BRUGGE
WERELD
ERFGOED
STAD
1

VOORWOORD

rugge is uniek, én viermaal op de Lijst van het Werelderfgoed ingeschreven.
Het historische stadscentrum van Brugge wordt erkend als werelderfgoed op 30 november 2000.
Voorheen waren al het Begijnhof (1998) en het Belfort (1999) op de werelderfgoedlijst geplaatst.
De Heilig-Bloedprocessie volgde in 2009 als erkend immaterieel werelderfgoed.
De titel van werelderfgoed is prestigieus, stelt de stad in de kijker en oefent daardoor ook een extra
culturele en toeristische aantrekkingskracht uit.
De stad heeft bijzonder veel aan haar verleden en haar unieke historische positie te danken.
Brugge, voormalig hanzekantoor en in de middeleeuwen het kruispunt van Europese wereldhandel, is
een compacte stad met een rijke bebouwing en een weelde aan kunstschatten.
Het unieke bouwkundig patrimonium werd door de eeuwen heen zorgvuldig in stand gehouden.
Daarnaast beschikt Brugge over indrukwekkende museale collecties, waarvan de belangrijkste deze van
de Vlaamse Primitieven is. Ook andere topstukken zijn bewaard in musea, kerken, archieven, stichtingen
en in de Stedelijke Openbare Bibliotheek.
Ook op vlak van immaterieel erfgoed heeft de stad heel wat te bieden, denk aan de door Unesco erkende
Heilig-Bloedprocessie, de Blindekensprocessie, maar ook de schuttersgilden, de muzikale tradities, …
Dit alles maakt Brugge vandaag een paradijs voor de meerwaardezoeker.
De erkenning als werelderfgoed kwam er hoofdzakelijk omwille van het bouwkundig erfgoed en dit
specifiek omdat de stad Brugge als een ‘getuige’ wordt gezien van de architecturale geschiedenis en heel
speciaal ook van de baksteengotiek. Het is ook het uitzonderlijk authentieke en integere middeleeuwse
stadsweefsel dat zorgde voor de erkenning. Dat Brugge de ‘geboorteplaats’ was van de school van de
Vlaamse Primitieven speelde eveneens een cruciale rol.
De toekenning van het label wordt als een bekroning ervaren voor een decennialange inzet voor het
behoud en herstel van het erfgoed van onze unieke stad.
Deze zorg heeft de stad nooit als een probleem ervaren, wel als een belangrijke uitdaging. Een stad is
immers een actieve leefgemeenschap die evolueert en dat mag afleesbaar zijn in het stadsbeeld.
Een behoudsgezinde houding over het erfgoed sluit kwaliteitsvolle nieuwbouw niet uit. Nieuwbouw
integreren in het historische weefsel was en is niet eenvoudig, maar blijft altijd mogelijk en zet de
bouwgeschiedenis van de stad actief verder.
De aantrekkingskracht van Brugge als cultuurstad en werelderfgoedstad resulteert in steeds toenemend
internationaal toerisme. Het bouwkundig patrimonium, het grote aanbod aan culturele initiatieven en de
lokale handel maken Brugge tot een toeristische trekpleister. Toerisme is dan ook een belangrijke
economische motor voor de Brugse binnenstad.
De uitdaging van de stad ligt in het behoud van de universele erfgoedwaarden in combinatie met een
duurzame groei van cultuur, toerisme, werken en wonen. Brugge moet in de eerste plaats een levendige
stad zijn waar het goed toeven is.

Patrick Moenaert
Burgemeester van Brugge
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Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
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DE GROEI VAN BRUGGE
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ij het ontstaan van Brugge in de vroege middeleeuwen, 7de-9de eeuw, bevinden de eerste
nederzettingskernen zich aan de zandruggen langs de Reie. Het gebied rond de Burg groeit tegen het
einde van de 9de eeuw en vooral in 10de eeuw uit tot een belangrijke nederzetting. Dit is vooral het
gevolg van de vestiging van de burcht als residentie van de graaf van Vlaanderen.
In de periode van de 10de tot de 14de eeuw ontwikkelt Brugge zich tot een internationale handelsstad.
Rondom de Burg ontwikkelen zich in de loop van de 10de en 11de eeuw een aantal bewonings- en
handelskernen. De stad krijgt in het begin van de 12de eeuw een eerste stadsomwalling, die een gebied
van zowat 75 hectare ommuurt. De infrastructuur die daarop aansluitend wordt gerealiseerd, heeft een
grote impact op het topografische landschap van Brugge. Ze volgt grotendeels het tracé van de bestaande
waterlopen en aan de belangrijkste toegangswegen worden stadspoorten gebouwd. Aan de
Pottenmakersrei zijn nog resten van één van de torens van de stadsmuur bewaard.
In deze periode groeit Brugge dankzij haar centrale ligging aan de Noordzee en handelswegen uit tot
een commercieel centrum van Europees niveau.

Laatste restant van de eerste omwalling uit de 12de eeuw, Pottenmakersrei
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In de 13de en 14de eeuw ontwikkelt Brugge zich verder tot een rijke internationale havenstad en het
belangrijkste handelscentrum van Noordwest-Europa.
De Markt is de plaats waar de stedelijke autonomie zich duidelijk manifesteert. Op die plaats verzamelen
zich de burgers bij iedere belangrijke gebeurtenis en het imposante 13de-eeuwse belfort met de hallen
fungeert als symbool van deze autonomie en economische rijkdom. Vanuit Brugge wordt het Vlaamse
laken, kwalitatief hoogstaande wollen stof, over heel Europa uitgevoerd.
Kooplieden uit Zuid- en Noord-Europa ontmoeten er elkaar en doen voor hun activiteiten een beroep op
Brugse makelaars en hoteliers. In de stad wordt niet alleen het Vlaamse laken geproduceerd, ook allerlei
andere (kunst-) ambachten kunnen er zich ontplooien. Van groot belang is dat op dat moment in Brugge
al echte bankiers actief zijn, Bruggelingen en Italianen. Kooplieden kunnen hier een lopende rekening
openen, grote bedragen overschrijven, munten wisselen en zelfs met biljetten betalen.
De materiële welvaart van de stad geeft aanleiding tot heel wat bouwopdrachten. Kerken, kloosters, een
begijnhof en hospitalen worden opgetrokken en vertolken de religieuze en sociale functies van de stad.
Grote herenhuizen en kleine huisjes worden naast elkaar gebouwd en bieden in de bloeiperiode van de
stad, van de 13de tot de 15de eeuw, huisvesting voor 45.000 inwoners, dubbel zoveel als nu in de
historische binnenstad. Al snel blijkt de eerste stadsomwalling te beperkt en breidt de bebouwing zich uit
langs de belangrijkste toegangswegen naar de stad. In 1297 wordt de tweede stadsomwalling aangelegd.
De vorm van de huidige stadsring, het zogenaamde Brugse “ei”, wordt op dat moment vastgelegd door
het verbinden van de uiterste bebouwde punten. Binnen deze omwalling met een oppervlakte van circa
370 ha blijft voldoende open ruimte over om verdere bebouwing toe te laten, en dit tot op het eind van
de 19de eeuw.
In deze periode zijn de inkomensverschillen tussen de volksklasse en de kooplieden/ondernemers
bijzonder groot. Gewelddadige opstanden zoals die van 1280 en 1436-1438, worden hardhandig
onderdrukt. In de opstand van 1302 kiest de volksklasse de kant van de Vlaamse graaf tegen de koning
van Frankrijk en de bezittende klasse. Deze strijd, waarin Brugge een vooraanstaande rol speelt, levert
een overwinning op voor de ambachtslieden en de Vlaamse graaf tijdens de Guldensporenslag van
11 juli 1302. Deze historische datum is nu de nationale feestdag van de Vlaamse gemeenschap in België.
De 14de eeuw, voor Brugge en Vlaanderen een periode van crisissen, opstanden, epidemieën, politieke
onrust en oorlogen, eindigt met de dynastieke versmelting van Vlaanderen met Bourgondië. Vanaf 1384
begint de Bourgondische tijd voor Brugge. De stad blijft nog een eeuw lang het belangrijkste internationale
handelscentrum ten noorden van de Alpen. De lakenproductie wordt gedeeltelijk vervangen door
luxegoederen, diensten in het bankwezen en kunstambachten. Het Bourgondisch hof zorgt voor een
sterke plaatselijke koopkracht. Die neemt nog toe onder invloed van de buitenlandse kooplieden met
hun internationale contacten van Portugal tot Polen. De welvaart stijgt, reizigers komen onder de indruk
van de weelde en de luxe in het stadsbeeld. Kunst en cultuur bloeien als nooit tevoren en er worden een
aantal grote projecten gerealiseerd die duidelijk hun stempel op het Brugse stadsbeeld drukken. In die
periode evolueert Brugge tot de bakermat van de paneelschilderkunst van Vlaamse Primitieven, met als
belangrijkste vertegenwoordigers Jan van Eyck en Hans Memling, die in de 15de eeuw in Brugge komen
wonen en werken.

