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1

Situering van de onderzoeksopdracht
De Brugse binnenstad spreekt tot de verbeelding. Jaarlijks komen meer dan 4
miljoen toeristen de sfeer opsnuiven in het historisch kader van charmante reien,
monumentale architectuur en pittoreske straatjes. Over de eeuwen heen heeft
Brugge een kunstschat verzameld waar menig stad jaloers op kan zijn, anno 2012
moet Brugge zorgvuldig omspringen met deze situatie zodat ze geen slachtoffer
dreigt te worden van haar eigen succes.
Een patrimonium zoals dat van Brugge is geen statisch gegeven, maar vereist een
specifieke omgang. Telkens zich een dynamisch stadsontwikkelingsproject binnen
het historisch kader aanbiedt, staat Brugge voor de uitdaging om de balans te
vinden tussen het respect voor de erfgoedwaarden en hedendaagse stedelijke
ontwikkeling. In het eerste Structuurplan Brugge 1972 1 werd deze bezorgdheid
opgenomen als één van de belangrijke uitdagingen.
Het Structuurplan Brugge 1972 was een baanbrekend document dat de krijtlijnen
uitzette voor het stedelijk beleid in Brugge van de afgelopen veertig jaar. Het vormt
dan ook een belangrijke basis voor het voorliggende onderzoek; de principes die
toen werden vooropgesteld, moeten vandaag worden geëvalueerd in het kader van
de uitdagingen waar Brugge anno 2012 mee kampt.
Sinds 1998 is Brugge in het werelderfgoed verhaal gestapt. Dit leverde drie maal
de herkenning van ‘World Heritage Property’ op. Het begijnhof, het belfort en de
Brugse binnenstad worden door UNESCO een uitzonderlijke universele waarde
toegedicht. Het houdt echter niet op bij het verkrijgen van het label. Wanneer
een site opgenomen wordt door UNESCO start er een proces van management,
monitoring en bewaring.
In 2010 volgde een ‘reactive monitoring mission’ van UNESCO/ICOMOS experten
aan de stad Brugge. Als gevolg van deze visitatie en om te voldoen aan de
opmerkingen van de visitatie stelde de Stad Brugge een onderzoeksteam aan
voor de opmaak van een ‘state of conservation’ en ‘managementplan’ voor de
werelderfgoedsite Brugge. Alvorens tot de structuur van dit onderzoeksrapport
te komen, schetsen we kort de chronologie van de verschillende gebeurtenissen
die geleid hebben tot voorliggend onderzoek. De vertrekbasis is uiteraard de
nominatie als werelderfgoedsite.

1.1

Nominatie als werelderfgoedsite (2000)
De opname van Brugge op de werelderfgoedlijst in 2000 was het eindpunt van
een jarenlange voorbereiding. Na de nominatie van het begijnhof (als deel van een
seriële nominatie van Vlaamse begijnhoven in 1998) en het belfort (als deel van een
seriële nominatie van Belgische en Franse belforten in 1999) was de erkenning
tot werelderfgoed van de Brugse binnenstad het derde werelderfgoedlabel dat
Brugge te beurt viel.
Brugge werd opgenomen op de werelderfgoedlijst op basis van criteria ii, iv en vi.
Voor Brugge werd dit als volgt verantwoord : 2
“Criterium ii (exhibit an important interchange of human values, over a span of time
or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design): 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 favoring innovative artistic influences
in the development of medieval painting, being the birthplace of the school of the Flemish
Primitives.”
“Criterium iv (be an outstanding example of a type of building, architectural or technological
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history): The
Historic Town of Brugge is an outstanding example of an architectural ensemble, illustrating
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1

Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, pp.352

2

UNESCO, 2011. “World heritage List – Historic Centre of Brugge. Justification for Inscription.” whc.unseco.
org (september 2011)
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significant stages in the commercial and cultural fields in medieval Europe, of which the
public, social, and religious institutions are a living testimony.”
“Criterium vi (be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas,
or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The
Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other
criteria): 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.”
De nominatie werd dus vooral ingegeven door het middeleeuws karakter van de stad
en haar belang voor de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven. In de verklaring
van authenticiteit en integriteit 3 wordt dit uitgebreid en verder toegelicht. Brugge
heeft een belangrijke middeleeuwse kern en vooral het stratenpatroon en de
parcellering zijn hier vrijwel intact overgeleverd. De bebouwing dateert echter in
belangrijke mate ook uit de 17e, 18e, 19e en zelfs 20ste eeuw. Al deze veranderingen
werden doorgevoerd in een opeenvolging van authentieke expressies waardoor
het stedelijk weefsel van Brugge een gelaagde authenticiteit vertoont.
Ook wat de functie betreft, wordt een continuïteit sinds de middeleeuwen
vastgesteld. Hoewel Brugge niet langer de economische metropool is die het
ooit was, is het vandaag een belangrijk regionaal administratief en economisch
centrum. Maar ook andere functies zijn nog sterk aanwezig in de binnenstad, die
in tegenstelling tot andere historische stadscentra niet volledig werd overgeleverd
aan het toerisme.

3
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie
voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting & Landschappen, Stad Brugge, Dienst Monumentenzorg en
Stadsvernieuwing, 1999. “Liste du Patrimoine Mondial. Proposition d’inscription. Le Centre historique de
Bruges.” Brugge, 1999, p.7-8
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1.2

UNESCO/WHC & ICOMOS joint
reactive monitoring mission report (2010)

1.2.1

Aanleiding
Sinds enkele jaren wordt UNESCO herhaaldelijk aangeschreven door Brugse
actiegroepen die bemerkingen hebben bij geplande en in uitvoering zijnde projecten.
De actiegroepen laakten hiermee de, volgens hen, algemene heersende mentaliteit
die steeds minder respect op brengt voor het erfgoed van de stad.
Een aantal concrete projecten die werden aangehaald zijn:
r
Het MOH (Museum of History) dat voorzien was op de site Oud Sint-Jan.
Inmiddels werd afgestapt van deze locatie en werd beslist het Historium
Brugge (nieuwe naam) in een bestaand pand op de Markt te realiseren.
r
Het Casselbergh hotel in de Hoogstraat (inmiddels gerealiseerd).
r
De ontwikkeling achter het stationsgebouw (maakt officieel geen deel uit van
het werelderfgoed of de bufferzone, maar heeft er wel een impact op).
r
Het project voor het nieuwe Rijksarchief (in uitvoering).
r
De heraanleg rond de Sint-Salvatorskathedraal (afgewerkt).
Volgens de actievoerders ontbreekt het Brugge aan een kader voor een gedegen
erfgoedbeleid. De grootste lacunes situeren zich volgens hen bij de besluitvorming
en de bescherming van de binnenstad. Wat de besluitvorming betreft, stellen ze
voor om de motiveringen van de Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing en
de adviezen van de Commissie Stedenschoon bindend te maken. Er wordt ook op
gewezen dat de hele binnenstad als stadsgezicht zou moeten worden beschermd
om de bescherming van het erfgoed in de binnenstad te garanderen. 4 Daarnaast
vinden de actiegroepen dat het beeld dat over Brugge werd gecreëerd ondermaats
is. De Stad Brugge zou te weinig doen om de Vlaamse Primitieven op een gepaste
manier onder de aandacht te brengen en al te vaak het beeld willen creëren dat
Brugge geen authentieke stad is.

1.2.2

De missie
Naar aanleiding van dit herhaaldelijk schrijven, bracht in maart 2010 een missie
van ICOMOS experten op vraag van UNESCO een bezoek aan de stad Brugge.
Tijdens het bezoek werd het Brugse werelderfgoedbeleid besproken en een resem
projecten (de vermelde, maar ook een aantal andere projecten in voorbereiding)
onder de loep genomen. De missie resulteerde in een rapport dat zowel positieve
als negatieve opmerkingen formuleerde. Op basis van die opmerkingen werden zes
aanbevelingen geformuleerd die het stedelijk erfgoedbeleid moeten versterken en
die het behoud van het werelderfgoed moeten garanderen. De zes aanbevelingen
zijn de volgende : 5
1.
“explore ways to list the property in the framework of national legislation as
an ‘urban landscape’ to protect the coherence and the overall urban form”
2.
“undertake the study of the specific urban areas to define the urban typology
and the conditions for possible future development”
3.
“promote clearer and more effective links between the development interests
of the city and the need to conserve the Historic Centre of Brugge, by incorporating
the requirements of heritage conservation into regional planning documents”
4.
“identify important views from and towards the property and incorporate
their protection into urban planning documents”
5.
“strengthen governance of the property to make it more proactive and
incorporate this into the approved urban plan based on the approved Statement of
Outstanding Universal Value”
6.
“envisage the establishment of an advisory panel of experts specifically
created for the property inscribed on the World Heritage List, that may be
consulted as regards important projects and provide advice on their suitability at
an early stage”
Deze aanbevelingen moeten worden opgenomen in een state of conservation
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4

SOS Voor een leefbaar Brugge, 2010. “Brugge en het werelderfgoed.” Brugge, 24 maart 2010, pp.3

5

UNESCO, 2010. “Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. Thirthfourth session.” Paris, p.139-140
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en managementplan. Sinds de revisie van de ‘operational guidelines’ is zo een
managementplan verplicht voor elke werelderfgoedsite. Een state of conservation
maakt dan weer deel uit van een verplichte periodic reporting. Dit is sinds de
erkenning van de Brugse binnenstad door UNESCO nog nooit gebeurd. Na 12
jaar is het een uitgelezen moment om deze oefening te maken en te starten met de
implementatie van een managementsysteem voor het werelderfgoed.
In deze studie wordt een antwoord geboden op een aantal van de door UNESCO
geformuleerde aanbevelingen. Zo wordt er bijzondere aandacht besteed aan de
stedelijke typologieën en de mogelijkheden die het juridisch kader biedt voor de
bescherming van het werelderfgoed.

