INFO

PROJECTNIEUWS
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DIT PROJECT DOOR:
•
•

•
•

regelmatig een kijkje te nemen op
www.brugge.be/brusk-tentoonstellingshal
in te schrijven op de digitale Nieuwsbrief van
Stad Brugge via
www.brugge.be/schrijf-je-in-op-onze-nieuwsbrieven
in te schrijven op de digitale Nieuwsbrief van Musea
Brugge via www.museabrugge.be/newsletter
in te schrijven op het buurtnetwerk Hoplr.com
‘O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier’ als bewoner
van deze buurt:
1. download de mobiele app of surf naar
www.hoplr.com en vul uw adres in
2. geef uw buurtcode J8QTQ in

NUTTIGE INFO
PROJECT NIEUWE
TENTOONSTELLINGSHAL
BRUSK

MEER INFO,
VRAGEN OF PROBLEMEN
•

•

•
•

Contacteer werfleider Patrick Thys van aannemer
CIT Blaton op 0499 67 36 39. Hij is het eerste
aanspreekpunt voor vragen of bemerkingen en
fulltime aanwezig op de werf.
Projectleider Gerdy Van Der Donck van aannemer
CIT Blaton kan u contacteren via gvdd@citblaton.be
en op 0496 58 92 00.
Algemene vragen over het project stelt u via
museumsite@brugge.be of op 050 44 8002.
Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid
neemt u contact op met de Unit
Verkeersbelemmeringen van de Politie,
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge,
050 44 88 65,
pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE,
BURG 12, 8000 BRUGGE
ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE
BEELD: ROBBRECHT EN DAEM ARCHITECTEN –
OLIVIER SALENS ARCHITECTEN
DIT PROJECT WORDT MEE GEREALISEERD
MET STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID.

FASE 1: SLOOP
BRUSK is de start van een omvangrijk en
gefaseerd totaalproject waarbij een site van
ongeveer twee hectare in het hart van het Brugse
Museumkwartier volledig wordt vernieuwd. Het
nieuwbouwproject BRUSK is de kern van de nieuwe
ontwikkeling. Het toekomstperspectief is een
museumsite met een tentoonstellingsgebouw,
ruimte voor het bewaren en onderzoeken van de
collectie, een onderzoekscentrum, het vernieuwde
Groeningemuseum en een aantrekkelijk
museumpark.
De eerste fase van de werkzaamheden start met
de sloop van (een groot deel van) de voormalige
schoolgebouwen. Een deel van de lagere school
blijft behouden in functie van renovatie tot
onderzoekscentrum.

AANPAK
In opdracht van de aannemer worden uitgebreide
plaatsbeschrijvingen opgemaakt van de aangrenzende
woningen tussen 22 juli en 8 augustus. De eigenaars van
de gebouwen die palen aan de site worden persoonlijk
gecontacteerd. Neem contact op met uw verzekeraar
als uw woning toch beschadigd geraakt tijdens de
werkzaamheden.

WERKUREN
De aannemer werkt elke weekdag van 7.30 tot 16.00 uur.
In uitzonderlijke omstandigheden zijn afwijkende werkuren
mogelijk.

TIMING
•
•

•

•

Vanaf maandag 1 augustus 2022 start de aannemer met
voorbereidende werkzaamheden.
Op maandag 8 augustus 2022 start de gefaseerde
afbraak van de lege schoolgebouwen met een eerste
archeologisch vooronderzoek op de speelplaats van de
lagere school. Aan de hand van een aantal proefsleuven
wordt de ondergrond geëvalueerd.
Na de sloop volgt een archeologisch vooronderzoek dat
vermoedelijk zal plaatsvinden van begin oktober tot eind
december 2022.
Vermoedelijk starten de bouwwerken voor de nieuwe
tentoonstellingshal in het voorjaar van 2023.

Houd er rekening mee dat de werkzaamheden vertraging
kunnen oplopen door slecht weer of technische problemen.

MOBILITEIT
•

•

•

Tijdens de werkzaamheden ondervindt het verkeer
geen hinder, op enkele uitzonderlijke kortstondige
onderbrekingen na. Hierover zal de aannemer steeds tijdig
communiceren.
Voor de volledige duur van de werkzaamheden geldt een
parkeerverbod ter hoogte van Garenmarkt 6-8 en 1-9
zodat het werfverkeer de werf vlot in- en uit kan rijden.
Vanaf 8 augustus tot en met 30 september verwachten we
slechts een lage intensiteit aan werfverkeer. Mocht blijken
dat die (eventueel na 30 september) intensiteit toeneemt,
kunnen alle parkeerplaatsen in de Gentpoortstraat
(met uitzondering van de twee eerste komend van de
Garenmarkt) gesupprimeerd worden.

“MINDER HINDER”-MAATREGELEN IN DE EERSTE FASE

RESPECTEER DE WERF

•

De aannemer sluit de werf tijdens de werkzaamheden zo
goed mogelijk af. In ieders belang en voor uw eigen veiligheid
vragen we om de werfsignalisatie steeds te respecteren.
Het is verboden de werf te betreden.

•
•
•
•

Tijdens de gefaseerde sloop van de schoolgebouwen zal
de aannemer hydraulische knijpscharen gebruiken om
trillingen tot een minimum te beperken.
Er komt een zandbed op de grond om de impact van
neervallend puin te beperken.
Tijdens de afbraakwerken is waterverneveling voorzien
om stofverspreiding tegen te gaan.
De aannemer zorgt voor maximale bescherming van de
bomen tijdens de werkzaamheden.
Aan de aannemer wordt opgelegd om geen
werftransporten uit te voeren tijdens de begin- en
einduren van de scholen in de binnenstad.