Retabel van de heilige Nicolaas
met panorama op Brugge,
Meester van de Legende van de heilige Lucia,
15de eeuw (© Groeningemuseum Brugge)

6

Portretten van Juan Pardo II en zijn echtgenotes Anna Ingenieulandt en Maria Anchemant met panorama op Brugge, Antoon Claeissens,
1580 (© Groeningemuseum Brugge)
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Aan dat alles komt een einde na de plotse dood van Maria van Bourgondië in 1482 en de opstand tegen
haar echtgenoot, Maximiliaan van Oostenrijk. De plaatselijke welvaart verdwijnt uit de stad samen met
het Bourgondische hof en de internationale handelaars. Vanaf 1520 verliest de stad bovendien haar
rechtstreekse toegang naar de zee waardoor de internationale handel zich verlegt naar de havenstad
Antwerpen. Brugge blijft wel van belang als regionaal centrum met nog heel wat internationale
commerciële contacten en een bloeiende kunstsector.

Engels klooster, prentbriefkaart, ca 1900

Met de Contrareformatie in de tweede helft van de 16de eeuw vestigen zich veel kloosterorden binnen
de stadsmuren. Deze beschikken over grote domeinen met boomgaarden, weiden, groenten- en
kruidentuinen, wasserijen en blekerijen. Uit deze periode is een kaart bewaard gebleven die de bebouwing
binnen het toenmalige Brugge weergeeft. Dit interessant document wordt in 1562 door Marcus Gerards
gemaakt in opdracht van het Brugse stadsbestuur. In de 17de eeuw is Brugge in belangrijke mate een
kloosterstad geworden, maar ook een provinciestad met een bescheiden maritieme roeping.
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Plattegrond van Brugge, detail, Marcus Gerards, 1562 (Openbare Bibliotheek Brugge)
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In de 17de en 18de eeuw blijft Brugge de uitdaging aangaan om als maritieme handelsstad een rol van
betekenis te spelen in West-Europa. Door het verder uitgraven van kanalen wordt Brugge verbonden met
Gent en Oostende. Deze bereikbaarheid betekent een opleving voor Brugge als zeehaven en een verdere
internationale verankering van het commerciële leven. Brugse reders en kooplui blijven handel drijven
met het Spaanse wereldrijk, Engeland, Oost- en West-Indië. Ook de Brugse handelsbeurs wordt nieuw
leven ingeblazen, met dat verschil dat ze zich verplaatst van het koopmanshuis Van Der Beurse naar de
stadshallen op de Markt. Na 1614 start men met de modernisering van de 13de-eeuwse stadsomwalling
met nieuwe fortificatiewerken.
Intra muros worden vooral in de tweede helft van de 18de eeuw een aantal opvallende ingrepen in de
stadsstructuur uitgevoerd. In 1751-1753, onder het Oostenrijkse Bewind, wordt de Coupure gegraven en
wordt een aantal in ongebruik geraakte waterlopen overwelfd. Als gevolg daarvan worden nieuwe pleinen
aangelegd en stadsresidenties gebouwd. De bloeiende handel en binnenscheepvaart brengen de bouw
van kranen en pakhuizen aan de Handelskom met zich mee.
Na de Franse Revolutie in 1789 kent de stad een beperkte industriële ontwikkeling en blijft de regionale economie
vooral gericht op landbouw en textiel. Rond 1850 is Brugge één van de armste steden van het land.

Volks straatbeeld met arbeidershuizen en kantwerkers, Rolweg, 1898

De burgerij spreekt Frans, het ongeletterde volk kent alleen zijn plaatselijk dialect en ook het openbare
leven is tot 1885 volledig verfranst. Toch is de belangrijkste Nederlandstalige dichter uit de negentiende
eeuw, Guido Gezelle (1830-1899), een Bruggeling. In de Europese literatuur krijgt Brugge faam door de
Franstalige roman ‘Bruges la Morte’ van Georges Rodenbach (1892) waarin hij Brugge beschrijft als een
ingeslapen, dode maar mysterieuze stad. Als dit werk verschijnt, is Brugge echter net met enkele nieuwe
ambitieuze projecten begonnen, zoals het ontwikkelen van Zeebrugge als nieuwe zeehaven en het
profileren van Brugge als kunststad en toeristisch centrum.
Op het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw wordt de verdichting van de
binnenstad voortgezet. Brugge komt vrij ongeschonden uit de twee Wereldoorlogen. Na de Tweede
Wereldoorlog wordt de stedelijke structuur op een aantal plaatsen opnieuw danig gewijzigd. ‘t Zand krijgt
een nieuwe functie en aanleg nadat het station en de spoorweginfrastructuur in 1936 van die plek naar
de stadsrand zijn verplaatst. Tussen het begijnhof en de vesten wordt op het einde van de jaren 1970 het
Minnewaterpark aangelegd.
In de tweede helft van de 20ste eeuw verandert de functie van de Brugse binnenstad. Het stadscentrum verliest
inwoners aan haar deelgemeenten en ook de economische bedrijvigheid trekt zich in belangrijke mate terug op
bedrijventerreinen buiten het stadscentrum en rond de haven. Brugge wordt, als gevolg van de
herwaarderingscampagnes na 1970, in toenemende mate een ‘zachte’ woonstad met culturele centra en
onderwijsinstellingen, een aanzienlijk aantal dienstverlenende sectoren en een bloeiend toerisme.
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De Burg te Brugge, Pierre François Ledoulx, 1751 (© Groeningemuseum Brugge)
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BRUGGE, WERELDERFGOEDSTAD

De historische binnenstad van Brugge en de Vlaamse Primitieven

I

n aanloop van Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa, wordt in 1999, op initiatief van de
burgemeester, een aanvraagdossier voor de erkenning van de historische binnenstad als werelderfgoedsite ingediend.
Het Werelderfgoedcomité plaatst de Brugse historische binnenstad op de Werelderfgoedlijst omdat het als ensemble
past binnen de categorie van cultuurgoederen die een uitzonderlijke universele waarde bezitten voor de mensheid.
Bovendien beantwoordt het stadscentrum aan een aantal welomschreven criteria.
Brugge vormt immers een gaaf bewaarde stad, nog steeds gevat binnen haar 13de-eeuwse grenzen, en
zowel ruimtelijk als structureel een getuigenis van vele eeuwen geschiedenis van de mensheid en
architectuur.
Het stadsweefsel en het ‘patroon’ of de ‘korrel’ van de oorspronkelijke bebouwing blijven grotendeels
intact en duidelijk herkenbaar. Als heel kenmerkend voor Brugge wordt de gotische baksteenarchitectuur
geciteerd, zoals die ook aangetroffen wordt in Noord-Europa en de Baltische staten, maar evenzeer de
neogotische architectuur die in de 19de eeuw met een eerste grote restauratiegolf zorgt voor een
voortzetting van de eeuwenoude bouwtraditie.
Brugge stond bekend als een commerciële metropool in het hart van Europa. Als laatste schakel in de
keten van de Hanzesteden bevorderde de stad de verspreiding van vernieuwende artistieke, voornamelijk
Italiaanse, maar ook Spaanse trends. Nog steeds een actieve, levende stad, heeft Brugge de
architectonische bouwwerken en de stedelijke structuren van die verschillende ontwikkelingsfasen
bewaard. Het statige Belfort met de hallen, het begijnhof, de middeleeuwse hospitalen, de kerken en
kloosters worden als bijzondere uitingen van de commerciële en culturele geschiedenis van de stad en
de mensheid beschouwd.

Moreel-triptiek, Hans Memling, 1484 (© Groeningemuseum Brugge)
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Portret van Jan van Eyewerve, Pieter Pourbus, 1551 (© Groeningemuseum Brugge)

De uitzonderlijke universele waarde van Brugge is ook onlosmakelijk verbonden met de meesterwerken uit de
paneelschilderkunst. Brugge wordt als bakermat van de Vlaamse Primitieven beschouwd. Centrale figuren zijn
Jan van Eyck en Hans Memling die in de 15de eeuw in Brugge zijn komen wonen en werken. Veel schilderijen
van deze grote meesters, maar ook van andere ateliers en latere Brugse kunstenaars, werden uitgevoerd naar
andere landen en hebben ontegensprekelijk de schilderkunst in de rest van Europa beïnvloed. De in Brugge
bewaard gebleven collectie wordt als indrukwekkend bestempeld zowel omwille van haar authenticiteit, haar
omvang en haar kwaliteit.
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Burg met voormalige Burgerlijke Griffie en Stadhuis

Reie met voormalig Sint-Janshospitaal
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Steenhouwersdijk
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De zorg om het erfgoed in Brugge is een historisch gegeven en wordt vanaf de jaren 1970 door de
opeenvolgende politieke besturen heel consequent en doeltreffend ter harte genomen.
De erkenning als Werelderfgoed garandeert ook de noodzakelijke continuïteit op dit vlak.
Stad Brugge stimuleert restauratie sinds 1877 met financiële steun. De stad was en is vaak een
‘laboratorium’ en een ‘model’ op het gebied van restauratie en stadsvernieuwing in Vlaanderen.
Nieuwbouw integreren in dit historische weefsel bleek en blijkt nooit eenvoudig.
Sinds de jaren 1970 probeert Brugge de richtlijnen van het Charter van Venetië (1964) te hanteren. Daarin
stipuleert men dat conservatie van de bebouwing essentieel is, maar dat bij nieuwe toevoegingen een
eigentijdse, eerlijke stijl moet gehanteerd worden.
Restauraties gaan onverminderd voort maar er werd en wordt ook nieuw gebouwd. Discussies rond
nieuwbouw zijn in Brugge (zoals in de meeste historische steden) legendarisch. Steeds zijn er grote
meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders.
Het uitgangspunt is altijd dat behoud van het historische erfgoed vóór gaat aan de vernieuwing ervan.
Nieuwbouw laat men uitzonderlijk toe daar waar de erfgoedwaarde van de bestaande bebouwing als nihil
wordt geëvalueerd. Er is met andere woorden geen contradictie tussen behoud en beheer van het erfgoed
en kwaliteitsvolle nieuwbouw.
Een evenwicht vinden tussen de integratie van nieuwe functies en het behoud van het stadslandschap en
de korrel van de stad is steeds een moeilijke oefening gebleken en is ook vandaag onderwerp van reflectie
en onderzoek.