1.2.3

Ondernomen acties
De stad Brugge heeft sinds de visitatie een aantal maatregelen genomen die een
antwoord bieden op deze probleemstellingen. 6
1.
Er wordt door de Vlaamse overheid onderzocht hoe de meest karakteristieke
en structurerende elementen van de binnenstad kunnen worden beschermd. De
opdracht voor de opmaak van een beheersplan voor de hele binnenstad werd
gegund aan SumResearch en het RLICC en wordt in dit rapport voorgesteld.
2.
De deelplannen waarmee na de opmaak van het Structuurplan Brugge 1972
werd begonnen, worden verdergezet als een ‘living tool’ voor het beheer van de
hele binnenstad.
3.
De stad startte met de opmaak van een erfgoedwaarderingskaart voor alle
panden in de Brugse binnenstad. Deze kaart is een flexibel werkinstrument dat
constant verder verfijnd en aangepast wordt.
4.
In de aangepaste gemeentelijke bouwverordening (art. 9) wordt sinds mei
2011 geëist dat voor projecten met een zekere hoogte een driedimensionale visuele
impactstudie aan de bouwaanvraag wordt toegevoegd.
5.
De ‘Statement of Oustanding Universal Value’ werd door de Vlaamse Overheid
en de Stad Brugge genuanceerd en bijgeschaafd in functie van een beter begrip
van de historische gelaagdheid. De Vlaamse overheid doet ook onderzoek naar
eventuele bijkomende beschermingen.
6.
De stad Brugge stelde een expertencommissie samen. Deze zal de bestaande
Commissie Stedenschoon niet vervangen, maar de adviesverlening wel een breder
draagvlak (nationaal en internationaal) verlenen.
In de marge van deze initiatieven organiseren de Stad Brugge en de Vlaamse
Overheid een colloquium “World Heritage Cities in the 21st century”. De
Stad Brugge ambieert ook om actieve partnerships aan te gaan met andere
werelderfgoedsteden om informatie en ervaringen uit te wisselen.
In dit rapport wordt een aanzet voor de ‘state of conservation’ en het
‘managementplan’ voor de historische binnenstad voorgesteld.

6
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Stad Brugge, Vlaamse Overheid, 2012. “Report on the implementation of the recommendations of the UNESCO
World Heritage Committee regarding the historic centre of Brugge (Decision 34COM-7B.79). Brussel, pp.30
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1.

Inleiding – Overzicht van het functioneren en
de kwaliteiten van de stad 1972-2011
Om een goede beoordeling te maken van het Brugse werelderfgoed, wordt een
breder kader geschetst van hoe Brugge de afgelopen decennia is geëvolueerd.
De vertrekbasis is het Structuurplan Brugge 1972, op dat moment een unicum in
België, Brugge was immers de eerste stad die op stedelijk niveau beschikte over
dergelijk beleidsinstrument. Zoals Luc Dhoore terecht stelt in het voorwoord van
de publicatie in 1976, is een structuurplan nooit af.

“Het leeft zoals de stad zelf leeft en evolueert. Maar zoals het is geeft het een duidelijk
houvast voor alle inwoners en voor alle verantwoordelijken.”8
Daar steden constant in transformatie zijn, geeft dit de noodzaak aan voor een
actualisatie van het structuurplan.
In dit hoofdstuk wordt eerst het structuurplanningsproces in Brugge geschetst.
De impact van het Structuurplan Brugge 1972 is onmiskenbaar belangrijk geweest
in het Brugse beleid de afgelopen veertig jaar. Vervolgens wordt een korte
historische analyse van Brugge voorgesteld. Het is voor het begrijpen van een
stad als Brugge immers belangrijk om zich steeds bewust te zijn van de historische
context.
In een volgend deel wordt dieper ingegaan op het functioneren van de stad.
Hierbij worden de data met betrekking tot het functioneel gebruik van de stad
geanalyseerd. De analyse voltrekt zich op verschillende niveaus. De eerste stap
is een analyse op microniveau, namelijk de stadkwartieren. Voor elk kwartier
wordt een analyse gemaakt van de stedelijke functies en hoe deze zijn geëvolueerd
tussen de opmaak van het eerste structuurplan in 1972 en 2011. De belangrijkste
veranderingen worden steeds meegenomen binnen deze studie. Aanvullend op deze
kwartieranalyse wordt een beeld geschetst van de hele binnenstad; het wordt hoe
langer hoe duidelijker dat de kwartieren een goed vertrekpunt zijn, maar dat een
aanvullende globale benadering ook nodig is. Er wordt ook steeds getracht om het
Brugse verhaal te kaderen binnen de bredere context, van de globale stad. Voor de
analyse van bijvoorbeeld economie of mobiliteit is dit een belangrijk aandachtspunt.
In het vijfde hoofdstuk worden een aantal ruimtelijke thema’s en analyses
doorgevoerd. Daarbij gaat uiteraard bijzondere aandacht naar het onroerend
erfgoed van de stad, maar worden ook belangrijke evoluties in het Brugse stadsbeeld
(bouwprojecten, beleidsmaatregelen,…) naar voor gebracht. Aansluitend wordt het
stadslandschap geanalyseerd. De verschillende componenten die het stadsbeeld
van Brugge bepalen worden in kaart gebracht en de waarde van deze elementen
bepaald. Aan de hand van een aantal case studies wordt deze methodologie
verduidelijkt en verfijnd.
Het besluit van dit eerste deel maakt de belangrijke overgang naar het tweede deel
waarin deze evoluties verder worden geëvalueerd.

8
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Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, p.5
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2.

Structuurplanning in Brugge
Op 21 april 1972 gaf de Brugse gemeenteraad de opdracht tot het maken van een
volledige studie over de stedebouwkundige structuur van de Brugse binnenstad
en het maken van een verslag. Hiermee stond Brugge mee in voor een mijlpaal in
de Belgische planningsgeschiedenis, het structuurplan was immers het eerste in
zijn soort.
Het ontwerp werd toevertrouwd aan de Technische Diensten van de stad Brugge
en aan Groep Planning. Prof. R. Lemaire werd gevraagd om als raadgever op
te treden. De ontwerpers en de raadgever vormden samen een werkgroep
‘Binnenstadsteam’9 onder leiding van toenmalig schepen voor financiën en
stadskernhernieuwing A. Vanden Abeele.

Voorzitter

Andries Vanden Abeele
Schepen van de Stad Brugge
____________________________________________________________________________
Ontwerper

Prof. Jan Tanghe
Architect-stedebouwkundige – Groep Planning
Docent aan de Faculté Polytechnique Mons
___________________________________________________________________________
Raadgever

Prof. Raymond M. Lemaire
Doctor in de kunstgeschiedenis en archeologie
Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven
en aan de Université Catholique de Louvain
___________________________________________________________________________
Leden van het team

Jef Gorissen
Burgerlijk bouwkundig ingenieur
Stadsingenieur-directeur van de Stad Brugge
Luc Constandt
Ingenieur-architect
Hoofd dienst monumentenzorg van de Stad Brugge
Roger Debree
Licentiaat in de criminologie
Hoofdcommisaris van de stad Brugge
Werner Desimpelaere
Architect-stedebouwkundige –
Groep Planning
Jan vande Kerckhove
Burgerlijk ingenieur
Afgevaardigde beheerder SWK Gent

9
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2.1

Het Structuurplan 197210
Het Structuurplan 1972 werd in 1976 gepubliceerd door Groep Planning b.v.
in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken. Deze publicatie vormt de
vertrekbasis van dit onderzoek. Het Structuurplan is een zeer lijvig werkstuk dat
zowel onderzoek (geschiedenis, de streek en de binnenstad), een ontwikkelingsmodel
(streek en binnenstad) als uitvoeringsmodaliteiten omvat.
Niet toevallig werd dit structuurplan opgemaakt kort na de gemeentefusie in 1971.
Brugge fusioneerde met zeven omliggende gemeenten waardoor het op dat moment
de vijfde stad van België werd en zelfs de tweede in oppervlakte. Deze fusie bracht
echter met zich mee dat er een veelvuldigheid en diversiteit aan functies bij elkaar
kwamen die problemen met zich meebrachten.11 Er ontstonden contradicties tussen
de behoeften en activiteiten van de historische binnenstad en haar deelgemeenten,
randgebied, industrieel hinterland, havengebied en bos- en polderlandschappen.
De fusie zorgde ervoor dat Brugge, met de haven van Zeebrugge, voorzien
werd van een industriële groeipool met een aantal industrieparken en nieuwe
ambachtelijke zones in aanleg. Het woonareaal breidde zich uit rondom de
kernen van de deelgemeenten. Daarnaast was Brugge een belangrijke land- en
tuinbouwgemeente. De uitzonderlijke polderlandschappen en polderdorpen in het
noorden, de Damse vaart, de bosrijke zandstreken in het zuiden en een (beperkte)
duinenstrook, vereisten dan ook bescherming en bewaring.
Brugge werd op het moment van de opmaak geconfronteerd met vier
aftakelingsverschijnselen waar ook andere Belgische steden en gemeenten mee
te kampen hadden:12

