakter hebben, mogen geen aanleiding geven tot citévorming, en
moeten aansluitenn op de sociale context.
• De nieuwe straatprofielen moeten volwaardig aansluiten op de
bestaande stedelijke structuren en bestaande straatwanden,
zodat een stedelijk profiel ontstaat met gesloten perspectieven.
• De ontsluiting voor het verkeer moet volwaardig worden uitgewerkt zodat geen breuk ontstaat met de bestaande verkeersstructuren en patronen (min. 2-zijdige ontsluiting)
• Publiek toegankelijke delen zoals rijweg, voetpaden, parkeerplaatsen en speelruimten worden opgenomen in het openbaar
domein.
• Door zijn aanleg en inplanting moet elk project de privacy van
de aanpalende erven respecteren en voldoende privacy creëren
binnen het project zelf.
• De in te planten volumes en de densiteit van de bebouwing
mogen deze van de omgevende bebouwing geenszins overschrijden.
• De eventuele aanwezige waardevolle landschappelijke elementen (grachten, boomgaarden, hoogstammige bomen,….) op
de binnengronden moeten geïntegreerd worden in het project,.
enz.
• Binnen het inbreidingsproject moet ruimte gereserveerd worden
voor aanleg van openbaar groen à rato van 1/25 van de totale
oppervlakte ingenomen door woningen. Het openbaar groen
dient structurerend onderdeel uit te maken van het openbaar
domein i.f.v. een sterkere ruimtelijke kwaliteit van het inbreidingsproject.

Er moeten voldoende parkeerplaatsen (privatief en/of publiek),
gecreëerd worden om te voldoen aan de eigen behoefte binnen
het project, alsook voor bezoekers.

6.3.6.

Huis en tuin

Dit type woonweefsel bezit voldoende privaat woongroen waardoor er
tegenover het openruimtemodel geen bijkomende behoeften naar open
ruimte bestaan.

6.3.7.

Weefsel zonder binnengebied

Hier ontbreekt het aan privaat woongroen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in dergelijke gebieden moet prioritair worden bekeken in hoeverre het gebied kan transformeren naar:
• het type ‘huis en tuin’, door middel van een uitbreiding van de
private terreinen;
• of hoe door middel van het inplanten van bijkomende publieke
ruimten (t.o.v. het openruimtemodel) het gebrek aan privaat
woongroen kan gecompenseerd worden.
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6.4. Synthese gewenste openruimtestructuur

Zoals in de analyse beschreven, bezitten de verschillende kwartieren
telkens een patroon dat voortvloeit uit de historisch-stedenbouwkundige
groei en de eigenheid van het kwartier.
Dit patroon heeft zijn weerslag op de aanwezige open ruimten.
De diversiteit aan open ruimten wordt in de visie als waardevol beschouwd.
Het behoud van de specifieke kwartiereigen openruimtepatronen staat
daarom voorop.
De relatie tussen het stratenpatroon, het bouwblokkenweefsel en de
open ruimten van de binnengebieden dient bij mogelijke herstructureringen steeds te worden onderzocht en gerespecteerd.

kaart gewenste open-ruimtestructuur binnenstad
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7. BELEIDSADVIES

7.1. Algemene beleidsadviezen m.b.t. het open
ruimtebeleid voor de binnenstad

Opvolging van het beleidsplan
Het beleidsplan voor de open ruimte in de historische binnenstad van
Brugge reikt een beleidsmatig kader aan, waarbinnen de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad kan plaatsvinden. De concrete uitwerking en
realisatie van het beleidsplan vereist een continue opvolging van de verschillende aspecten van de open ruimte die aan bod komen. Voor sommige open ruimten is een actieve interventie nodig van de stad, voor
andere ruimten is er eerder behoefte aan de begeleiding van ontwikkelingsprocessen, voor nog andere ruimten staat vooral het behoud en het
kwalitatieve onderhoud voorop.
In het proces voor de bescherming van de open ruimten met erfgoedwaarde kan het agentschap Onroerend Erfgoed ingeschakeld worden. En dit niet alleen voor het onroerend erfgoed maar evenzeer voor
het levende en natuurlijke erfgoed. Hierbij denken we spontaan aan tuinen, merkwaardige en waardevolle bomen en gevelbegroeiing.
Het is niet alleen van belang de beschermingsprocedure op te starten en
af te ronden voor het levend erfgoed. Waar het onderhoud en de in-