17de-eeuws godshuis St.-Jozef, Nieuwe Gentweg
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Neogotisch ensemble, Markt

De uitzonderlijke universele waarde van de stad Brugge ligt vooral in de twee sleutelbegrippen
‘Authenticiteit’ en ‘Integriteit’ van het erfgoed.
Het groeiend aantal werelderfgoedsites op de Werelderfgoedlijst heeft binnen Unesco geleid tot het
ontwikkelen van richtlijnen over het beheer ervan en de zorg ervoor.
Bij de erkenning van Brugge in 2000 werden geen richtlijnen noch een gedragscode afgeleverd. Inmiddels
is elke werelderfgoedstad nog voor de opname verplicht een beheersplan voor haar werelderfgoedsites
uit te werken. Wie dat niet had op het ogenblik van de erkenning moet daar alsnog werk van maken.
Daarom besliste het College van Burgemeester en Schepenen in 2011 om een opdracht uit te schrijven
en de nodige kredieten vast te leggen voor de opmaak van een Managementplan (beheersplan) voor de
historische binnenstad (WHP).
Brugge telt al heel wat beschermde monumenten. Toch is de Vlaamse overheid ook op haar beurt van
plan om nieuwe selectieve beschermingstrajecten te ontwikkelen in de loop van de komende jaren. Deze
manier van werken biedt de beste garanties voor het behoud van de uitzonderlijke universele waarde
van het historisch centrum van Brugge.
Het historisch stadscentrum van Brugge wordt erkend als Werelderfgoed
op 30 november 2000 (Cairns – Australië).
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Voormalig Sint-Janshospitaal, Mariastraat
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Het belfort met de hallen, Jan Baptist van Meunincxhove, detail uit De Markt in Brugge, 1696 (© Groeningemuseum Brugge)
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Het Brugse belfort

B

elforten vormen de oudste getuigen van de burgerlijke openbare architectuur uit de middeleeuwen.
De grootste concentraties vinden we in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk, een gebied dat zich
vanaf de 12e eeuw tot een van de meest welvarende en verstedelijkte gebieden ten noorden van de
Alpen ontwikkelt. De belforten staan symbool voor de burgerlijke emancipatie en stedelijke macht. Naast
bewaarplaats voor de belangrijkste stedelijke rechten en reglementen functioneerde het belfort als
communicatiemiddel met de burgers door middel van omroeping of via klokgelui. Van op de toren werd
ook uitgekeken naar mogelijk gevaar binnen (brand) en buiten de stad (aanvallen).

Thesaurie van het belfort
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Het Brugse belfort is onlosmakelijk verbonden met haar hallen. In Brugge spreekt men trouwens over de
halletoren in plaats van het belfort. Vermoedelijk staat hier al vanaf het tweede kwart van de 13de eeuw,
of mogelijk vroeger, een hallencomplex met belfort. Aanvankelijk in hout wordt dit snel versteend in
baksteen. In 1280 beschadigt een zware brand het belfort waardoor in de daaropvolgende jaren
herstellingswerken volgen. Muurarcheologisch en dendrochronologisch onderzoek plaatsen de
lakenhallenvleugels en de eerste geleding van het belfort nu in tweede helft van 13de eeuw. De tweede
geleding van de toren verrijst vermoedelijk rond 1300 en verfraait men later met fijn uitgewerkte
gekanteelde borstwering en arkeltorentjes. De bovenste, achthoekige geleding in hoog-gotiek dateert
dan weer uit 1482-1486 en is uitgewerkt in Brabantse kalkzandsteen met sierlijk opengewerkte galmgaten.
Deze lantaarn wordt bekroond met een fraaie houten spits. In de 15de eeuw krijgt het hele complex zijn
definitieve vorm ondanks latere ingrepen of stilistische aanpassingen. Een blikseminslag vernietigt in 1741
de sierlijke spits. De houten bekroning wordt ook later niet meer heropgebouwd al krijgt het belfort in
1822 zijn neogotische kroonlijst.
De hallen zelf bestaan uit vier vleugels rond een centraal binnenplein. Het 83 m hoge belfort met zijn
17de-18de-eeuwse beiaard staat centraal in de gevel aan de kant van de Markt. De hallengevels zijn
doorbroken met spitsboogopeningen, afgewerkt met een gootmuur met kantelen en de hoeken worden
geaccentueerd door fraai versierde erkers. Aan de zuidzijde (kant Oude Burg) is in de 16de eeuw een
galerij bijgebouwd.
De uitzonderlijke universele waarde van de belforten wordt in 1999 erkend door Unesco met het
inschrijven van 32 Belgische belforten. In 2005 breidt men de lijst uit met het belfort van Gembloux en
23 belforten uit Noord-Frankrijk.

Belfort gezien vanop binnenkoer
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Beiaardklokken in het belfort, Markt.
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Begijnhof
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Het Brugse begijnhof

D

e begijnenbeweging vindt haar ontstaan in de loop van de 12de eeuw in de Lage Landen waar
vrouwen alleen of in kleine groepen gingen samenwonen. In tegenstelling tot de kloosterordes leggen
deze vrome vrouwen geen eeuwige geloften af. Bovendien staan zij door arbeid in voor hun
levensonderhoud en is het hun toegestaan eigen goederen te bezitten. De toename van begijnen leidt
rond 1240 tot de oprichting van de eerste conventen of begijnhoven.
De Vlaamse begijnhoven worden meestal net buiten de eerste stadswallen opgericht als sociaal-religieuze
en economisch onafhankelijke entiteiten. Architecturaal kenmerken de begijnhoven zich door een centraal
gelegen kerk, al of niet met infirmerie, waarrond conventen, aparte huizen met voortuin, het Huis van de
Grootjuffrouw en de Tafel van de H. Geest voor de armenzorg zijn gelegen. Het geheel is ommuurd en
toegankelijk via een paar toegangspoorten die tussen zonsondergang en zonsopgang van de buitenwereld
worden afgesloten.

Benedictinessen in het begijnhof, ca 1925
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Het begijnhof Ter Wijngaerde is het enige bewaarde begijnhof van Brugge en vormt een van de gaafst
geconserveerde voorbeelden in Vlaanderen. Het is gesticht tijdens het tweede kwart van de 13de eeuw
net buiten de eerste stadsomwalling. Al snel valt het onder de bescherming van gravin Johanna van
Vlaanderen. In 1299 weet koning Filips de Schone het begijnhof rechtstreeks onder zijn gezag te plaatsen.
Sindsdien voert het de titel van Prinselijk Begijnhof. Ondertussen komt het begijnhof door de
stadsuitbreiding binnen de tweede omwalling te liggen, maar omringd door grachten en muren en dankzij
zijn eigen parochie en apart juridisch statuut blijft het een stad binnen de stad. Na een bloeiperiode in de
15de eeuw tot 18de eeuw zet het spiritueel verval zich in tijdens de 19e eeuw.
Nu verblijven er geen begijnen meer, maar sinds 1927 wonen er benedictinessen, en een aantal
begijnenhuizen worden verhuurd aan alleenstaande vrouwen.
In al die eeuwen heeft het begijnhof haar middeleeuwse structuur behouden. Het begraasde en beboomde binnenplein wordt omringd door een kerk, een klooster en aaneensluitende bebouwing van
woonhuizen, deels met ommuurde voortuin en deels als afzonderlijk afgesloten godshuizen. Andere
begijnhofhuisjes bevinden zich in een doodlopend straatje dat aansluit op het binnenplein. De op zichzelf
gekeerde en door ommuring van de buitenwereld afgescheiden entiteit is onder meer toegankelijk via
de monumentale hoofdingangen langs de Reie.
De bakstenen huizen met één of twee bouwlagen dateren hoofdzakelijk uit de 16de tot de 18de eeuw,
maar hebben vaak oudere 13de-eeuwse kernen. De homogeniteit van het geheel wordt versterkt door
de witgeschilderde lijst- en topgevels met zwarte plint en zadeldaken met pannen. De sobere streekeigen
baksteenarchitectuur wordt verder verlevendigd door de typische schuiframen met kleine roedeverdeling
en de veelhoekige schoorstenen.
Beschermd als monument in 1939, wordt het in 1972 stadseigendom. Dit betekent het begin van de
jarenlange en grondige restauratiecampagne van het begijnhof waarbij men pand na pand zorgvuldig
herstelt en aanpassingen doorvoert aan het wooncomfort.
Het Brugse begijnhof wordt, samen met een representatieve groep van 13 Vlaamse begijnhoven, op
2 december 1998 opgenomen op de lijst van het Werelderfgoed (Kyoto, Japan).