1.
“Een socio-morfologisch verval door het wegtrekken van de woonfunctie uit de
stadskern. De belangstelling voor sociale patronen en ruimtelijke structuren van de
(historische) steden raakte verloren. Het collectief geheugen en de ethisch/spirituele
waarden werden bewust of onbewust verdrongen door een economische en technologische
visie. Hierdoor ontstond een lacune in politieke initiatieven om (historische) steden leefbaar
en bewoonbaar te houden. De initiatieven die wel naar voor kwamen werden vaak beperkt
tot het restaureren van enkele uitzonderlijke monumenten.”
2.
“Een concentratie aan tertiaire sector in zowel de kernen van de steden en de
rand, met vooral diensten en toeristische functies die de woonfunctie in de stadscentra
vervingen. In een eerste fase vulden ze de reeds bestaande dienstenfuncties aan die zich in
de stedelijke centra en de traditionele hoofdstraten bevonden. In een tweede fase volgden
ze de suburbanisatie waardoor er distributie- en bedrijfzones ontstonden langsheen de
invalswegen van de agglomeraties en de regionale expreswegen en ringen. Dit alles onder
het mom van tewerkstelling en ondersteund door een ongeordende automobiliteit. Hierdoor
kregen de winkelstraten een transformatie tot distributiezones waar kettingdistributie
ontstaat en filiaalbedrijven zich vestigen. Binnen de tewerkstelling is er een verschuiving
van de secundaire sector naar de tertiaire sector.”
3.
“Een ongeremde groei van autoverkeer in de binnenstad dat de bestaande stedelijke
infrastructuur aantastte en volledig inpalmde. De auto werd in iedere stad onthaald
waardoor straten snelle invalswegen werden, pleinen een parkeerfunctie kregen,
voetpaden moesten plaats ruimen voor parkeerplaatsen of ze werden versmald. Hierdoor
werden stedelijke patronen gerationaliseerd waarbij radiaal-concentrische structuren
werden rechtgetrokken of afgebroken. Kanalen, reien, kasseien en groen werden vaak het
slachtoffer van deze politiek.”
4.
“Een afbraak van het patrimonium. Het verleden en monumenten stonden de
vooruitgang in de weg en waren bijgevolg niet belangrijk. Monumentenzorg in de binnenstad
werd een alibi voor afbraak en uitbreiding van de stad.”
Het structuurplan van 1972 reageerde op die negatieve tendensen. Het was een
eerste stap in een planningsproces dat van de toenmalige bestaande ruimtelijke
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Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, p.7
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Groep Planning, 2006. “Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge.” Brussel, p.140-141
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structuur tot een gewenste ruimtelijke structuur wou komen. Hierbij werd
uitgegaan van een open structruurplanningsproces waarbij stedenbouwkundigen
en stadsdiensten werden samengebracht. Binnen de nieuwe filosofie werden
historische steden aanzien als dragers van het collectief geheugen. Naast de
economische en technologische ontwikkeling moesten de noodzakelijke humane
en culturele dimensies worden toegevoegd. De belangrijkste uitdaging bestond
er volgens de makers van het Structuurplan uit om de woonfunctie prioritair te
maken in de binnenstad en de harmonie tussen de verschillende stedelijke functies
terug te vinden. Deze visie stond haaks op de fysieke eindtoestandsplanning die
vervat zat in de wet op de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van 1962. Deze
was sterk gebaseerd op de principes van het ‘Handvest van Athene’, steunend op
een scheiding van de functies en de afbraak van het bestaande stedelijke weefsel.
De visie die in het Structuurplan werd ontwikkeld kende een groot succes. Het
had een significante invloed op het verdere stedenbouwkundig en planologisch
beleid in Brugge. Dankzij de pioniersrol had het ook een impact op het statische
stedenbouwkundige denken dat indertijd aanwezig was in Vlaanderen en België.
Het mag dan ook niet verwonderen dat het een grote invloed en navolging kende in
België en zelfs internationale erkenning verkreeg.
Binnen de eerste fase van het structuurplanningsproces werd een nieuwe visie
voor de binnenstad geformuleerd op basis van analyses, doelstellingen en opties.
In een tweede fase richtte men zich tot specifieke actieplannen voor specifieke
gebieden in de binnenstad, dit onder de vorm van kwartierstudies en deelplannen.
Deze deelplannen werden helaas niet voor iedere kwartier opgesteld.
Bij de analyse van het Structuurplan 1972 moet worden aangestipt dat - hoewel
bijzondere aandacht uitgaat naar de Brugse regio - de focus toch hoofdzakelijk op
de binnenstad was gericht. De omliggende deelgemeenten werden bijvoorbeeld
niet geanalyseerd. Op deze manier werden de belangrijke interacties tussen
binnenstad en deelgemeenten en de verschillende functies van beide niet getoetst.

Opdrachtomschrijving
De opdracht bij het Structuurplan 1972 hield een volledige studie van de bestaande
en gewenste structuur van de Brugse binnenstad in. De onderzoekers zagen
binnen deze opdracht twee taken.13

Taak 1: voorgaand onderzoek naar elementen die de structuur van de
binnenstad beïnvloeden.
a) De subregionale gegevens
r “De cultuurhistorische, de biologische en ecologische aspecten.”
r “De demografische en huisvestingsgegevens in functie van de industriële
expansie.”
r “De verzorgende functie van Brugge op subregionaal vlak voor wat betreft
de handel, het onderwijs, de cultuur, de recreatie en de socio-medische
verzorging.”
r “Het toerisme en de vrijetijdsbesteding.”
r “Het verkeer, zowel privé als gemeenschappelijk, op internationaal,
regionaal en lokaal vlak.”

13

DEEL I

Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, p.26-27
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b)

De binnenstedelijke gegevens.

r “De demografische gegevens en de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
van de huisvesting.”
r “De sociaal-economische aspecten op het vlak van de tewerkstelling en
de nijverheid, de handel, de diensten en de loketfuncties, de openbare
en privé-instellingen en hun loketfuncties, de culturele en recreatieve
aspecten, de eredienst, de socio-medische verzorging en het onderwijs.”
r “De gegevens in verband met de toeristische infrastructuur, het hotelwezen
en de horeca in brede zin.”
r “De studie van de belangrijkste cultuurhistorische gegevens en plans
van de binnenstad. De verzameling van de gegevens in verband met de
conservatie in brede zin.”
r “Het onderzoek van het privéverkeer en het gemeenschappelijk vervoer en
van de mogelijkheden van de voetganger en het parkeren.”

Binnen de tweede taak14 werd een studie uitgevoerd die de aanpassing van de
structuur en uitrusting van de historische binnenstad aftoetste aan de hedendaagse
levenseisen. De centrale ideeën hierbij waren:15

“...de conservatie (het bewaren), de renovatie (het hernieuwen) en de revitalisatie (het
doen herleven) van het patrimonium.”

Taak 2: het ontwikkelingsmodel en de punctuele actieplannen.

r “Het bepalen van de stedelijke functies en hun samenhang, waarin
volgende elementen centraal staan: de stadskern en zijn leefbaarheid, de
woonkernen en hun herstructurering, de sociaaleconomische aspecten
zoals de nijverheid, de ambachten en de tewerkstelling, de handel, de
openbare en privé-instellingen, de kantoor- en loketfuncties, de culturele,
recreatieve en kerkelijke functies, de socio-medische functies, het
onderwijs en het toerisme.”
r “Het
stedenbouwkundig
onderzoek
naar de
kunsthistorische,
architectonische en stadslandschappelijke aspecten van de binnenstad.
Het aanduiden der krachtlijnen van een zonering die bepalend zijn voor
het karakter van de stad.”
r “Het opmaken van een verkeerstheorie en een verkeersvoorstel waarin
de krachtlijnen van een geïntegreerd verkeerssysteem uitgewerkt
worden, zodanig dat de conflictsituatie tussen voetganger en voertuig
en de conflictsituaties van het voertuigverkeer zelf, opgelost zijn en de
complementariteit tussen privé- en openbaar vervoer centraal staat.”
r “Het opmaken van een verslag met de verantwoording en de omschrijving
van het onderzoek en van de stedenbouwkundige voorstellen.”
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2.2

Ruimtelijke planning in Brugge na 1972
Het stadsvernieuwingsbeleid in de jaren ‘8016
Na de publicatie van het eerste Structuurplan in 1976 richtte het Brugse ruimtelijk
beleid zich op zeven pijlers die de leefbaarheid van de binnenstad ten goede moesten
komen. Bij elk van deze pijlers werden onder meer volgende acties ondernomen:
1.
De verbetering van de bewoonbaarheid en de kwaliteit van de woningen.
Brugge voerde in 1979 als eerste stad in België een stedelijke premie in voor
het functioneel verbeteren van woningen. Tussen 1979 en 1998 werd voor € 7.09
miljoen (286 miljoen BEF) subsidies verstrekt voor woningen in de binnenstad.
Voor woningen buiten de binnenstad komt daar nog eens € 10.26 miljoen (414
miljoen BEF) bij.
Er werd een krachtige aankooppolitiek gevoerd ten opzichte van leegstaande en
vervallen panden. Tussen 1971 en 1992 werden 351 panden aangekocht, waarvan
41 gesloopt, 174 gerestaureerd en het overige deel doorverkocht aan sociale
bouwmaatschappijen of privé-promotoren of –personen.
In 1984 werd het herwaarderingsgebied Sint-Gillis door de Vlaamse overheid
erkend. Dit betekende bijkomende financiële impulsen om het ‘slechtste kwartier’
van de stad te renoveren. Zowel de verschillende overheden als de particuliere
eigenaars konden rekenen op financiële impulsen.
In 1992 werd er voor € 1.4 miljoen (56.8 miljoen BEF) uitbetaald aan
stadsvernieuwingspremies.
2.
Het behoud van het patrimonium.
Het aantal beschermde gebouwen kende een explosieve toename. In 1972 waren
43 gebouwen beschermd, in 2011 zijn er dat 604.
De opmaak van een erfgoedwaarderingskaart wordt verdergezet in de deelplannen
en in tal van individuele fiches. Zij vormen de basis voor het beschermingsbeleid.
Er werd een specifieke premie toegekend voor niet-beschermde maar
kunsthistorisch waardevolle panden. Deze premie bestaat reeds sinds 1877
(onder de naam Kunstige Herstellingen), maar werd in het midden van de jaren
1970 hervormd (nu “stedelijke premie voor het restaureren van gebouwen met
erfgoedwaarde”).
3.
Sociale woningbouw opstarten.
Tussen 1972 en 1998 steeg het aantal sociale huurwoningen in de binnenstad van
quasi nihil tot 1.080 eenheden.
Het OCMW stond in voor een intensieve renovatie van de godshuizen tot kwalitatieve
woningen voor bejaarden en maatschappelijk zwakkeren.
4.
Het versterken van het verblijfstoerisme.
Toerisme wordt gezien als een belangrijke economische factor vooor de binnenstad.
Met de groei van het toerisme vanaf de jaren 1980, steeg het aantal hotels van 30
in 1972 naar 111 in 2010. Het aantal hotelbedden steeg van 1.190 in 1972 naar
7.711 in 2010.
5.
De mobiliteit en de kwaliteit van de stedelijke ruimte verbeteren.
Er werd werk gemaakt van een betere mobiliteit en een hogere kwaliteit van de
stedelijke ruimte. De stad spendeerde € 14.8 miljoen (597 miljoen BEF) aan de
heraanleg van straten en pleinen, € 37.18 miljoen (1.5 miljard BEF) voor de bouw
van vier ondergrondse parkings in de binnenstad en € 9.4 miljoen (379 miljoen
BEF) voor de aanleg van de tunnel onder ’t Zand. Wat gewestwegen betreft,
werden bijkomende investeringen gedaan door de provincie en het Vlaams Gewest.
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De opeenvolgende mobiliteitsplannen drukten het verstikkende verkeer weg uit de
binnenstad. De stad investeerde in de realisatie van parkeeraccommodatie voor
haar bewoners.
6.
Zuiveren van reien, waterpartijen en de waterafvoer.
Tussen 1973 en 1983 werd € 37.18 miljoen (1.5 miljard BEF) geïnvesteerd om het
stedelijke water te purificeren.
7.
Actief groenbeheer voor het behoud van de groene ruimte in de binnenstad.
In de periode 1972-1992 werd zo een € 2.26 miljoen (91 miljoen BEF) geïnvesteerd
op vlak van groenbeheer. Hierin zit onder andere de aankoop en openstelling van het
Minnewaterpark, Park Sebrechts, Hof de Jonghe, Pastoor Van Haeckeplantsoen,
Sincfalpark, etc.
Het openbaar domein werd heraangelegd in functie van een autoluwe en
doorwaadbare binnenstad.