standhouding van onroerend erfgoed in regel éénmalige acties betreft,
vereist levend erfgoed frequente en herhaalde onderhoudshandelingen.
Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud van hagen, paden, plantenborders, het ruimen van sloten, snoeien van vormbomen, etc.
Het verzekeren van de financiële slagkracht voor een actief aankoopbeleid en het uitbouwen van een premiestelsel voor onderhoud zijn slechts
in beperkte mate te verwezenlijken door de stad. Een proactieve zoektocht naar subsidies en financiën om het kwalitatieve en waardevolle
groen te beschermen en te onderhouden is daarom een belangrijke opdracht voor het beleid.
Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat dit openruimtebeleidsplan, en in het
bijzonder de inventaris en de beleidsadviezen voor de projectsites,
slechts fragmentaire momentopnamen zijn. Het openruimtebeleidsplan
moet een werkinstrument worden waarop toekomstige sites geëvalueerd
en beoordeeld worden. De stad kan zich tot taak stellen actief op zoek te
gaan naar probleemsites en deze op accurate manier en volgens de
praktische werkwijze van het beleidsplan aan te pakken.

Sensibiliseren en activeren
De open ruimten in de binnenstad van Brugge zijn onlosmakelijk verbonden met de erfgoedwaarde en de leefkwaliteit. Sommige van deze open
ruimten zijn publiek toegankelijk, andere daarentegen hebben een privaat karakter of zijn nauwelijks gekend.
De samenhang en de waarde van de open ruimte in de binnenstad kunnen vergroot worden door middel van een gepaste communicatie en
strategische acties. Wij denken daarbij aan het creëren van een ‘openruimtewandeling’ doorheen de binnenstad, naar analogie met de be-

BELEIDSPLAN VOOR DE OPEN RUI MTE IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN BRUGGE – f ebruari 2012

115

staande erfgoedwandelingen, en de organisatie van publieksevenementen om de bekendheid van open ruimten te vergroten Voor de inrichting
van bepaalde open ruimten kunnen ontwerpwedstrijden uitgeschreven
worden.

Afstemming met andere plannen
De toekomstige invulling en bestemming van de open ruimte in de binnenstad is niet enkel afhankelijk van het specifieke open-ruimtebeleid.
Ook andere beleidsdomeinen hebben invloed op de omvang en het gebruik van de open ruimte. Zo is de impact van het algemene beleid voor
de ruimtelijke ordening van de binnenstad op de open ruimte evident.
Andere beleidsdomeinen met een belangrijke weerslag op het gebruik en
de bestemming van de open ruimte zijn o.m. erfgoed, mobiliteit, jeugd,
sport en recreatie.
Voor een goede doorwerking van het open-ruimtebeleid naar realisatie
toe is het ontzettend belangrijk om de doelstellingen en de keuzes van dit
beleidsplan te vertalen naar de andere beleidsdomeinen. Dit betekent dat
de beleidskeuzes voor de open ruimte mee opgenomen moeten worden
in de plannen van de andere beleidsdomeinen en dat een permanente
afstemming moet gebeuren tussen de verschillende beleidsdomeinen bij
de implementatie van dit plan. Enkel op deze manier kan een gedragen
en volwaardig beleid voor de binnenstad ontstaan, waar de open ruimte
een essentieel onderdeel van vormt.
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7.2. Selecties open ruimten