Minnewater en de hoofdpoort van het Begijnhof
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Begijnhof

27

Heilig-Bloedprocessie
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Heilig-Bloedprocessie

D

e Heilig-Bloedprocessie neemt een aparte plaats in binnen de werelderfgoederkenningen van Brugge.

De oudste vermelding van de Heilig-Bloedprocessie gaat terug tot het begin van de 14de eeuw. Sinds het ontstaan
beeldt men tijdens de processie Bijbelse taferelen uit, meer bepaald scènes uit het Lijden van Christus. De
processie evolueert al snel naar een veel omvangrijker optocht van de gilden en ambachten, de schutters, de
stadsmagistraten en natuurlijk de geestelijkheid. Musicerende groepjes en ruiters luisteren het geheel op.
Vanaf 1310 beslist de Brugse stadsoverheid de feesten rond het Heilig Bloed te laten samenvallen met de
jaarmarkt. Op die manier groeien de volkstoeloop en de devotie voor het Heilig Bloed. Tegelijk versterken de
feestelijkheden de kosmopolitische uitstraling van de stad.
Kort na 1400 wordt de Edele Confrérie van het Heilig Bloed opgericht om het relikwie te bewaren, haar verering
te bevorderen en om de processie te organiseren. Vanaf de 15de en 16de eeuw verschijnen met de opkomst
van de rederijkerskamers meer en meer profane taferelen. Eind 19de eeuw tracht men opnieuw aansluiting te
vinden bij de historische achtergrond van de processie. Sindsdien en voornamelijk sinds de jaren 1970 evolueert
de processie tot de huidige ommegang die refereert naar de Brugse Gouden eeuw, met als apotheose de verering
van de relikwie van het Heilig Bloed.
De eeuwenoude verbondenheid van de Bruggeling met zijn processie uit zich nog steeds in een uiterst trouw en
divers deelnemerspubliek. Elke Bruggeling wil met zijn deelname de band met de stad beklemtonen. Generatie
op generatie wordt de fakkel doorgegeven.
De Heilig-Bloedprocessie lokt jaarlijks tussen de 30.000 en 40.000 toeschouwers en gaat telkens uit op Hemelvaartsdag.
Onder meer omwille van de eeuwenoude traditie van de processie, de verbondenheid in tijd en ruimte van de
lokale bevolking met de processie is de Heilig-Bloedprocessie sinds 2009 toegevoegd aan Unesco’s
representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Heilig-Bloedreliek omringd door prelaten en hoogwaardigheidsbekleders
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Concertgebouw ‘t Zand 34, 2002 (© Jan Darthet)
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NIEUWE ARCHITECTUUR
IN EEN HISTORISCHE CONTEXT

B

(© Jan Darthet)

rugge heeft tot vandaag een belangrijk deel van haar middeleeuws patrimonium, stratenpatroon en
kleinschaligheid behouden. Opmerkelijk is ook dat de meeste gebouwen uit latere eeuwen zich qua schaal
en ritmiek aan de middeleeuwse context hebben aangepast. Toch is de impact van de 19de eeuw erg
groot. Enerzijds vormt de intrede van de gepleisterde lijstgevel een echte breuk met het verleden.
Anderzijds doet de romantiek zijn intrede (midden 19de eeuw) en wordt een ’neo-Brugse stijl’ ontwikkeld,
gaande van neogotiek tot eclecticisme. Deze stijl wordt gepropageerd als middel om de authenticiteit te
vrijwaren en de attractiviteit van de stad te verhogen.
Ook na de Eerste Wereldoorlog houdt het stedelijk beleid zich aan de regel dat ’modern’ bouwen enkel
kan buiten de grenzen van de historische binnenstad (bv. het treinstation en de wijk Christus Koning).
Toch krijgen enkele nieuwe straten in de binnenstad een architectuur in art deco, of beïnvloed door de
Haagse school en het vroeg-modernisme. De ontwikkeling van het Gezellekwartier (1925) vanuit de
tuinwijkgedachte is dan weer op stedenbouwkundig vlak vernieuwend. Na de Tweede Wereldoorlog komt
de stad in een soort crisissituatie terecht met een neerwaartse spiraal van verkrotting en sloop. Pas in de
jaren 1960 en 1970 van de vorige eeuw komt er een kentering en wordt er volop ingezet op de
herwaardering van de binnenstad.
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Provinciale administratie, Burg 4 en 5, 1966

Schoolgebouw, Giststraat, 1969
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Van 1950 tot 1970

O

nmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog leeft de 19de-eeuwse wens om stijleenheid te realiseren nog
hardnekkig door in Brugge. Nieuwe architectuur wordt gekenmerkt door een, soms vereenvoudigd, historiserend
karakter dat voortbouwt op de traditie van bouwen in Brugse stijl, maar zelden respect opbrengt voor de originele
structuur en proporties. De historiserende vormentaal wordt vaak als middel gehanteerd om volumes die qua
schaal en korrel totaal onaangepast zijn in de context in te passen en aanvaardbaar te maken. Er wordt vooral in
baksteen of natuursteen gebouwd, zelden beschilderd of bepleisterd.
Vanaf het begin van de jaren 1960 dreigt de stad haar eigenheid te verliezen door een louter economische
benadering van het patrimonium. In die periode wordt de aansluiting met de historiciteit resoluut verlaten en
kiest men voor moderniteit (platte daken, grote raampartijen, horizontale geleding,…). Op meer zichtbare plaatsen
in de stad realiseert men projecten waarin nog een vage interpretatie van historiciteit doorschemert, maar die
opnieuw gekenmerkt zijn door veel te zware volumes en een eerder schrale architectuur met afwijkende
gevelritmes en verdiepingshoogtes.

Flatgebouw, Spinolarei 17, 1965
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Voormalig bankgebouw, Markt 20, 1971, historiserende stijl zonder respect voor proporties
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Van 1970 tot 1980

I

n Brugge zien we vanaf 1970 een expliciete kentering. De aandacht gaat niet alleen uit naar behoud en
herstel van het waardevol patrimonium. Minstens evenveel aandacht gaat er naar het verzoenen van - soms
grootschalige - nieuwe stedelijke functies met het karakter, de typologie en de korrel van de stad. Het
internationaal modernisme dat in andere historische steden veel breuken en brokken maakt, maakt geen kans
meer in de historische binnenstad van Brugge.
Er wordt een ‘historisch geïnspireerde bouwstijl’ ontwikkeld waarbij historische elementen geïnterpreteerd worden
in een ‘moderne’ architectuurtaal. In Brugge betekent dit dat de schaal en het volumespel nauw moeten aansluiten
bij het ’ideale’ middeleeuwse volume, met de historische constructiewijze en materiaalkeuze. Deze benaderingswijze levert enkele interessante realisaties op. De overdreven schaalgrootte van sommige nieuwe
bouwwerken wordt dan weer verdoezeld door fragmentering van volumes, spelen met in- en uitspringende delen
of een vervanging door een quasi identiek, historiserend exemplaar, echter van een overdreven schaalgrootte.

Winkel- en woonproject, Burg 16, 1977, historisch geïnspireerde bouwstijl
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Voormalige jeugdbibliotheek,
Spanjaardstraat, 1972

Stadsbibliotheek,
Kuipersstraat, 1975
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Sint-Leocollege,
Potterierei 11-14, 1976

Winkelcentrum en sociale huisvesting, Zilverpand, 1976, historisch geïnspireerde bouwstijl
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Klooster Dominicanessen, Vlamingdam 34, 1992-1995, vernieuwende architectuur
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Van 1980 tot 2000

T

erwijl internationaal het ’Post-Modernisme’ doorbreekt, wordt in Brugge het proces van de jaren 1970
voortgezet. Het Post-Modernisme wordt enkel gerealiseerd in een stereotiepe opbouw en detaillering: geveltoppen, boogjes, erkers, dakkapellen, balkons. Vandaag komt dit erg gedateerd over.
Na 1990 manifesteert het internationaal ’abstract modernisme’ zich steeds nadrukkelijker en dringt het langzaam
door in het Brugse stadslandschap. Een subtiele aansluiting bij of interpretatie van typologie, volume en korrel
van de omgeving resulteert in enkele architecturaal vernieuwende realisaties. Een groeiend meningsverschil over
wat gebouwd wordt, polariseert de discussies tussen de voorstanders van hedendaagse architectuur en die van
reconstructie (façadisme) en historiserende architectuur.