Het groter geheel in de jaren ‘9017
Vanaf de jaren 1990 verschoof de aandacht van louter de binnenstad naar het
grotere geheel. De verschillende planningsinitiatieven in de deelgemeenten werden
aangevuld met specifieke doelstellingen zoals:18
r
“Het handhaven van de onder verstedelijkingsdruk staande groene
bufferzones tussen de agglomeratie en de aangrenzende gemeenten
(Varsenare, Sijsele).”
r
“Definitief opnemen van perifere landschappelijk en ecologisch waardevolle
woon- en woonuitbreidingsgebieden in de open ruimte (Lissewege,
Heidelbergstraat, Gemene Weidestraat, het noordwestelijk gebied tussen
Sint-Jozef en Koolkerke).”
r
“Tegemoetkomen aan de problematiek van de zonevreemde bedrijven en de
nood aan uitbreiding van bedrijventerreinen (Structo Steenkaai, Gardin
Zeelaan, Blauwe Toren-zuid, Lodewijk Coiseaukaai).”

Achterhaalde BPA’s werden geactualiseerd en er werd werk gemaakt van een
gemeentelijke bouw- en verkavelingsverordening. Hierin werd onder andere
opgenomen:
r
De vergunningsplicht werd uitgebreid tot alle stedenbouwkundig relevante
ingrepen.
r
Er werden voorwaarden inzake uitrusting van verkavelingen en bouwprojecten
opgelegd.
r
Er werden diverse normen, waarvan de meeste voorheen reeds
werden gehanteerd in het kader van het vergunningenbeleid, zoals
parkeervoorzieningen en beplantingen, opgenomen.
Het wonen in de binnenstad werd door een aantal maatregelen in belangrijke mate
beschermd (cf. bepalingen voor het opsplitsen van woningen). Heel specifieke
bepalingen moesten een optimale kwaliteit van de woonpanden, hotels, kamers
en dergelijke garanderen. Wanneer een handelspand wordt verbouwd, moet er
steeds een afzonderlijke toegang tot de woongelegenheid boven de winkel worden
voorzien. Hiertoe werd in 1999 ook een premiestelsel ingevoerd voor de inrichting
van de bovenverdieping van handelspanden als woning.
In de verschillende gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (1993, 2006
en 2011) werd gabarietbeheersing in de binnenstad en langs de ringlanen en
invalswegen vooropgesteld. Zonder rigide en vooraf vastgestelde regels te willen
stellen, wordt reeds vanaf 1993 geoordeeld dat de maximale bouwhoogte langs de
ringlanen maximaal 13 meter (4 bouwlagen) hoog mag zijn, moet aansluiten op de
bouwhoogte van de bebouwing langs de straten die op de ringlanen uitkomen en
moet overspannen worden met hellende daken. Langs de invalshogen bedroeg de
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maximale bouwhoogte 10 meter (drie bouwlagen en een hellend dak).19
In 2006 werden deze bepalingen nog verder gespecifieerd. Voor bebouwing langs
de ringlanen en de invalswegen werden duidelijke gabarietregels vooropgesteld
zodat het karakter van deze invalswegen enigzins gevrijwaard wordt. In 2006
werd voor de binnenstad eveneens een gabarietbeperking vastgesteld, al werd die
niet nominaal vastgesteld, maar is deze afhankelijk van de lokale omstandigheden.20
Daarnaast werd ook de aanzet gegeven voor verschillende woonbehoeftenstudies
en een eerste ruimtelijk beleidsplan voor het hele grondgebied van de stad Brugge
(1996). In dit plan werden een aantal belangrijke opties genomen zoals:21
r
“Het richten van de stedenbouwkundige ontwikkelingen naar de ruime
stationsomgeving en Sint-Pieterskaai - binnenhaven – AZ Sint-Jan.”
r
“Het niet verder aanduiden van bijkomende bedrijventerreinen.”
r
“Indien er nood blijkt aan bijkomende bedrijventerreinen dienen deze aan
te sluiten bij de bestaande en met goede ontsluitingsmogelijkheden voor het
vrachtverkeer.”
r
“Grootschalige detailhandel concentreren op een beperkt aantal plaatsen
(Maalsesteenweg, Sint-Pïeterskaai, Veemarkt Sint-Michiels en Blauwe
Toren-Noord).”
r
“Een hotelstop in de binnenstad en een concentratie van het dagtoerisme op
de zuidelijke kijk-as en as ’t Zand – Markt.”
r
“Heraanleg van de groene fortengordel rond Brugge.”
In 2000 werd een Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan (GRS) opgesteld ter
herziening van het Ruimtelijk Beleidsplan 1996. Het bestaat uit drie onderdelen:
het informatief gedeelte, het richtinggevende gedeelte en het bindende gedeelte.
In het GRS wordt de gewenste ruimtelijke structuur vastgelegd aan de hand
van een langetermijnvisie. Hierbij worden de ontwikkelingen van de gemeente in
relatie met het socio-economische functioneren in acht genomen. Het GRS legt
de ruimtelijke structuur niet vast, maar creëert een visie. In 2006 werd het
definitieve ontwerp goedgekeurd. De basisdoelstellingen van het GRS kunnen als
volgt worden samengevat:
r
Brugge centrumstad: regionaal centrum voor onderwijs, medische
voorzieningen, cultuur, handel en dienstverlening
r
Brugge woonstad: toenemen van het aantal inwoners in de verstedelijkte
zones
r
Brugge economische pool: regionaalstedelijk gebied met dienstverlening en
bedrijventerreinen
r
Brugge toeristisch centrum aan zee: toerisme in de binnenstad is
complementair aan het kust- en poldertoerisme
r
Brugge bereikbare stad: vooral de ontsluiting van de haven van Zeebrugge
en de herinrichting van de voornaamste invalswegen
r
Brugge een stad tussen polders en bossen: landschappelijke diversiteit als
onderlegger van toekomstige ontwikkelingen
r
Brugge een monumentenstad: verderzetting van de erfgoedzorg22
Het GRS 2006 ent zich op negen algemene ruimtelijke principes. Deze principes
focussen zich sterk op de interactie tussen de deelgemeenten (principe 1), het
mobiliteitsvraagstuk (principe 2, 3) en het landschap (principe 5, 5 , 6). Wat de
deelruimten betreft, wordt uitgegaan van een leefbare en evenwichtige binnenstad
(principe 1), een heldere structuur voor de stadsrand (principe 2) en de haven als
een toegankelijke poort (principe 3).23
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Figuur 1: Brugge in het begin van de twaalfde eeuw, voor de bouw van de eerste stadsomwalling.
(Bron: Hillewaert, B., et al. 2011)
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3.

Historische analyse van de stadsstructuur
Om het Brugse stadslandschap goed te kunnen begrijpen, lijkt het interessant om
bij het onderzoek van de historisch gegroeide stad te vertrekken. De historische
structuur van de stad is de grondlaag van het huidige stedelijk weefsel en de basis
van waarop de stad gegroeid is en zich verder heeft ontwikkeld. Behalve de hoge
concentratie aan waardevolle monumenten, werd in het nominatievoorstel voor
UNESCO werelderfgoed ook de gaafheid van het middeleeuwse stedelijke weefsel
binnen het Brugse “ei” als een universele waarde beschouwd:24

“le tissue urbain, cette mosaïque unique de petites parcelles greffées sur une structure
faite de canaux et de rues sinueuses, nous est parvenu quasiment intact.”
Het dient evenwel ook worden vermeld dat binnen dit stedelijk patroon, de stad
verder is geëvolueerd en dat latere interventies hun stempel op de stadsstructuur
en het stadsbeeld hebben gedrukt. Op basis van deze historische synthese
wordt de verdere onderzoeksstrategie bepaald; wordt de stad benaderd vanuit
de courant gebruikte analyse van de verschillend stadskwartieren of wordt de
stad geanalyseerd op basis van haar historisch gegroeide structuur? Het lijkt
ons boeiend om te onderzoeken in welke mate beide benaderingen elkaar kunnen
aanvullen en het totaalbeeld scherper stellen.

3.1

Historisch overzicht
Wat betreft de ontwikkeling van het stedelijke landschap, zijn vooral de middeleeuwse
periode (10e-14e eeuw) en de industriële tijd (19e-20ste eeuw) van het grootste
belang geweest. In dit hoofdstuk wordt een historisch beeld van Brugge geschetst
dat allerminst exhaustief is, maar dat wel een globaal overzicht biedt van hoe
het stadslandschap van Brugge zich heeft ontwikkeld. Daartoe werden vooral
historische kaarten en literatuur geanalyseerd.
Het belang van het water komt in deze analyse in het bijzonder aan bod. Zowel de
interne waterstructuur als de verbinding met de zee speelden een belangrijke rol
in de historische ontwikkeling van de stad. Brugge was in de Romeinse tijd via een
getijdengeul, die ter hoogte van Blankenberge in de zee uitmondde, al bereikbaar voor
zeeschepen. Tot vandaag spreekt de Brugse waterstructuur tot de verbeelding en
blijft het een essentieel onderdeel van de stad. Een boottochtje op de Brugse Reien
is voor vele toeristen vaak het hoogtepunt van hun bezoek aan Brugge, maar ook
het belang van de haven van Zeebrugge voor de stad kan niet worden onderschat.