Het ruimtelijk beleid voor de open ruimten in de binnenstad van Brugge
maakt een onderscheid tussen vier categorieën van open ruimten. Aan
elke categorie worden specifieke ontwikkelingsperspectieven en beleidsmaatregelen gekoppeld.
Het onderscheid tussen de vier categorieën van open ruimten is gebaseerd op de analyse van de bestaande kwaliteiten van de open ruimten
en de ruimtelijke relatie met de omliggende bebouwing.
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1. open ruimten ‘non-toccandi’
De open ruimten ‘non-toccandi’ zijn de meest waardevolle open ruimten.
Ze worden beschouwd als ‘groene monumenten’ en worden daarom
integraal beschermd, zowel qua bestemming als qua inrichting.
Het huidige beeld en het huidige karakter van deze open ruimten moeten
volledig behouden blijven. Ingrepen zijn enkel toegelaten voor zover ze
geen enkel structurerend effect hebben op de open ruimte, zoals o.m.
het reguliere onderhoud van het bestaande groen en de bestaande verhardingen, het plaatsen van een passende zitbank, het integreren van
een kunstwerk, enz.
Voorbeelden van open ruimten ‘non-toccandi’zijn:
• het begijnhof De Wijngaard
• de tuin van de Ongeschoeide Karmelietessen;
• de tuin van het Grootseminarie;
• de tuin van de Sint-Sebastiaansgilde;
• de tuin van de Sint-Jorisgilde;
• de Dijver.
Voor de open ruimten ‘non-toccandi’ kunnen de volgende beleidsmaatregelen uitgewerkt worden:
• opname van de open ruimte in een RUP;
• bescherming van de open ruimte (landschap, stadsgezicht, ed.);
• opmaak van een beheersplan voor de open ruimte;
• verlenen van een onderhoudssubsidie;
• publiek toegankelijk maken (al dan niet gedeeltelijk) van de open
ruimte.
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2. te behouden open ruimten
De open ruimten die moeten behouden blijven, vervullen een belangrijke
openruimtefunctie voor het kwartier waarin ze gelegen zijn of voor de
stad in haar geheel, bv. als plein, als rustig park, als speelplek, enz. Deze ruimten worden gevrijwaard als open ruimten.

•
•
•

opname van de open ruimte in het publiek domein;
publiek toegankelijk maken (al dan niet gedeeltelijk) van de open
ruimte.
verlenen van een onderhoudssubsidie, op voorwaarde van het
aantonen van een publiek belang.

De te behouden open ruimten worden bepaald door hun omtrek. Binnen
deze omtrek kunnen enkel openruimtefuncties een plaats vinden (natuur,
tuin, park, plein, water, boomgaard, speeltuin, enz.), en hun direct ondersteunende functies (bv. straatmeubilair, noodzakelijke verhardingen, een
kiosk, enz.).
De inrichting van de te behouden open ruimten gebeurt op basis van de
specifieke noden van het kwartier waarin ze gelegen zijn of van de stad.
De inrichting ervan moet rekening houden met bestaande waardevolle
elementen (bv. beplanting, parkdelen, historische relicten, enz.) en deze
integreren in de nieuwe toestand.
Voorbeelden van te behouden open ruimten zijn:
• de stadspleinen;
• de stadsparken;
• de tuin van de Ongeschoeide Karmelieten;
• de tuin van het Dominicanessenklooster;
• de tuin van het Engels Klooster;
• de tuin van de zusters Redemptoristinnen;
Voor de te behouden open ruimten kunnen de volgende beleidsmaatregelen uitgewerkt worden:
• opname van de open ruimte in een RUP;
• opmaak van een inrichtingsplan en een beheersplan voor de
open ruimte;
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3. te herstructuren open ruimten
De open ruimten, die kunnen geherstructureerd worden, maken deel uit
van een ruimer gebied waarbinnen zowel bebouwing als open ruimte
voorkomt. Door middel van een herstructurering van het volledige gebied
moet de aanwezige open ruimte in kwalitatief opzicht versterkt worden.

te behouden

De herstructurering van de open ruimten gebeurt op basis van een globaal plan voor het volledige gebied waarbinnen ze gelegen zijn. Dit plan
moet de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden definiëren voor zowel de
bebouwing als de open ruimte. Binnen het nieuwe ruimtelijke geheel
moet de open ruimte sterker aanwezig zijn dan voorheen het geval was.
De herstructurering van de open ruimten moet rekening houden met
bestaande waardevolle delen, zowel in de bebouwing als in de open
ruimte (bv. beplanting, parkdelen, historische relicten, enz.), en deze
integreren in de nieuwe toestand. De waardevolle te behouden delen
moeten a priori aangeduid worden, en deze oplijsting moet als uitgangspunt fungeren bij de herstructurering.
Het aandeel open ruimte mag bij een herstructurering niet substantieel
afnemen. Inname van open ruimte kan slechts aanvaard worden onder
strikte voorwaarden: geen inname van waardevolle open ruimte, geen
doorbreking van een samenhangende open ruimte, de inname moet
bijdragen tot het herstel van de stedenbouwkundige structuur van de
omgeving.
Bij de herstructurering moet het publieke karakter van de open ruimten
versterkt worden. Dit kan onder meer door de open ruimten (gedeeltelijk
of tijdelijk) publiek toegankelijk te maken of door de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten toe te laten.
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de relatie tussen bebouwing en
open ruimte. Deze relatie bepaalt namelijk in sterke mate het type en het
karakter van de open ruimte.
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Voorbeelden van te herstructureren open ruimten zijn:
• de tuin van het Sint-Jozefsinstituut;
• de site van Rust Roest;
• de site van de Weylerkazerne;
• de tuin van het RVT Sint-Clara;
• de site van het Sint-Leocollege;
• de site van het KTA Jacobinessenstraat;
Voor de te herstructuren open ruimten kunnen de volgende beleidsmaatregelen uitgewerkt worden:
• opmaak van een masterplan voor het gebied waarin de open
ruimte gelegen zijn;
• publiek toegankelijk maken (al dan niet gedeeltelijk) van de open
ruimte;
• begeleiding van het herstructureringsproces door derde partijen.