Flatgebouwen, Spiegelrei 8 en 9, 1985, postmodernisme
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Paviljoen van Toyo Ito, Burg, 2002
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Na 2000

B

‘

rugge 2002 culturele hoofdstad’ is, op initiatief van de burgemeester, de aanzet voor vernieuwde impulsen
en nieuwe initiatieven. Brugge wil zichzelf op de kaart zetten als ‘trendy’, levendige stad en doet zelf een aantal
architecturale statements. Het nieuwe Concertgebouw wordt gerealiseerd na een architectuurwedstrijd met
internationale toparchitecten. De Japanner Toyo Ito wordt aangesteld om een tijdelijk paviljoen te realiseren op
de Burg en ontwerpt een drijvende passage doorheen een transparant volume met honingraatstructuur. Op
heden is dit het jongste beschermde monument van Vlaanderen.
Ook vanuit de private sector en andere overheden volgen in het daaropvolgende decennium een aantal markante
realisaties. Na de afbraak van de gevangenis wordt aan het Pandreitje, eveneens na een wedstrijd, een
woonproject met circa 80 eenheden gerealiseerd. Kenmerkend is de versnippering in kleinschalige, bakstenen
volumes rondom steegjes en pleintjes.
Op de site van het Europacollege aan de Verversdijk contrasteren witte, strakke volumes met de beschermde
gebouwen van het voormalige jezuïetencollege.
Tijdens de huidige legislatuur slaagt men er in een aantal van de laatste ‘stadskankers’ op te lossen. In de
verwaarloosde historische panden Hoogstraat 6 en 8 bijvoorbeeld wordt een hotel ondergebracht. Voor de
nieuwe uitbreiding aan de achterzijde refereerde de architect naar het archetype van een kostbaar schrijn. Het
resultaat is een scherp afgelijnd, metalen volume, geritmeerd door uitspringende erkers.
Bijzonder actueel is de bouw van een nieuw Rijksarchief aan de Predikherenrei. Een sober bakstenen volume
met eigenzinnige interpretatie van een hellende bedaking zweeft boven een opengewerkte, gelijkvloerse
verdieping.
Binnenkort zal ook de herbestemming van het voormalige klooster van de Redemptoristinnen van start gaan.
Het klooster zelf zal plaats bieden aan een 70-tal studenten. In een (minder waardevol) deel van de tuin komen
met hout beklede stapelwoningen onder spitse zadeldaken.
Deze voorbeelden tonen hoe de perceptie over het omgaan met hedendaagse architectuur in de binnenstad
wijzigt bij mensen binnen het vakgebied.

Grand Hotel Casselbergh, Hoogstraat 6-8, 2010
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Concertgebouw, ’t Zand 34, 2002

Woningbouwproject, Pandreitje, 2003

42

Europacollege, Verversdijk 16, 2007

Rijksarchief, Predikherenrei 4, 2012
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Hoogstraat 6 en 8, 2010
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Botst het heden met het verleden in Brugge?
Verdringt het moderne het historische Brugge?

E

r zijn weinig steden waar meer zorg wordt besteed aan het bouwhistorisch vooronderzoek van de panden
in de binnenstad dan in Brugge. Steeds gaat behoud voor vernieuwing.
Sloop en nieuwbouw worden pas gunstig geadviseerd als het bestaande onvoldoende erfgoedwaarde bezit. Een
specifiek probleem vormen de vele, vaak 19de-of begin 20ste-eeuwse arbeiderswoningen en panden in neoBrugse stijl die op zich geen bijzondere erfgoedwaarde hebben, maar een belangrijke, ondersteunende rol spelen
in het stadslandschap. Façadisme werd steeds vermeden doch lijkt voor de ‘architectura minor’ sporadisch een
aanvaardbaar compromis.
Vanuit het beleid wordt steeds aangedrongen op nieuwbouw in een kwalitatieve, hedendaagse architectuurtaal.
Nieuwe projecten dienen zich echter op een bescheiden en ingetogen manier te integreren in de bestaande,
kleinschalige korrel en het omringende straatbeeld. Een historisch waardevolle en complexe context verdraagt
geen spektakelarchitectuur en architecturale profileringsdrang. Van de ontwerper wordt een subtielere aanpak
gevraagd, waarbij de aandacht gaat naar een verfijnde detaillering.
De gemeentelijke verordening bevat dan ook een aantal strikte voorschriften, zowel naar materiaalgebruik (met
een voorkeur voor traditionele baksteen, bepleistering, pannen of leien daken,…) als naar dakvorm (geen platte
daken), dakdoorbrekingen, winkelpuien,…
Naast de sector verantwoordelijk voor het Unescowerelderfgoed adviseert ook de Raadgevende Commissie
Stedenschoon alle nieuwbouwprojecten. Zij evalueert de schaal, ritmering, materialisatie en esthetische uitwerking
van het project naar het straatbeeld toe. Het is niet ongebruikelijk dat projecten meerdere malen herwerkt en
voorgelegd worden. Enerzijds leidt deze werkwijze tot een aantal projecten die zich bijzonder traditioneel en
onopvallend in het stadslandschap inpassen. Andere architecten slagen er wonderwel in om binnen de gestelde,
strenge criteria heel vernieuwende stappen te zetten en projecten te realiseren die de stad toelaat de geest van
vandaag uit te stralen. Het zijn deze projecten die vaak moeilijk liggen bij de behoudsgezinde toeschouwer en
bewoner van de stad.
Precies deze nieuwbouwprojecten vertellen het verhaal van de stad. Elke eeuw vraagt zijn eigen getuigen en
versterkt de gelaagdheid van de stad.
In Brugge wordt sinds meer dan 40 jaar een beleid gevoerd van behoud en herstel van het bestaande waardevolle
patrimonium en stadsweefsel, maar ook van kwalitatieve hedendaagse architectuur die zich vertaalt op schaal
van de stad.
Brugge wil naast een waardevolle historische stad ook een herkenbare stad voor en van deze tijd zijn, waarbij
kwalitatieve hedendaagse realisaties de kans krijgen om opgenomen te worden in het doorlopende verhaal van
de architectuurgeschiedenis.
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Neogotiek

46

BELEID EN ERFGOEDZORG

Geschiedenis van de erfgoedzorg in Brugge

H

et verhaal van de stadsherwaardering en monumentenzorg in Brugge vangt al aan in de 19de
eeuw. Al in 1816, één jaar na de Slag van Waterloo, verwelkomt de stad de eerste Engelse toeristen die
het beroemde slagveld willen bezoeken. Hun eerste stop op het Europese vasteland is Brugge, dat
geprezen wordt als een gaaf bewaard, maar verarmd middeleeuws stadje.
Er vestigt zich een niet onbelangrijke Engelse kolonie kunstminnenden in Brugge die samen met de
plaatselijke elite aandacht vraagt voor het behoud van het typisch middeleeuwse karakter van de stad.
In dit klimaat ontstaat een belangrijke architecturale ‘revival’. De gotische architectuur wordt dé
inspiratiebron voor restauratie en nieuwbouw. De neogotische bouwstijl duikt op grote schaal op; kleine
maar ook grootschalige gebouwencomplexen worden opgetrokken en bepalen meer en meer het
stadsbeeld.
Onder meer ter versterking van het groeiend toerisme krijgt het historische patrimonium meer aandacht.
Vanaf 1877 subsidieert de Stad ‘kunstig uitgevoerde’ restauraties aan waardevolle historische panden.
Conform de toenmalige restauratievisie gaat dit van louter herstel, over het verfraaien van gevels met
natuurstenen ornamenten, monelen, glas-in-lood en getrapte toppen tot het volledig herbouwen van
façades in een rijkere, gotische vormgeving.
In 1904 wordt de ‘Commissie voor Stedenschoon’ opgericht. Alle verbouwingswerken aan gevels en
voorstellen tot nieuwbouw worden voorgelegd aan dit adviesorgaan. Deze Commissie bestaat uit
notabelen die op één of andere manier hun interesse voor de geschiedenis, het cultureel erfgoed en de
architectuur van Brugge getoond hebben.
Brugge wil zich ook economisch op de kaart zetten. Plannen om Brugge via een nieuwe haven opnieuw
en definitief met de zee te verbinden krijgen opnieuw vorm. Brugge kan hiervoor rekenen op de steun
van Koning Leopold II (1865-1909). Onder zijn bewind starten de werken en in 1907 kan de haven van
Zeebrugge plechtig worden ingehuldigd. De nieuwe hoop op heropstanding van het oude Brugge wordt
echter gefnuikt door beide Wereldoorlogen. Gelukkig bleef Brugge-centrum van oorlogsschade gespaard.

Aanleg van de haven van Zeebrugge, 1901
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Voorhaven van Zeebrugge (© Henderyckx, © Port of Zeebrugge)
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De naoorlogse economische situatie is echter verre van rooskleurig. Er zijn weinig arbeidsplaatsen
beschikbaar en de levensomstandigheden in de binnenstad zijn er drastisch op achteruit gegaan. Vanaf
de jaren 1960 kent de industrie in West-Europa een belangrijke heropleving en expansie wat zich bij ons
weerspiegelt in het betrekkelijk hoge aantal bedrijven dat zich rond Brugge vestigt, voornamelijk
aangetrokken door de mogelijkheden van de haven.
Medio 1960 is het beeld van de stadskern echter sterk verloederd en de zorgvuldig opgebouwde 19deeeuwse restauratiefilosofie vergeten. De situatie kan als volgt worden samengevat: een duidelijke wedijver
tussen de oude stad en de omliggende randgemeenten met een sterk functieverlies in de oude stad als
gevolg, weinig werkgelegenheid en industrie, een verarmde binnenstadsbevolking (wie voldoende
kapitaalkrachtig is, bouwt in de nieuw aangelegde wijken in de randgemeenten), een leegstand van
gemiddeld één op acht huizen, veel krotwoningen, veel sloop en het ontbreken van een gemeentelijke
stedenbouwkundige visie.