3.1.1

De eerste burcht
Bij het ontstaan van Brugge in de vroege middeleeuwen (7e-9e eeuw) speelde de
natuurlijke situatie een belangrijke rol. De eerste nederzettingskernen bevonden
zich aan de zandruggen langs de Reie.
Het gebied rond de Burg, groeide tegen het einde van de 9e eeuw en vooral in
de 10de eeuw uit tot een belangrijke kern in het toenmalige Frankrijk. 25 Dit was
vooral het gevolg van de vestiging van de burcht die onder impuls van Boudewijn
I en Boudewijn II van Vlaanderen steeds belangrijker werd. Dit had ook gevolgen
voor het uitzicht van de stad. Zowel Boudewijn I als Boudewijn II lieten belangrijke
werken uitvoeren; de burcht werd constant uitgebreid en ommuurd en ook de SintDonaaskerk werd in deze periode gebouwd.
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Eerste burcht 9de eeuw

Eerste stadsgedeelte
met omwalling (1127 )

Stadsuitbreiding met tweede
omwalling (1297-1300)

Figuur 2: Projectie van de eerste burcht, eerste stadsomwalling en tweede stadsomwalling op een kaart van de
huidige stadsstructuur. (Bron: SumResearch)

Figuur 3: Kaart getekend door Marcus Gerards (1562) met aanduiding van de voornaamste gebouwen van de
stad. Belangrijke vijftiende-eeuwse realisaties waren onder andere de Sint-Janskerk en de Sint-Gilliskerk, de
Poortersloge, het oude tolhuis en het huis voor de oude Oosterlingen. (Bron: Kaart van Marcus Gerards 1562 via:
huizenonderzoekbrugge.be)
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3.1.2

De eerste stadsomwalling 1127
De periode van de 10e tot de 14e eeuw wordt algemeen beschouwd als een eerste
bepalende periode voor de ontwikkeling van de stad. De Burg was het bestuurlijk
centrum dat de basis legde voor de verdere economische groei van de stad.
Rondom de Burg ontwikkelden zich in de loop van de 10e en 11e eeuw een aantal
bewoningskernen. Deze werden in het begin van de 12e eeuw ommuurd bij de
bouw van de eerste stadsomwalling.
Deze stadsomwalling werd in 1127 opgetrokken als een rechtstreekse reactie van
de Bruggelingen op de moord op graaf Karel de Goede. De omwalling ommuurde
een gebied van zo een 75ha. De infrastructuur die daarop aansluitend werd
gerealiseerd, had een grote impact op het topografische landschap van Brugge. Ze
volgde grotendeels het tracé van de bestaande waterlopen en aan de belangrijkste
toegangswegen werden stadspoorten gebouwd. Sporen van de vestingen en de
zes stadspoorten zijn vandaag nog nauwelijks traceerbaar in de stad.
Van één van de torens in de stadsmuur zijn nog resten aanwezig aan de
Pottemakersrei en ook de kring van de binnenreien herinnert aan het tracé van
de eerste stadsomwalling. Het is zeer waarschijnlijk dat de stadsomwalling een
begrenzing was van het bebouwde areaal van de stad, de Bruggelingen hadden er
toen immers weinig baat bij om een grotere oppervlakte te ommuren.
Op macroschaal sloot de stadsstructuur binnen de eerste omwalling aan op de
belangrijke handelswegen die vanuit Brugge vertrokken richting Oostende (via de
Ezelpoort), Aardenburg en Antwerpen (via de Oude Molenpoort), Gent en Kortrijk
(via de Mariapoort), Rijsel (via de Zuidzandpoort) en Oudenburg en Gistel (via de
Noordzandpoort). Het water doorkruiste de binnenstad in een noord-zuidas die
aansluit op de kanalen richting Damme in het noorden en het kanaal naar Gent in
het zuiden.26

3.1.3

De tweede stadsomwalling 1297
Vanaf de tweede helft van de 12e eeuw oefende Brugge dankzij haar centrale
positie in de import van Engelse wol en de export van Vlaams laken, een grote
aantrekkingskracht uit. De tweede stadsomwalling werd gebouwd rond de stedelijke
uitbreiding die zich buiten de eerste omwalling had verdergezet. Deze uitbreiding
was kort na de aanleg van de eerste stadsomwalling begonnen en trok, als gevolg
van de lagere grondprijzen, een minder gegoede bevolking aan. In het algemeen
wordt aangenomen dat de uitbreiding eerder spontaan en ongepland verliep, een
aantal uitzonderingen niet te na gesproken. De meeste nieuwe woningen werden
gebouwd langs de belangrijkste toegangswegen naar de stad. De parallelle
straatjes ten noorden van de Smedenstraat en het dambordvormig patroon tussen
de Stalijzerstraat en de Coupure zijn voorbeelden van verkavelingen die op privé
initiatief werden aangelegd.27
In 1297 werd de tweede stadsomwalling aangelegd. De vorm van de ring - het
zogenaamde Brugse “ei” – werd op dit moment vastgelegd doordat men de uiterste
bebouwde punten met elkaar verbond. Binnen deze omwalling bleef, ondanks de
37.000 à 40.000 inwoners, voldoende open ruimte (en dit tot op het eind van de
19e eeuw) over om verdere bebouwing binnen de stadsmuren toe te laten.28 Rond
1350 begon het handelsverkeer te stokken en tegen het begin van de 16e eeuw had
Brugge haar dominante handelspositie grotendeels verloren. Dit was het gevolg
van een politieke crisis met Maximiliaan van Oostenrijk waardoor buitenlandse
kooplieden naar Antwerpen trokken en het verlies van de rechtstreekse toegang
tot de zee (het vrijhouden van het Zwin werd zwaar). Ondanks het verlies van haar
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Figuur 4: Brugge op het einde van de middeleeuwen. (Bron: Vermeersch, V. (e.d.) 2002, p.175)
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leiderspositie bleef Brugge toch een belangrijk economisch centrum.29
De Bourgondische periode (1384-1482) was voor Brugge het begin van een
cultureel hoogtepunt die vooral in de 15e eeuw ook gekenmerkt werd door een
grote bouwactiviteit. Toen werden een aantal grotere projecten gerealiseerd die
duidelijk hun stempel op het Brugse stadsbeeld drukten. De kaart die Marcus
Gerards in 1562 in opdracht van het Brugse stadsbestuur maakte, geeft een goed
beeld van de toegenomen bebouwde oppervlakte binnen de tweede stadsomwalling.
In de loop van de 15e en 16e eeuw voerde het Brugse stadsbestuur een actief beleid
gericht op een grotere leefbaarheid van de stad. Daartoe werd het onderhoud en
de vrijwaring van de publieke ruimte vooropgesteld en ook het wegwerken van
het onveiligheidsgevoel – in de hand gewerkt door de vele donkere steegjes en
braakliggende terreinen – werd een belangrijk aandachtspunt. Dit stadsbeleid
kende een groot succes, getuige de 16e-eeuwse lofzangen op Brugge.30

3.1.4

Brugge in de 16e eeuw
Wat de binnenstad betreft, was de huidige topografie op het einde van de
middeleeuwen reeds vrij definitief bepaald.31
Vanaf 1520 verloor de stad haar rechtstreekse toegang naar de zee. Filips de
Schone (1478-1506) wou de verbinding met de zee verbeteren door de aanleg van
een kanaal tussen Brugge en het Zwin. Hij liet een deel van de vaart uitgraven,
maar door geldgebrek bleef het kanaal onvoltooid en bereikte de actie van Filips
niet het gewenste effect.
Tijdens de Contrareformatie (2e helft 16e eeuw) vestigden zich veel kloosterorden
binnen de stadsmuren omdat de kloosters buiten de stadsmuren ofwel geplunderd
waren tijdens de godsdienstoorlogen, ofwel waren afgebroken zodat ze niet
konden dienen als schuilplaats voor vijandige troepen. Veel van de kloosters in
de stad beschikten over grote domeinen met boomgaarden, weiden, groenten- en
kruidentuinen, wasserijen en blekerijen.32
Vanaf het midden van de 16e eeuw verschoof de aandacht van de kapitaalkrachtige
elite van Brugge zich naar de Brugse groene rand. Een groot deel van de elite
spendeerde haar vrije tijd in luxueuze boerderijen en kastelen gelegen in het Brugse
Vrije. Het Brugse Vrije, oorspronkelijk de grootste kasselrij in het Graafschap
Vlaanderen, was een rijk landbouwgebied dat na de splitsing van de Nederlanden
heel wat terrein moest afstaan aan de Noordelijke Nederlanden. Het duurde echter
tot het Franse bewind aan het einde van de 18e eeuw vooraleer het feodale Vrije
definitief ophield te bestaan. Vele van die landgoederen en kastelen zijn vandaag
nog steeds in de Brugse rand aanwezig.33 In een straal van 25km rond Brugge
zijn zo een honderdtal kastelen, landhuizen, parken en grote domeinen te vinden,
de meesten ten zuiden van Brugge. Uiteraard dateren niet alle domeinen uit deze
periode; een groot aantal kastelen werd in de 19e eeuw gebouwd.

3.1.5

Brugge in de 17e - 18e eeuw
Brugge was in de 17e eeuw in belangrijke mate een kloosterstad geworden. Toch
waren het eerder economische en militaire motivaties die aan de basis lagen van
de veranderingen in de stadsstructuur.
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Figuur 5: Brugge op het einde van de achttiende eeuw. (Bron: Vermeersch, V. (e.d.) 2002, p.176)
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Na 1614 werd, langs het tracé van de tweede stadsomwalling, begonnen met
fortificatiewerken. De oorspronkelijke stadsomwalling bestond uit een buitengracht,
aarden wal, binnengracht en binnenwal, maar voldeed niet langer aan de moderne
militaire verdedigingseisen. De bestaande omwalling werd versterkt met aarden
bastions, waarbij na de Vrede van Münster (1648) vooral aandacht besteed werd
aan de door de Fransen bedreigde zuidomwalling en Fort Lapin aan de Handelskom
in het noorden.34
In de 17e eeuw was Brugge opnieuw een belangrijk knooppunt in het waterwegennet
tussen de zeehavens, Gent, de Schelde en de Leie. Dit had het vooral te danken aan
een aantal ingrijpende infrastructuurwerken zoals de aanleg van de Oostendse en
de Brugse Vaart. Onder het bewind van aartshertogen Albrecht en Isabella werd
in 1623 zowel de kanaalverbinding tussen het Brugse Minnewater en Gent als de
Oostendse Vaart voltooid. De nieuwe kanalen verbonden Oostende via Brugge met
de afzetmarkt in het binnenland.35
Intra muros werden vooral in de tweede helft van de 18e eeuw een aantal opvallende
ingrepen in de stadsstructuur uitgevoerd. In 1751-1753, onder het Oostenrijkse
bewind, werd de Coupure gegraven en werden een aantal in ongebruik geraakte
waterlopen overwelfd. De Kraanrei werd in 1786, onder Jozef II, overwelfd.
Als gevolg van de overwelvingen werden een aantal nieuwe pleinen (bv. Jan Van
Eyckplein) aangelegd en stadsresidenties gebouwd.36 De bloeiende handel en
binnenscheepvaart zorgden ervoor dat aan de Handelskom in de 18e eeuw nieuwe
kranen werden voorzien en een aantal nieuwe pakhuizen werden gebouwd.37