te herstructureren
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4. te herwinnen open ruimten
Op bepaalde plaatsen moet de openruimtestructuur van de binnenstad
vervolledigd worden en moeten nieuwe open ruimten gecreëerd worden.
Het herwinnen van open ruimten zorgt voor het realiseren van ontbrekende schakels in de openruimtestructuur. Dit kan gebeuren op verschillende manieren: door gebouwen af te breken en nieuwe open ruimte te
creëren, door groenassen in te richten, door wandel- en fietspaden aan
te leggen, enz.
Voorbeelden van te herwinnen open ruimten zijn:
• het Baron Ruzettepark;
• de site van het bedrijf Genencor;
• de sectie van de vestingen ter hoogte van de Boninvest
Voor de te herwinnen open ruimten kunnen de volgende beleidsmaatregelen uitgewerkt worden:
• opmaak van een RUP;
• procedure tot aankoop of onteigening;
• herinrichting openbaar domein;
• handhaving gericht op de open ruimte.

te herwinnen
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•

7.3. Concrete actiepunten

Planningsinitiatieven
Voor een aantal gebieden van de open ruimte van de binnenstad moet
een visie ontwikkeld worden en een ruimtelijk ontwerp opgemaakt worden om de gewenste inrichting ervan te bepalen. Dit kan gebeuren onder
de vorm van streefbeelden, masterplannen of inrichtingsplannen. De
uitwerking van de verschillende planningsinitiatieven voor de open ruimte
moet door de stad gecoördineerd en opgevolgd worden, in relatie tot de
algemene stedenbouwkundige ontwikkeling van de binnenstad.
Concrete acties zijn:
• het opzetten van een proactief masterplanningsteam door de
Dienst Stedenbeleid, de Dienst Ruimtelijke Ordening Unescozone en de Groendienst, met onder meer de volgende taken:
o opmaak van een globaal werkplan voor de open ruimte
van de binnenstad met een permanente monitoring;
o opvolging van de opportuniteiten voor de realisatie van
de gewenste openruimtestructuur (o.m. verhuis van
grootschalige functies met een weerslag op de open
ruimte);
o proactief zoeken naar subsidies en andere financiële
middelen voor studie, aankoop en onderhoud;
• de opmaak van een streefbeeld voor de lineaire openruimtestructuur:
o de groene ringstructuur;
o de reien;

•

de opmaak van masterplannen voor verschillende sites, in samenspraak met de betrokken actoren, o.m.:
o Koning Albert I-park;
o Baron Ruzettepark;
o site Baliestraat;
o site Wit-Gele Kruis;
o site Groenestraat;
de uitwerking van een ‘openruimtewandeling’ doorheen de binnenstad, naar analogie met de reeds bestaande erfgoedwandelingen.

Uitbreiding beschermingen (suggestie voor de Dienst Ruimte en
Erfgoed)
Sommige belangrijke, waardevolle open ruimten van de binnenstad zijn
momenteel onvoldoende (juridisch) beschermd. Voor deze open ruimten
wordt een beschermingsprocedure gestart, zodat ze zeker behouden
blijven in de toekomst.
Het betreft o.m. over de volgende open ruimten:
• reien en reie-oevers;
• parken en pleinen:
o Koningin Astridpark;
o de Dijver;
o Wijngaardplein;
• tuinen:
o tuin Huis De Halleux;
o tuin Ongeschoeide Karmelietessen;
o tuin Groot seminarie;
o tuin Engels Klooster; (beschermd,enkel als stadsgezicht)
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tuin Sint-Sebastiaansgilde; (beschermd, enkel als landschap)
o tuin Guido Gezellemuseum;
o tuin Sint-Jorisgilde;
o tuin Groeninge nr. 2.
open ruimten bij de godshuizen (nagenoeg alle godshuizen beschermd als monument)
o Godshuis De Schipjes
o Godshuis Zorghe
o Godshuis Paruitte
o Godshuis Schippers
o Godshuis De Muelenaere, Sint Jozef
o Het Rooms Convent
o Godshuis Marius Voet
o Godshuis O.L.V. van Blindekens
o Godshuis O.L.V. Van Paemel
o Godshuis O.L.V. van de Zeven Weeën
o Godshuis De Moor
o Godshuis Van Volden
o Godshuis Reyphens
o Godshuis Van Campen
o