De Zilverstraat in 1975

De Rolweg in 1964
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Vanaf 1965 waarschuwt een groep bezorgde Bruggelingen voor het verlies van zoveel karakter en
erfgoed, en slaagt erin het politieke bestuur bewust te maken van deze problemen en de mogelijke
oplossingen.
In 1970 deelt het toenmalige College van Burgemeester en Schepenen de bezorgdheid om het behoud
van de binnenstad en wil het een sterke basisfilosofie geven aan de stedenbouwkundige problematiek.
In 1971 wordt een Stedelijke Dienst voor Monumentenzorg en Stadsvernieuwing opgericht met als taak
alle architecturale en stedenbouwkundige wijzigingen en projecten in de binnenstad te begeleiden. Voor
het eerst ook krijgt een schepen deze materie als hoofdbevoegdheid.
Van meet af aan opteert men voor een interdisciplinaire aanpak met een team van architecten en
kunsthistorici. Het takenpakket is omvangrijk: het adviseren en het opvolgen van de restauraties, het
opvolgen en uitwerken van stedenbouwkundige beleidsplannen, de behandeling van de bouwaanvragen,
wetenschappelijk onderzoek en educatie (zoals de organisatie van de Open Monumentendagen), opstellen
van tentoonstellingen en wedstrijden,…
In 1972 wordt, voor het eerst in België, een Structuurplan voor de binnenstad uitgewerkt.
Uitgangspunt is het behoud van het unieke karakter van Brugge als mozaïek van kleine gebouwen langs
kronkelende straten en reien, maar tegelijk tracht men veranderingen die inherent zijn aan de op de
moderne levensvereisten zo goed mogelijk op te vangen en in te passen. De belangrijkste doelstellingen
worden als volgt geformuleerd:
het centrum van de historische stad moet levendig en aantrekkelijk blijven, de woonfunctie dient
geoptimaliseerd te worden;
de binnenstad is de plek bij uitstek voor kleinschalige, typisch binnenstedelijke functies;
het historische patrimonium dient maximaal behouden te blijven, maar ook nieuwe, kwaliteitsvolle
architectuur moet aangemoedigd worden. Voor nieuwe architectuur zijn strenge criteria noodzakelijk;
er is nood aan een uitgewerkt verkeersmodel waarbij het doorgaand verkeer ontmoedigd wordt en
op de stadsring wordt afgewenteld. Het openbaar vervoer moet gestimuleerd te worden en meer
parkings zijn noodzakelijk;
naast de lokale handel wordt het toenemend toerisme een belangrijke factor als economische motor
voor de binnenstad.
In 1973 start men met het tweede luik van het Structuurplan, namelijk de inventarisatie van het gebouwde
patrimonium en de opmaak van deelplannen voor de binnenstad. De Stad wordt opgedeeld in
stadskwartieren en bouwblokken. Deze inventarisatie van het gebouwde patrimonium leidt tot het
gedetailleerd overzicht van functies, eigendomsstructuren, bouwfysische toestand, stedenbouwkundige
en architectuurhistorische evaluatie. Ze worden in kaart gebracht en een toekomstvisie wordt uitgetekend.
De stad start een belangrijke investeringscampagne in de aankoop en het ’kunstig’ herstel van verkrotte
historische panden. De subsidieregeling voor ’kunstige herstelling’ uit 1877 wordt geactualiseerd.
Aansluitend werkt men in 1984 een subsidieregeling uit voor de ’woonverbetering’ van woonhuizen.
Het ’goede voorbeeld’ van de stad en de beschikbare middelen kunnen tal van eigenaars overtuigen om
hun pand te restaureren en nieuwe bewoners aantrekken om een pand aan te kopen en te renoveren.
Het verloederde beeld van de stad wijzigt stilaan naar dat van een aantrekkelijke, levendige woonstad.
Op het vlak van verkeer zal dit in de jaren 1970-1980 leiden tot het creëren van een lussensysteem met
eenrichtingsverkeer, een verkeersarm voetgangersgebied en een hiërarchie van parkeergordels. Samen
met de private sector worden onthaalparkings gebouwd die het grootste gedeelte van het
bezoekersverkeer opvangen. Aansluitend worden straten en pleinen heringericht wat de leefbaarheid en
beleving van de stad merkelijk verbetert.
De toename van het wagenpark en het autoverkeer resulteert in een aantal wijzigingen in het
verkeerscirculatieplan zoals het beperken van de maximale snelheid voor de volledige binnenstad tot
30km/uur en het versterken van het openbaar vervoer. Ondertussen groeit de stad meer en meer uit tot
de echte fietsstad die ze vandaag is.
Als antwoord op de parkeerproblematiek bouwt de stad zelf een aantal kleinschalige buurtgarages voor
haar bewoners. Voor de toeristische bussen richt men een afzonderlijke autocarparking in aan de
Katelijnepoort.
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Parking op de Burg, jaren 1970

51

52

© Jan Darthet

De herwaardering van de erfgoedpanden, de heraanleg van het openbaar domein, het terugdringen van
het verkeer en de economische hoogconjunctuur resulteren in een groeiende toeristische interesse. De
woonfunctie raakt echter meer en meer verdrukt door specifieke, aan toerisme verbonden handelszaken:
kantwinkels, chocolade- en pralinezaken (beide specifiek voor Brugge), souvenirwinkels, cafés, restaurants, …
Ook het aantal grootschalige hotels groeit snel aan en vormt niet enkel een bedreiging voor de lokale
hotelhouders, maar ook voor het karakter van de stad.
In het begin van de jaren 1990 ontstaat er vanuit de bevolking een protestbeweging tegen de sterke
toename van het toerisme. Het stadsbestuur reageert op de noodkreet door het toerisme te concentreren
en een hotelstop af te kondigen (1996). Nieuwe hotels zijn vanaf dan enkel nog mogelijk in een aantal
uitzonderingsgevallen (langdurig leegstaande en vaak moeilijk herbestembare grootschalige historische
panden). Bestaande hotels kunnen beperkt uitbreiden naar een aanpalend pand.
Op die manier hoopt het stadsbestuur de woonfunctie beter te beschermen en tracht men tegelijkertijd
de bestaanszekerheid van de kleinere, meestal familiale hotels te garanderen. Door hun schaal en korrel
zijn grootschalige hotelcomplexen bovendien moeilijk in te passen in het stedelijk weefsel.
De binnenstad trekt tegenwoordig circa 4 miljoen bezoekers en meer dan 1,5 miljoen overnachtingen
per jaar aan. Het toerisme vertegenwoordigt 8% van de totale tewerkstelling (circa 5.000 banen). Ter
vergelijking levert de haven van Zeebrugge 27.000 banen op.
Om op al deze veranderde noden een antwoord te bieden, werd in 1996 gestart met de opmaak van
een nieuw Ruimtelijk Structuurplan, waarin ook het uitgebreide onderzoek naar de wisselwerking en
relaties tussen de historische stad en de omringende randgemeenten aan bod komt.
Veel doelstellingen die in 1972 vooropgesteld werden, zijn bereikt, maar een aantal problemen blijven
bestaan. De ambities worden als volgt vertaald:
Brugge moet een aangename woonstad blijven, het inwonersaantal (gestabiliseerd op circa 20.000)
moet niet hoger;
de handel moet geconcentreerd blijven in de typische handelsstraten (in hoofdzaak hoofdstraten);
de belangrijkste toeristische activiteiten worden geconcentreerd in de zogenaamde Gouden Driehoek
(Begijnhof-Markt-Zand); de hotelstop wordt vastgelegd; kwaliteitsvol verblijfstoerisme moet
gestimuleerd te worden;
autoverkeer in de stad wordt verder afgebouwd, het beleid inzake parkeren en openbaar vervoer
wordt voortgezet;
de stationsomgeving wordt als ontwikkelingskern aangeduid waarin toekomstige grootschalige
centrumfuncties een plaats kunnen krijgen.
Deze doelstellingen worden herbevestigd in de ruimtelijke structuurplannen van 2000 en 2006. In 2002
wordt beslist om een vakantiewoningenstop in te voeren.
Het einde van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw brengt Brugge internationaal (nog meer) in de
kijker dankzij de meervoudige Unesco-erkenningen.
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In 2002 wordt Brugge, samen met het Spaanse Salamanca, één jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.
Dit initiatief maakte financiële middelen vrij voor tal van grote restauratieprojecten (de Onze-LieveVrouwekerk, de gevels van de Griffie en het Brugse Vrije op de Burg,…), maar ook voor uitgesproken
moderne architectuur in de historische binnenstad zoals het concertgebouw op het Zand, de toeristische
onthaalsite aan het Minnewaterpark, het paviljoen van Toyo Ito op de Burg, ...
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Actuele problematiek en regelgeving