3.1.6

Brugge in de 19e eeuw
Onder het bewind van Napoleon werd in 1810 begonnen met de aanleg van de
Damse Vaart tussen Brugge en Sluis. De graafwerken werden na de val van
Napoleon onderbroken en het laatste deel van de Damse Vaart werd pas rond
1856 aangelegd. Brugge kende in de 19e eeuw een sterk verminderde economische
groei. In tegenstelling tot andere Belgische regio’s kende de stad geen sterke
industriële ontwikkeling en bleef de regionale economie vooral gericht op landbouw
en textiel. De capaciteit van de kanalen die Brugge met de zee verbonden, bleek ook
onvoldoende om de steeds grotere vrachtschepen door te kunnen laten.38
Onder het liberale bewind van burgemeester Jules Boyaval in de tweede helft van de
eeuw herleefde Brugge en werden een aantal structurele ingrepen in het stedelijk
landschap doorgevoerd. De industriële revolutie bereikte Brugge en zorgde ervoor
dat de capaciteit van zowel de Handelskom als het kanaal Brugge-Oostende werden
vergroot. Intra muros was de aanleg van de spoorwegverbinding en de bouw van
het eerste station aan ‘t Zand bijzonder ingrijpend. Deze ingreep zorgde ervoor
dat het kwartier West-Brugge werd afgesneden van de binnenstad. Tegelijkertijd
werden een aantal straten verbreed, de eerste restauraties uitgevoerd en een
aantal opmerkelijke nieuwbouwprojecten (bv. de Stadsschouwburg) gerealiseerd
waarbij de middeleeuwse morfologie drastisch werd gewijzigd. De typisch 19e
eeuwse sanering van historische stadscentra voltrok zich ook in Brugge. Opnieuw
werden een aantal reien gedempt en werden rioleringen aangelegd.39
In het algemeen betekende de 19e eeuw voor Brugge ook een verdichting van het
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16de eeuw

19de eeuw

18de eeuw

20st eeuw

Figuur 6: Overzicht van de bebouwde oppervlakte binnen het Brugse ei in de 16e, 18e, 19e en 20e eeuw.
(Bron: Adriansen, W., Becuwe, M. en Cardinael, P. (e.d.) 1987, p.50-51)
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bebouwde areaal. De groene ruimtes in de stadskern werden in toenemende mate
opgeofferd voor de bouw van kleine woningen en beluiken. De overzichtskaart
(figuur 6) geeft weer hoe de open ruimte binnen het “ei” door de eeuwen heen
steeds meer werd opgevuld.
Vanaf 1877, onder het katholieke bewind, werden stadssubsidies voor het
restaureren van gevels toegekend. Deze eerste restauratiegolf had een zeer groot
effect op het stadsbeeld, het betekende immers de doorbraak van de neogotische
principes in Brugse kringen. Het stadsbestuur werd sterk aangemoedigd om de
neogotiek in Brugge te promoten. Als belangrijkste argument voor het behoud van
het middeleeuwse karakter van de stad werd de toeristische en economische bloei
aangehaald.40
Op het moment dat Georges Rodenbach zijn ‘Bruges La Morte’ (1892) publiceert,
stond Brugge inderdaad aan de vooravond van een nieuwe bloeiperiode. Rodenbach
omschreef Brugge als een mysterieuze, ingeslapen stad, maar Brugge groeide op
het einde van de 19e eeuw uit tot een toeristische trekpleister en werd beschouwd
als één van de belangrijkste Europese kunststeden.41 In 1896 ondernam de stad
bovendien actie om opnieuw een belangrijke economische link met de zee uit te
bouwen en werd begonnen met de bouw van de nieuwe zeehaven in Zeebrugge.42
De nieuwe haven werd in 1907 in gebruik genomen.

3.1.7

Brugge in de 20e eeuw
Aan het begin van de 20e eeuw werd de verkaveling van de resterende groene
ruimte in de binnenstad (achtertuinen, boomgaarden, etc.) verdergezet.
Brugge kwam vrij ongeschonden uit de twee wereldoorlogen. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de stedelijke structuur op een aantal plaatsen opnieuw danig
gewijzigd. ‘t Zand kreeg een nieuwe functie en aanleg nadat het station en de
spoorweginfrastructuur in 1936 naar de stadsrand waren verplaatst. Het oude
stationsgebouw werd gesloopt en ‘t Zand werd opnieuw een open plein. In de
aanloop naar Brugge, culturele hoofdstad van Europa 2002, werd op het plein het
Concertgebouw ingeplant, een ontwerp van de Gentse architecten Robbrecht en
Daem. Tussen het begijnhof en de vesten werd op het einde van de jaren 1970 het
Minnewaterpark aangelegd.
Het stedelijk beleid en de evolutie van het stedelijke landschap sinds de opmaak
van het eerste structuurplan in 1972 wordt in de volgende hoofdstukken uitvoerig
behandeld. Het dient wel te worden vermeld dat in de afgelopen decennia de aandacht
voor het historisch erfgoed aanzienlijk is toegenomen, enorme investeringen tot
een noemenswaardige verbetering van het woningenareaal hebben geleid en het
verkeer in de binnenstad beter werd gereguleerd. De uitdagingen voor de stad
schuilen in belangrijke mate in het in evenwicht brengen van het toeristische
potentieel met de leefbare stad.
In het laatste kwart van de 20e eeuw veranderde de functie van de Brugse
binnenstad. Het stadscentrum bleef een belangrijk aantal inwoners aan haar
deelgemeenten verliezen en ook de economische bedrijvigheid trok zich in
belangrijke mate terug op bedrijventerreinen buiten het stadscentrum en uiteraard
rond de haven. Brugge werd in toenemende mate een ‘zachte’ stad met culturele
en onderwijsinstellingen, een aanzienlijk aantal dienstverlenende sectoren en
groeide ook verder uit tot een toeristische topbestemming.
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Figuur 7: Overzicht van de waterstructuur intra muros vanaf de 16e eeuw tot de bestaande toestand.
(Bron: SumResearch).
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3.2

Historische synthese
De ontwikkeling van Brugge heeft zich in belangrijke mate rond een aantal
belangrijke waterwegen en steenwegen verdergezet. Deze structuren hebben
het uitzicht van de stad sterk bepaald en verbinden de verschillende stadsdelen.
Zij brengen eenheid en samenhang en groeperen de verschillende, over de tijd
veranderde, stadsdelen en gebouwen.
Wat Brugge zo bijzonder maakt, is dat niet enkel het wegennet daarin een
belangrijke rol speelde, maar dat ook de waterstructuur minstens even bepalend is
geweest. Het epitheton ‘Venetië van het Noorden’ is niet geheel onterecht; Brugge
is een waterstad en is via het water ook steeds met haar onmiddellijke omgeving
en zelfs de wereld verbonden gebleven.

Overzicht
1. Jacob Van Deventer-1560

Het is dus onmogelijk om de historische binnenstad los van haar omgeving te
koppelen, maar het is evenmin mogelijk om elk stadskwartier als een afzonderlijke
entiteit te onderzoeken. Daarom stellen we een dubbele onderzoeksbenadering
voor waarbij het onderzoek van de stadskwartieren wordt aangevuld met een
globale benadering gebaseerd op de historische stadsstructuur.

2. Sanderus
(Flandria Illustrata)-1641
3. de Ferraris-1775/77
4. Senefelder-begin XIX

5. Kadaster-vandaag

5.
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4.

Functioneren van de stad

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de evolutie van de stedelijke functies
tussen 1972 en 2011. De verschillende centrumfuncties en commerciële assen
worden in kaart gebracht en de relatie tussen de stad en haar bewoners enerzijds
en de stad en haar gebruikers anderzijds wordt geanalyseerd. Aansluitend hierop
wordt ook de verkeerssituatie van de binnenstad onderzocht.
Voor elke functie koppelen we eerst terug naar het Structuurplan 1972 en de
toenmalige toestand van de functie. Vervolgens wordt een analyse van de functiekaart
gemaakt waarbij de evolutie 1972-2011 en de opvallendste veranderingen in de
kwartieren aan bod komen. Verder wordt een overzicht gegeven van de situatie
anno 2011-2012 en worden de belangrijkste krachtlijnen van het beleid vermeld.
Tot slot wordt er per functie een deelbesluit geformuleerd.

4.2.

Methodologie
Om de evolutie van de historische binnenstad weer te geven, wordt de evolutie
vanaf de referentiesituatie van 1972 tot de situatie in 2011 gemaakt. De vergelijking
gebeurt op basis van verschillende bronnen: relevante beleidsdocumenten, de
input van de verschillende stadsdiensten en de functiekaarten die in 1972 en 2011
werden opgemaakt. Dit resulteert in een duidelijk overzicht van de verschuivingen
in de binnenstad over de afgelopen vier decennia.
Binnen het Structuurplan 1972 werden een algemene functiekaart en
deelfunctiekaarten opgesteld. De opmaak van deze kaarten brachten een enorm
werk met zich mee; elke kaart was het resultaat van dagenlang intensief, manueel
werk. Het verzamelen van de gegevens werd uitgevoerd door tien Belgische
militairen. De inspanningen van toen leveren een rijke bron van informatie op
en doen de structuur van de Brugse binnenstad volledig uit de doeken. Deze
uitgebreide oefening werd in 1982, 1987, 1992, 1997, 2002 en 2011 herhaald. De
vooropgestelde inventarisatie in 2007 vond wegens personeelsgebrek bij de Stad
Brugge niet plaats.
Jarenlang was het onmogelijk om het verzamelde cijfermateriaal te vergelijken
met het Structuurplan omdat de brongegevens van de inventarisatie in 1972 niet
meer beschikbaar zijn. Men kon enkel voortgaan op het cijfermateriaal dat in de
publicatie van het Structuurplan werd opgenomen. Binnen dit onderzoek werd
op basis van een hoge kwaliteitsscan, aangeleverd door de Stad Brugge, een
digitalisatie uitgevoerd van de algemene functiekaart uit 1972.
Bij deze digitalisatie werd op de functiekaart 1972 een kadastrale kaart uit 2011
geprojecteerd. Door deze projectie wordt het mogelijk om ieder perceel handmatig
aan een functie te koppelen. Na dit arbeidsintensief werk kan een overzicht
gemaakt worden van het aantal percelen per functie en van de oppervlakte die
iedere functie inneemt. Bij het lezen van de kaarten uit 1972 moet er wel aandacht
worden besteed aan de percelen. De situatie uit 1972 werd immers geprojecteerd
op de kadastrale plannen uit 2011, het kan dus zijn dat dit niet altijd klopt met de
toenmalige realiteit. Dit moet eveneens meegenomen worden bij het interpreteren
van de cijfers uit 1972.
Bij de opmaak van de functiekaarten in 1972 werden door de onderzoekers acht
stedelijke functies in kaart gebracht. Bij de inventarisatie in 2011 werden door
de bevoegde Brugse stadsdienst tweeëntwintig functies in kaart gebracht. Om de
evolutie zo goed mogelijk en correct in beeld te brengen, worden enkele functies
gegroepeerd die onder dezelfde noemer vallen. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de verschillende samengevoegde functies.
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Figuur 8: Evolutie perceelstructuur 1972-2011 (Bron: SumResearch)
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Tabel 1: Functies 1972 en 2011
1972