•

Een actief beleid is nodig in minstens de volgende gevallen:
• aankoopoptie van de bebouwing in het Baron Ruzettepark, in
functie van de vervollediging van de groene ringstructuur;
• aankoopoptie van de bebouwing op de Boninvest, in functie van
de vervollediging van de groene ringstructuur;
• aankoopoptie van de tuin van de Ongeschoeide Karmelieten en
van de tuin Wodon (Sint-Jorisstraat 25) als toekomstige oase;
• aankoopoptie of erfpacht van een deel van de tuin van het
Grootseminarie als toekomstig stadspark;
• aankoopoptie of erfpacht van tuin Ten Eeckhoute als toekomstige oase;
• aankoopoptie of erfpacht voor de realisatie van een oase in het
zuidelijke deel van het Sint-Gilliskwartier: tuin van Thomas, oude
kloostertuin van de Augustijnen of de tuin van het voormalige
kadaster;
• aankoopoptie of erfpacht voor de realisatie van een oase in het
Langestraatkwartier: tuin van de Christelijke werkgevers (Langestraat 21) of de tuin van het justitiepaleis.
• aankoopoptie tuin van Campers (J. & M. Sabbestraat )
•
(tijdelijk) openstellen van bestaande speelvelden op de site van
de voormalige Rijksnormaalschool, op de site Spermalie en op
de site van de school aan de Garenmarkt.

Actief beleid voor de publieke toegankelijkheid van de open ruimten
De realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur vereist de opname
van een aantal open ruimten, die momenteel afgesloten of in privéeigendom zijn, in het openbaar domein. Dit kan gebeuren op verschillende manieren: door de effectieve aankoop van terreinen door de stad,
door het instellen van een erfpacht, door het tijdelijk of gedeeltelijk publiek toegankelijk maken van de open ruimte.

Inrichtingsprojecten
Een aantal bestaande open ruimten worden heringericht om beter te
voldoen aan de doelstellingen van het vooropgestelde openruimtebeleid.
Het gaat om open ruimten die grote potenties in zich dragen als onderdelen van het openruimtenetwerk van de binnenstad, maar die door de
huidige inrichting niet of te weinig benut worden.
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In het kader hiervan kan het wenselijk zijn om aan sommige open ruimten een nuttige functie toe te wijzen, die het behoud en het beheer ervan
ondersteunt, bv. het gebruik van een kloostertuin als moestuin.
De volgende open ruimten worden heringericht (niet-limitatieve lijst):
• Baron Ruzettepark;
• museumsite Groeninge in relatie tot de tuin Ten Eeckhoute;
• site Oud-Sint Jan;
• Koning Albert I-park, met integratie van een stedelijke speelruimte.

•
•
•
•
•

tuin Ten Eeckhoute;
tuin Sint-Godelieveabdij;
tuin Engels klooster;
tuin Jeruzalemkerk;
voormalige bleekweide Baliestraat.

Onderhouds- en instandhoudingspremies
Voor het onderhoud en de instandhouding van waardevolle open ruimten, die in privé-eigendom zijn, wordt een systeem van premies uitgewerkt. Dit systeem bepaalt op een duidelijke manier de voorwaarden
waaronder premies kunnen toegekend worden, en de grootte van de
premies. Essentiële voorwaarden voor de toekenning van premies zijn
o.m.:
• opgenomen zijn op de lijst van de ‘open ruimten non-toccandi’ of
‘te behouden open ruimte’;
• de (potentiële) waarde van de open ruimte;
• de tijdelijke of gedeeltelijke openstelling van de open ruimte voor
het publiek;
• de opmaak van een beheersplan.
De volgende open ruimten (niet-limitatieve lijst) komen hiervoor zeker in
aanmerking:
• tuin Ongeschoeide Karmelietessen;
• tuin Ongeschoeide Karmelieten;
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