S

inds 2007 stelt het huidig stadsbestuur onder impuls van de schepen voor ruimtelijke ordening,
monumentenzorg en huisvesting een aantal actiepunten als antwoord op de hedendaagse uitdagingen.
Ondanks de verschillende maatregelen blijft het toerisme groeien (elk jaar 10% meer overnachtingen). De focus
ligt nu op het stimuleren van kwalitatief verblijfstoerisme (en minder op dagjesmensen) en het spreiden van dit
toerisme over het hele jaar. Dit beleid wordt ondersteund door de organisatie van allerlei commerciële en
culturele activiteiten in de winterperiode, waaronder hoogstaande tentoonstellingen.
De evolutie van de stad tot een veilige en aangename woonomgeving, de hoogstaande kwaliteit en het beperkte
aanbod van woningen en het toerisme leiden tot prijsstijgingen op de vastgoedmarkt. Om jonge gezinnen die in
de binnenstad willen komen wonen, aan te moedigen, wordt de woonpremie verdubbeld.
Ook eigenaars van winkelpanden worden via premies gestimuleerd om de vaak leegstaande en verwaarloosde
bovenverdiepingen om te vormen tot woningen of studentenkamers. Brugge evolueert immers meer en meer
naar een levendige studentenstad. Het aantal studentenkamers steeg met 25% tot meer dan 2.000.
Ook handel en bedrijvigheid moeten kansen krijgen, maar zonder het wonen te schaden. Daarom wordt handel
bij voorkeur versterkt in de hoofdhandelstraten en de poortstraten.
De aantrekkelijke vastgoedmarkt maakt dat investeerders vragende partij zijn om grote herenhuizen op te splitsen
in meerdere appartementen. Projectontwikkelaars maken jacht op de laatste open ruimtes om deze te verkavelen
of er meergezinswoningen te realiseren. Soms betreft het tuinen van grote herenwoningen of kloosters die door
vergrijzing van hun bewoners dreigen verlaten te worden.
Bewust van dit groeiende probleem, heeft de Stad een Beleidsplan voor de Open Ruimte opgemaakt met 25
concrete projectfiches die de waardevolle groenzones in kaart brengen, afbakenen en de bouwmogelijkheden
sturen en zo nodig beperken.
Voor één van de meest waardevolle sites van de binnenstad, de voormalige middeleeuwse hospitaalsite SintJan, is een masterplan opgesteld, die de contouren voor een kwalitatieve herwaardering en verdere ontwikkeling
van de site vastlegt.
Op het gebied van verbouwingen, sloopaanvragen en nieuwbouw blijven de uitgangpunten en criteria van de
Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken ongewijzigd: interessante panden worden steeds bezocht om naast
de waarde van de gevels ook de ouderdom en de waarde van de constructie en de interieurs te evalueren met
het oog op hun vrijwaring. Sloop wordt slechts toegestaan als het pand geen kunsthistorische of
stadslandschappelijke waarde heeft.
In het (zeldzame) geval waar sloop mogelijk is, wordt er steeds geijverd voor een kwalitatieve, hedendaagse
architectuur die zich qua korrel, vormgeving, ritme en materiaalgebruik integreert in de directe omgeving. De
kwaliteit van de nieuwe architectuur wordt mee geëvalueerd door de Commissie Stedenschoon, die op initiatief
van de schepen van ruimtelijke ordening, monumentenzorg en huisvesting, aangevuld werd met een aantal
professionele architecten. Zij verrijken dit adviesorgaan door hun technische en creatieve input. Ook de aanvragen
voor de restauratiesubsidie ‘Kunstige Herstelling’ worden voorgelegd aan de Commissie Stedenschoon.
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De laatste jaren wordt er bewust voor gekozen om ook subsidies toe te kennen aan de - vooral
stadslandschappelijk waardevolle – ‘architectura minor’ van de binnenstad en aan de erfgoedpanden in
de Brugse deelgemeenten.
In de binnenstad is een vrij strenge ‘Gemeentelijke verordening op het Bouwen, Verkavelen en op de
Beplantingen’ van kracht waarin deze uitgangspunten naar boven komen. In eerste instantie zijn quasi
alle werken aan gevels (bepleisteren, ontpleisteren, reinigen,…), interne ontmantelingswerken en functiewijzigingen vergunningsplichtig.
Aan schrijnwerk bijvoorbeeld wordt bijzondere aandacht besteed: dit kan slechts vernieuwd worden door
houten schrijnwerk met een traditionele hoofdindeling en detaillering, gebaseerd op de bestaande
toestand of op historische gefundeerde modellen.
Dit strikte beleid blijft ook niet beperkt tot de binnenstad. Twee andere waardevolle stadsdelen werden
overgeheveld naar de Dienst Monumentenzorg: het witte polderdorp Lissewege en de kwalitatieve
interbellumwijk Christus-Koning.
Bijzonder actueel zijn de beleidsopties die genomen zijn in de nasleep van het bezoek van de Unescodelegatie en haar aanbevelingen in 2010. Zo wordt de verordening aangevuld met een juridisch afdwingbare ‘sloopstop’ voor kunsthistorisch en landschappelijk waardevolle panden. Voor nieuwbouw die een bepaalde
hoogte overschrijdt (15m in de binnenstad, 20m in de bufferzone, 30m buiten de bufferzone), moet voortaan een
studie voorgelegd te worden over de visuele impact vanuit en naar het werelderfgoed toe.
Daarnaast besliste het bestuur tot de opmaak van een Managementplan en de oprichting van een Unesco
Expertencommissie. Deze erfgoed- en architectuurspecialisten zijn betrokken bij alle beleidsopties en
grote projecten binnen het Unesco-werelderfgoed, in eerste instantie natuurlijk de opmaak van het
Managementplan.
Met het Managementplan wil de Stad het gevoerde beleid verder evalueren en politiek en juridisch
ondersteunen.

Begijnenvest en Minnewaterpark
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Tuin van het Grootseminarie, Potterierei
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De Vesten langs de Ringvaart
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TOEKOMST

O

ndanks een jarenlang behoudgezind patrimoniumbeheer en een omzichtig ruimtelijk beleid in de
binnenstad werden een aantal initiatieven door een bezorgde erfgoedvereniging bij Unesco Parijs
aangekaart als destructief voor de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed Brugge.
Dit resulteerde in een Unesco-missie in maart 2010 en in daaropvolgende aanbevelingen van Unesco in
augustus 2010.
De stad heeft deze aanbevelingen onmiddellijk ter harte genomen en uit de aanbevelingen kracht geput
en middelen ingezet om nog sterker in te zetten op het behoud en het versterken van de werelderfgoedsite in al haar aspecten. Dit wil de Stad bereiken zonder de stad te bevriezen tot één groot
monument, maar integendeel, ruimte te bieden voor de noodzakelijke verdere groei en ontwikkeling.