2011

Wonen

Wonen

Handel

Handel

Horeca

Horeca
Hotel
Vakantiewoning
Gastenkamers

Kantoren

Kantoor
Vrij beroep
Diensten

Onderwijs

Onderwijs

Socio-medisch

Socio-medisch

Godsdienst/cultuur

Eredienst

Nijverheid, ambachten en opslag

Nijverheid

Cultuur

Ambachten
Berging
Onbekend

Andere:
garage
buurtparking
leegstand
onbebouwd
nutscabine
hovingen, agrarisch

(Bron: Groep Planning, 1976, p.92; Stad Brugge DRO Sector UNESCO, 2012;
eigen verwerking SumResearch)
De evolutie wordt per functie besproken. Dit houdt in dat er eerst een algemeen
overzicht van de evolutie voor de hele binnenstad wordt gegeven en dat nadien
een aantal opmerkelijke resultaten per kwartier meer in detail worden besproken.
De indeling per kwartier is hier van belang omdat het toelaat een gestructureerde
vergelijking met de situatie uit 1972 te maken.
De verschuiving van de functies wordt cartografisch gevisualiseerd. Dit laat toe in
beeld te brengen welke functies zijn toegenomen of waar men net een afname van
een bepaalde functie opmerkt. Wat de gebruikte symboliek van het kaartmateriaal
betreft, wordt ernaar gestreefd een evenwicht te vinden tussen de kleurcodes uit
1972 en de codes die de stad Brugge in 2011 hanteerde.
Doordat in 2011 veel meer functies worden onderscheiden, is een vergelijking
niet altijd mogelijk. Daarom wordt een categorie “andere” opgemaakt. Indien er
bepaalde functies in het oog springen binnen deze categorie, worden deze tekstueel
besproken. Vanaf de inventarisatie van 1982 werden de functies per bouwlaag en dus niet meer louter op de gelijkvloerse vedieping - opgenomen. De analyse
van de meest recente functiekaart geeft aan dat er voor de meeste functies geen
grote verschillen zijn tussen de verschillende bouwlagen. Daarom wordt er in de
meeste analyses enkel rekening gehouden met het gelijkvloers. De functiekaarten
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Figuur 9: Overzicht methodologie inventarisatie functiekaart 1972-2011 (Bron: SumResearch)
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van 1972 hebben bovendien enkel betrekking op de gelijkvloerse verdiepingen, dus
een vergelijking voor bovenliggende verdiepingen is sowieso niet mogelijk. Voor de
woonfunctie is de opsplitsing tussen gelijkvloerse en bovenliggende verdiepingen
wel interessant en wordt deze ook voor 2011 gemaakt.
De bespreking verloopt in twee richtingen. Indien er een sterke afname van een
bepaalde functie waarneembaar is, wordt de situatie in 1972 uitgelicht naar de
huidige functies. Dit betekent dat een vergelijking met de 22 functies uit 2011 kan
worden gemaakt. Indien er sprake is van een toename, dan wordt er gekeken naar
welke functies uit 1972 er zijn overgenomen door de nieuwe functie. De verklaringen
zijn in deze richting minder gedetailleerd omdat er slechts een vergelijking met de
acht functies uit 1972 kan worden gemaakt.
Indien grote verschuivingen binnen een bepaald kwartier duidelijk te koppelen zijn
aan bepaalde projecten die daar werden uitgevoerd, worden deze eveneens vermeld.

De stadskwartieren
De evolutie van de functies wordt eveneens bestudeerd per stadskwartier.
Stadskwartieren worden in het Structuurplan 1972 gedefinieerd volgens “hun
eigen leven en persoonlijkheid”.43 Daarnaast speelden ook enkele natuurlijke
grenzen een rol in de afbakening. De negen gedefinieerde stadskwartieren uit
1972 hebben hier en daar een andere grens dan de afbakening die vandaag door
de stad Brugge wordt gebruikt. Het gaat over:
r
Een kleine verschuiving van de grens tussen het Steenstraatkwartier en het
West-Bruggekwartier.
r
Uitbreiding in het noorden van het Sint-Gilliskwartier.
r
De Langestraat werd de nieuwe grens tussen het Seminariekwartier en het
Langestraatkwartier.
r
Het Onze-Lieve-Vrouwekwartier kende een uitbreiding ten koste van het
Magdalenakwartier.
r
De grenzen van het West-Brugge kwartier kent niet langer een rechtlijnig
verloop en kent een algemene uitbreiding.
Door de meest recente afbakening te koppelen aan de functiekaart van 1972 werd
dit probleem verholpen en is een vergelijking mogelijk. Per functie worden voor elk
kwartier een aantal opvallende trends besproken.

1. Steenstraatkwartier
2. Burgkwartier

4

4. Sint-Gilliskwartier

4

5

3. Ezelstraatkwartier

5
3

3
2

5. Seminariekwartier
6. Langestraatkwartier

2

6

6

1

1

7. Magdalenakwartier

9

8. Onze-Lieve-Vrouwekwartier

8

7

7

9
8

9. West-Bruggekwartier

Kwartieren 1972

Kwartieren 2011
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Figuur 10: Geografisch overzicht 9 Brugse stadskwartieren (Bron: Groep Planning, 1976,
p.84; eigen verwerking SumResearch)

43

DEEL I

Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge”. Brugge, p.85

61

Wonen
Handel
Horeca
Kantoren
Socio-medische
Onderwijs
Godsdienst, cultuur
Nijverheid, opslag
Onbekend onbebouwd

Kaart 1: Algemene functiekaart 1972 (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011a; eigen verwerking
SumResearch)
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Beide kaarten geven de algemene
functiekaart van de binnenstad
weer voor 1972 en 2011. Dankzij
de digitalisatie van de functiekaart
uit 1972 is het mogelijk om beide
situaties met elkaar te vergelijken.
In de volgende deelhoofdstukken
komen de acht gedefinieerde
centrumfuncties uit 1972 aan
bod. Deze functiekaarten geven
voor de specifieke centrumfunctie
steeds de veranderingen weer.
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Kaart 2: Algemene functiekaart 2011 (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011b; eigen verwerking
SumResearch)
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4.3

Brugge als woonstad
Structuurplan 1972
Het Structuurplan 1972 geeft aan dat in 1971 27.823 mensen woonden in de
Brugse binnenstad. Dit is aanzienlijk minder dan voorheen, aan het einde van
de 19e eeuw woonden er maar liefst 50.000 mensen in de binnenstad. Dit
vormde meteen ook de demografische piek voor de stad. Sindsdien kent de
stad om allerlei redenen (de-industrialisatie, suburbanisatie, leegstand etc.)
een bevolkingsafname.
Binnen de recapitulaties van het Structuurplan wordt duidelijk de doelstelling
geformuleerd om de ontvolking van de binnenstad af te remmen en op te
drijven naar 32.000 à 35.000 inwoners. Voorgestelde methodes om dit te
verwezenlijken waren het woongebruik van leegstaande verdiepingen boven
winkels of kantoren, de verdubbeling van kleine panden en het splitsen
van grote woningen. Naast het woonmilieu stelden men een gedegen
buurtvoorziening voorop. Per kwartier moesten scholen, buurtwinkels en
recreatieplaatsen aanwezig zijn.

4.3.1

Analyse van de functiekaart
De functiekaart toont ons het aantal percelen dat als voornaamste functie het
wonen heeft. Hier zijn wel enkele belangrijke bemerkingen bij te formuleren. De
functieopnames in de inventarisatie van 1972 gebeurde enkel voor de gelijkvloerse
verdiepingen, dit betekent dat de trends die wij kunnen analyseren geen rekening
houden met wonen op de verdiepingen. Verder is er ook een opvallende wijziging
gebeurd omdat in 1972 en 1982 de leegstand mee opgenomen werd binnen de
woonfunctie en dit nadien afzonderlijk werd geregistreerd. In de periode 19721982 was de leegstand bovendien aanzienlijker dan heden.44

Tabel 2: Evolutie woonfunctie tussen 1972 en 2011, aantal percelen.
1972*

1982*

1987

1992

1997

2002

2011

Steenstraatkwartier

469

443

367

392

395

366

367

Burgkwartier

299

307

219

246

272

245

280

Ezelstraatkwartier

957

967

829

867

844

862

929

Sint-Gilliskwartier

1.193

1.260

1.135

1.195

1.219

1.270

1.354

Seminariekwartier

1.138

1.232

1.085

1.116

1.154

1.191

1.234

Langestraatkwartier

832

835

842

863

848

864

910

Magdalenakwartier

1.176

1.197

1.126

1.140

1.184

1.145

1.288

Onze-LieveVrouwekwartier

682

678

602

636

660

642

658

West-Bruggekwartier 592

648

558

578

583

549

605

totaal

7.567

6.763

7.033

7.159

7.134

7.625

7.338

(Bron: Stad Brugge DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
* In 1972 en 1982 werd de leegstand mee opgenomen binnen de woonfunctie

44
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Opmerking: een aantal kloosters werden in 2012 niet meer geregistreerd onder wonen en zorgen dus in zekere mate
voor een vertekend beeld.
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De woonfunctie is op het eerste zicht stabiel gebleven. Zowel in 1972 als in
2011 wordt 43% van het Brugse centrum ingenomen door de woonfunctie en is
er slechts een minieme 0.03% bijgekomen. Deze conclusie is echter te kort door
de bocht. De detailanalyse leverde interessante inzichten op, zo zien we dat als
we een abstractie maken van de grote verschuiving 1982-1987 ten gevolge van
de leegstand dat er naar aantal ‘woonpercelen’ eigenlijk een continue positieve
evolutie is in de Brugse binnenstad.
Tabel 3: Evolutie leegstand tussen 1979 en 2011 (aantal percelen en procentueel
in verhouding tot de totale binnenstad)
Aantal panden