In uitvoering van de opdracht van Unesco, is een studieopdracht uitgeschreven om een ‘state of
conservation’ op te maken van het proces dat Brugge heeft gekend sinds de eerste belangrijke
stadsvernieuwingscampagnes en sinds de opmaak van het eerste beleidsplan (structuurplan) voor de
binnenstad in 1972. De evaluatie van het gevoerde beleid moet resulteren in een ‘managementplan’ voor
de Werelderfgoedsite Brugge.
Het Plan omschrijft de uitzonderlijke universele waarde van Brugge. Het geeft aanzetten voor een
consequent erfgoedbeleid door niet alleen aandacht te vragen voor het kunsthistorisch waardevol
patrimonium maar evenzeer voor de panden met een minder grote erfgoedwaarde en voor de
stadslandschappen. Bovenal wil het Managementplan een motor zijn voor een verantwoorde ontwikkeling
als levendige stad, in de eerste plaats voor haar bewoners, daarnaast voor ieder die haar bezoekt en hier
verblijft.
Eén van de belangrijke elementen binnen het Managementplan is de opmaak van een erfgoedwaarderingskaart voor elk van de 10.054 panden in de Brugse binnenstad. Deze erfgoedwaarderingskaart
zet de traditie verder van de erfgoedwaarderingskaarten opgemaakt tussen 1972 en 1982 in het kader
van de deelplannen, brengt alle inmiddels verzamelde erfgoedwaarderingsfiches samen en wil deze
aanvullen tot een volledig, overzichtelijk en ‘levend’ pandenbestand.
De waardebepaling gebeurt in zeven categorieën, gaande van de topmonumenten over waardevolle
panden, stadslandschappelijk waardevolle gebouwen tot nieuwbouw en zelfs niet passende gebouwen.
Het managementplan legt ook een aantal principiële doelstellingen vast voor het versterken van het
binnenstedelijk functioneren, voor het na te streven ontwikkelingsmodel en onderzoekt welk
instrumentarium daarvoor het best geschikt is.
Het managementplan deelt de stad op in verschillende zones. De historische binnenstad is een
erfgoedzone van een bijzonder hoge kwaliteit en waar nog steeds door een interessante functionele mix
behouden is. Die verwevenheid van functies draagt ertoe bij dat Brugge – in tegenstelling tot andere
werelderfgoedsteden – niet volledig door het toerisme onder de voet is gelopen. Het beheersen van het
evenwicht tussen het behoud van een leefbare binnenstad enerzijds en een toeristische topbestemming
anderzijds, lijkt de belangrijkste uitdaging te blijven voor Brugge.
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Op vlak van wonen wil de stad het momenteel gevoerde beleid voortzetten en de woonfunctie als een
prioritaire functie beschermen in de binnenstad. De aantrekkingskracht kan versterkt worden door een
meer gediversifieerd aanbod aan woontypologieën en door de betaalbaarheid te verhogen. Dit is een
aandachtspunt bij de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten. De leefbaarheid van de stad als
woonomgeving kan versterkt worden door de groei van woonondersteunende functies zoals
kinderopvang, diensten voor strijk- en huishoudhulp, door het versterken van de open ruimtes en door
het voorzien van meer speelinfrastructuur voor kleine kinderen.
Brugge is een groeiende studentenstad en wil dan ook ruimte bieden voor integratie van studenten in
het traditionele woonweefsel. De studenten hier houden nà hun studies blijkt al jaren veel moeilijker.
De stadsvlucht, vergrijzing en ontgroening moeten gekeerd worden door een gericht aanbodbeleid voor
studenten, starters en jonge gezinnen met kinderen.
Nauw hiermee aansluitend wordt een mobiliteitsbeleid gevoerd dat de verkeersdruk verder wil
terugdringen, zeker voor bezoekers aan de stad. De stad wil vooral een fietsstad worden en werkt dan
ook initiatieven uit om daarvoor de nodige openbare infrastructuur te voorzien.
Anderzijds worden voort inspanningen gedaan om de noodzakelijke buurtinfrastructuur van garages en
fietsenbergingen uit te breiden.
Essentieel voor het karakter van de stad en bepalend voor de kwaliteit van de woonomgeving, is het
aanbod aan groen en open ruimte. 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. Tegelijkertijd 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 beschikt het beleid 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 Plan verwoordt een globale visie op de gewenste openruimtestructuur voor de volledige binnenstad,
aangevuld met concrete aanbevelingen en acties voor een reeks geselecteerde vraagstukken.
De Brugse binnenstad wil ook een aantrekkelijke economische pool blijven. Heel wat grootschalige
activiteiten zijn gelokaliseerd in de rand. Nochtans moet ook het hart van de stad kansen blijven bieden
voor de ontwikkeling van IT-bedrijven, kunstambachten, cultuurhuizen, technologiebedrijven… die zich
kunnen inpassen in het bestaande stadsweefsel. Nieuwe handel- en economische activiteiten worden
best gericht op de hoofdhandelstraten en poortstraten. In de hoofdhandelstraten is het versterken van
de attractiviteit dan ook een kerntaak. Op commercieel vlak wil Brugge inzetten op een stijlvol
gediversifieerd aanbod, en zich niet richten op een louter toeristisch aanbod.
Woonondersteunende activiteiten en buurtvoorzieningen worden best gericht op de poortstraten als
dragers van de aanpalende woonbuurten. In die poortstraten wordt de reconversie van handelspanden
naar andere functies en naar wonen doelbewust beperkt.
Op vlak van cultuurbeheer blijft Brugge zich zeer duidelijk positioneren als een veelzijdige cultuurstad, waar
aandacht voor onze traditionele kunsten duidelijk gekoppeld wordt aan een hedendaagse inzet en toets.
Cultuur wordt ook uitgedragen op gastronomisch vlak. Brugge kan als het ware de hoofdstad van de
Vlaamse gastronomie genoemd worden, waarbij de aandacht gaat naar vernieuwende gastronomische
toepassingen die ruimer zijn dan de traditionele sectoren. Ook het aanbod op vlak van kunst en
kunstambacht kan rekenen op een hernieuwde belangstelling. Brugge wil deze tendens versterken in de
toekomst en ruimte bieden aan jonge dynamische ondernemers.
Op vlak van toerisme stellen we een blijvende groei vast. Het toerisme blijft een belangrijke economische
factor voor de binnenstad, maar mag het wonen niet verdrukken en het stadsbeeld niet overweldigen.
Een gezond evenwicht tussen beide is basisuitgangspunt en vraagt een voortdurende monitoring.
Het beleid op vlak van erfgoedzorg wordt onverminderd voortgezet. Erfgoedzorg op niveau van het
individuele pand gaat uit van een behoedzaam behoud, maar biedt ruimte voor nieuwe functies en
ontwikkelingen. Het verzoenen van beide is een voortdurend opgave. Aandachtspunten als duurzaamheid
en een ecologische reflex vragen specifiek onderzoek en op maat uitgewerkte strategieën.
De vaststelling van welomschreven historische stadslandschappen en stedelijke typologieën als een
nieuwe holistische erfgoedbenadering wordt in de toekomst voort geconcretiseerd en zal als basis dienen
voor het gevoerde beleid.
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Erfgoedzorg voor niet-beschermde waardevolle panden zal in de toekomst verder financieel ondersteund
worden door de stad Brugge, al moeten we nadenken over mogelijkheden om nog genuanceerder om
te gaan met de beschikbare middelen in functie van een globaler behoud van de historische
stadslandschappen.
De inbreng van de stad in deze sector zorgt voor een aanzienlijke economische ondersteuning van
traditionele ambachten, bijvoorbeeld door de aandacht voor het restauratieambacht, de architecturale
detaillering van gevels en schrijnwerk.
Vanuit het onderzoek van het erfgoed en de jarenlange praktische ervaring is Brugge geëvolueerd tot
een kenniscentrum, tot een leerschool van het restauratieambacht. Het is een uitdaging om dit
kenniscentrum in de toekomst te blijven versterken in het lokale onderwijsaanbod op secundair, maar
vooral op hogeschoolniveau.
Het erfgoedbeleid zal ook actief aandacht schenken aan de herbestemming van monumentale complexen
en domeinen, zoals het religieus erfgoed. Deze vormen zowel vanuit hun uitzonderlijke architecturale
structuren als omwille van de ‘geest van de plek’ een essentieel onderdeel van ons erfgoedlandschap.
De historische binnenstad Brugge blijft de draaischijf van het stedelijke leven. Door haar status van
Werelderfgoed is het beheer een continue evenwichtsoefening tussen behoud van de universele
erfgoedwaarden en kwaliteitsvol vernieuwen.
Voor wat de schaal, korrel en draagkracht van de binnenstad overschrijdt, moet de stadsrand van de
deelgemeenten nieuwe activiteiten aankunnen en inpassen in het ruimere stedelijk weefsel van de stad.
De wisselwerking tussen beide moet versterkt worden zowel op functioneel vlak als op vlak van stedelijke
landschappelijke aansluiting.
Binnen dit ruimer stedelijk gebied zal een stedelijk gebiedsbeleid gevoerd worden waarbij men functies
en voorzieningen wil bundelen in strategische zones. Hierbij zal de relatie tot en vanuit de
werelderfgoedsite meegenomen worden in het bepalen van de krachtlijnen van het gevoerde beleid.
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SLOTWOORD

D

e Unesco-erkenning van Brugge is een grote eer, maar houdt ook verbintenissen in. De verplichtingen moeten ons in de eerste plaats bewust maken van wat leeft, van het proces dat tot de opname
op de Werelderfgoedlijst heeft geleid, van de waarden die het mogelijk hebben gemaakt. We blijven
schatplichtig aan dit proces.
Toch stopt de verandering van de stad niet, ondanks de generaties lange traditie van behoud van panden,
korrel en structuur van de stad. De verandering leeft in elke nieuw gebruik van een pand, in elke stedelijke
ontwikkeling, in de waarde die we toekennen aan erfgoed, in de publieke ruimte... De stad bewijst hiermee
haar duurzaam karakter, haar vermogen tot aanpassing aan nieuwe wensen en eisen.
Het erfgoed draagt voor een groot deel deze evoluerende omstandigheden en bewijst daarmee dat het
duurzaam is en actief leeft, dat de veranderingen verzoenbaar zijn met het wezen van het erfgoed.
Veranderingen in de stad vertellen de geschiedenis van de stad. Ze kunnen soms behoorlijk destructief
zijn, maar evengoed hebben ze het vermogen om een nieuwe kwaliteit te realiseren die bijdraagt tot de
leefbaarheid, de levendigheid en aantrekkelijkheid ervan. Wat in de 19de eeuw een onaanvaardbare
breuk leek met het middeleeuwse patroon wordt vandaag geroemd om zijn stedenbouwkundige kwaliteit
en architecturale eenheid.
Elke eeuw vraagt zijn eigen getuigen, en versterkt de gelaagdheid van de stad. Daarom moet nieuwe
architectuur mogelijk blijven en mag de stad niet bevriezen tot een museumstad.
De stad zal blijven inzetten op het behoud van het waardevol patrimonium en de integriteit van het
stedelijke landschap, maar ook op sociale en economische vernieuwing.
Brugge moet toegankelijk blijven voor iedereen, jong en oud, rijk en arm, bewoner en bezoeker…
Maar een stad leeft niet zonder ruimte voor handel en horeca, voor kleine bedrijvigheid, kunstambacht
en galerieën, voor cultuur en kunst, voor ontspanning…
Er moet ruimte gemaakt worden voor diverse woontypologieën, nieuwe woonvormen en vooral voor
ruimte voor jonge gezinnen, voor meer groen en speelinfrastructuur.
Brugge is het bewijs van de kracht van het patrimonium en het stedelijk weefsel om zich telkens weer te
vernieuwen, te herdefiniëren, zonder afbreuk te doen aan de integriteit en authenticiteit geroemd in de
werelderfgoederkenning.
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