Procentueel binnenstad

Leegstand 1979

695

7,25%

Leegstand 1984

654

6,52%

Leegstand 2011

318

3%

(Bron: Stad Brugge DRO Sector UNESCO, 2012)
Binnen deze algehele evolutie zien we dat er eigenlijk een verschuiving is van de
woonfunctie in de Brugse binnenstad. Op de functiekaart zien we dat de centraal
gelegen kwartieren, Steenstraat- en Burgkwartier, te kampen hebben met een
sterke afname van de woonfunctie terwijl het noordelijk gelegen Sint-Gilliskwartier
een zeer sterke toename van de woonfunctie kent. Van het oosten naar het westen
(Langestraat-, Magdalena-, Onze-Lieve-Vrouwe- en West-Bruggekwartier) is
er een beperkte toename waar te nemen. Ten noordwesten en noordoosten van
de centrale kwartieren is er eveneens een afname waar te nemen (Ezelstraaten Seminariekwartier). Onderstaande grafiek leert ons evenwel dat dit weer
enigszins te nuanceren is en ook sterk te wijten is aan opname van de leegstand
in het woonpatrimonium in 1972. Een tweede nuancering wordt ons aangebracht
door het beeld waarbij wonen op de verdiepingen ook in rekening wordt gebracht.
Het is uiteraard net in deze centrale kwartieren dat dit een sterke invloed heeft.
Grafiek 1: Evolutie woonfunctie per kwartier 1972-2011.
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(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)

4.3.2

Overzicht van de opvallendste trends in de stadskwartieren
Ruimtelijk gezien zijn er enkele opvallende verschillen. De centrale kwartieren,
Steenstraatkwartier en Burgkwartier, kennen respectievelijk een afname van
13.18% en 7.82%. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de situatie op
het gelijkvloers. Wanneer wonen op verdiepingen in kaart wordt gebracht zien
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we duidelijk dat boven de vrije beroepen, de handels- en horecapanden wordt
gewoond (bv. Zilverpand of aan het station).
De afname in het centrale gedeelte van Brugge is in hoofdzaak te wijten aan een
verschuiving naar handel en horeca. Binnen horeca zelf valt vooral het aandeel
nieuwe hotels op.
De omgekeerde beweging is eveneens waar te nemen binnen de kwartieren. Het
zijn vooral kantoren en handelspanden die een omschakeling kennen naar wonen.
De grootste algemene toename van wonen is waar te nemen in het SintGilliskwartier (+10.49%). Het gaat hier voornamelijk om een omschakeling van
oude nijverheidsterreinen en een deel sociale nieuwbouw.

4.3.3

Brugge als woonstad anno 2012
Op basis van het huidig aantal inwoners zouden we moeten besluiten dat de
doelstellingen voor 1972 eigenlijk niet werden behaald, in 2010 woonden 19.545
mensen in Brugge-centrum.45 Dit vraagt nadere analyse.
Op het volledige grondgebied Brugge waren er 1 januari 2011 117.829 inwoners
op een oppervlakte van 138,4 km². Brugge kent dus een bevolkingsdichtheid van
851 inwoners/km².46 De hoogste dichtheden bevinden zich logischerwijze in het
centrum van de stad. Tegelijk is dit ook de zone waar de bevolkingsafname het
sterkst was. Dit heeft niet zozeer te maken met leegstand of een dalend aantal
wooneenheden, maar eerder met een verschuiving binnen het demografisch profiel
van de bewoners van de binnenstad. Binnen de Woonbehoeftenstudie 2007-2020 47
wordt een duidelijk beeld gegeven van dit bevolkingsprofiel, we schetsen dit kort.
Algemeen heeft de stad Brugge een sterk vergrijsde bevolkingssamenstelling en er
is bovendien ook sprake van een belangrijke ontgroening. Het aandeel gezinnen met
kinderen neemt in gans Brugge beduidend sneller af dan het Vlaams gemiddelde of
in vergelijking met de andere centrumsteden. Indien we dit ruimtelijk differentiëren
dan zijn deze fenomenen nog duidelijker waarneembaar in het centrum van de stad.
Het lage aandeel van 0 tot 17 jarigen in de Brugse binnenstad verraadt dat hier
weinig grotere gezinnen met kinderen wonen. De jongvolwassenen (18-26 jarigen)
zijn, zeker in vergelijking met andere centrumsteden, erg zwak vertegenwoordigd.
Veertigers en vijftigers zijn daarentegen wel zeer sterk aanwezig in de stad. Zij
kennen een vrij gelijkmatige spreiding over het Brugse grondgebied, met enkele
sterke concentraties verder weg van het centrum. De zestigplussers kunnen
hoofdzakelijk gesitueerd worden in het zuiden van de stad en in de omgeving van
het stadscentrum.48
Terwijl er in verschillende centrumwijken een duidelijke bevolkingsafname waar
te nemen was, bleef het aantal gezinnen in diezelfde wijken toenemen. Dit valt te
verklaren door de trend van gezinsverdunning die zich erg duidelijk manifesteert
in het centrum van een stad.
De gemiddelde huishoudensgrootte in Brugge ligt heel wat lager dan het gemiddelde
in de directe omgeving. Het mag dan ook niet verbazen dat er voornamelijk kleine
gezinnen in de stad wonen. Op 1 januari 2007 kende Brugge 17.337 alleenstaanden.
Dit is 33,7% van het totaal aantal private huishoudens. Gezinnen bestaande uit twee
personen zijn goed voor 34,5% van het aantal Brugse huishoudens. Dit wil zeggen
dat ruim 68% van alle Brugse huishoudens slechts uit 1 of 2 personen bestaan.
De eenpersoonshuishoudens zijn overduidelijk het sterkst vertegenwoordigd in de
binnenstad en in de omgeving van de kust.49
Ondanks de schaarse ruimte blijkt er in het centrum toch nog enige ruimte
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Kaart 7: Aandelen naar leeftijd per statistische sector Groot-Brugge. (Bron: SumResearch, 2011, p.22)
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Kaart 8: Huishoudensgrootte naar aantal personen Groot-Brugge. (Bron: SumResearch, 2011, p.28)
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voor nieuwe woonontwikkelingen te zijn. De woonbehoeftenstudie stelt dat het
aangewezen is om hier hoofdzakelijk op jongeren en jonge gezinnen te mikken.
Bij de opmaak van de woonbehoeftenstudie 2007-2012 werden alle projecten
die gaande zijn of gepland waren opgelijst. Dit duidde reeds op 500 potentiële
bijkomende woningen, waarvan 80 eengezinswoningen en 130 sociale woningen.
Tabel 4: Recente en geplande woonprojecten Brugse binnenstad.
Project

Omschrijving

Programma

Katelijnestraat

inbreidingsproject
op de site van
het voormalig
klooster Zuster
Redemptoristinnen

vergund, feb.
Nieuwbouw met 20
2012
stapelwoningen en 6
appartementen, renovatie
en restauratie van
eengezinswoningen,
79 studentenkamers,
4 handelszaken,
ondergrondse parking (62
wagens)

Potterierei

bouw van een
woonzorgcentrum
door OCMW Brugge

Langerei 7

reconversie
van voormalige
kantoorgebouwen

in voorbereiding
ca. 32 woongelegenheden,
ondergrondse parking (44
wagens)

Ezelstraat 82-86

inbreidingsproject

ca. 40 eengezinswoningen, ondergrondse
parking (400 wagens)

Vlamingdam Kapelstraat

herbestemming
en uitbreiding
voormalig
klooster Zuster
Domikanessen tot
woonzorgcentrum

in voorbereiding

Gulden Vlieslaan

nieuwbouwproject
met appartementen

afgewerkt

Kammakersstraat inbreidingsproject
- Paalstraat
voormalige VTIschool

Status

principieel
goedgekeurd
door College

in voorbereiding

sociaal huisvestingproject met 17
eengezins-woningen,
3 stapelwoningen en
ondergronds parking (39
wagens)

afgewerkt

Gentpoortstraat
- Willemijnedreef

sociaal
huisvestingproject

16 woon-gelegenheden,
14 garages

afgewerkt

Die Keure

inbreidingsproject
op voormalige
bedrijfsterrein

28 woon-gelegenheden,
bedrijvencentrum
voor jonge bedrijven,
fietsenberging,
ondergrondse en
bovengrondse parking

vergund (dec.
2012), nog niet
gerealiseerd

Walleyn

inbreidingsproject
op voormalig
bedrijfsterrein

15 woon-gelegenheden

te herdefiniëren

(Bron: Stad Brugge, DRO sector UNESCO, 2012; eigen verwerking SumResearch)

74

Managementplan UNESCO-zone Brugge

4.3.4

Besluit – Brugge als woonstad
De woonfunctie is in Brugge niet afgenomen, maar de invulling ervan is veranderd.
Toch zien we dat deze door het toerisme toch enige druk ondervindt. Dit uit
zich in een groeiend onevenwicht tussen de verschillende functies: het aantal
horecazaken en toeristische handelszaken (bv. chocolade, kant, souvenirs) nam
toe ten nadele van het aantal (buurt)winkels. Dit komt de leefbaarheid uiteraard
niet ten goede. Andere zwakke punten van de binnenstad zijn de betaalbaarheid
(hoge prijzen), een sterke vergrijzing (28% is ouder dan 60), het toenemend
aantal tweede verblijven, het hoge aantal eenpersoonshuishoudens en een eerder
gemiddeld aandeel sociale woningen (6,44%50 - voor het centrum bedraagt dit
aandeel 7,68%51). Belangrijke troeven voor het wonen in de binnenstad kan men
terugvinden in de aantrekkelijke woonomgeving, de verkeersluwe straten en de
grote verscheidenheid aan voorzieningen. Als kern van een Vlaamse centrumstad
wordt Brugge-centrum gekenmerkt door een eerder laag aandeel aan sociale
woningen. Door alle projecten die reeds gepland zijn door de Brugse sociale
huisvestingsmaatschappijen zal het sociaal woonaanbod op korte termijn toenemen.
De stad wil de stadsvlucht omkeren door het voeren van een gericht stedelijk
aanbodbeleid voor bepaalde doelgroepen. De vele kleine grondgebonden
stadswoningen zouden ideaal kunnen zijn voor jonge gezinnen, maar momenteel
wordt vastgesteld dat meer dan de helft van de gezinnen in de binnenstad uit slechts
1 persoon bestaan. Met betrekking tot het type woningen dient er aansluitend ook
te worden ingespeeld op deze behoeften van het groeiend aantal alleenstaanden
en senioren, die nu vooral sterk aanwezig zijn in de kleinere stadswoningen.
Via premies en stadsvernieuwingsprojecten wil men wonen in Brugge terug
aantrekkelijk maken. De woontypologieën, de kwaliteit van de woonomgeving en de
woonondersteunende voorzieningen moet hier steeds worden vooropgesteld, deze
zijn immers van doorslaggevend belang voor het aantrekken van nieuwe (jonge)
bewoners.
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775 woningen op 10093 huishoudens (333 Vivendo, 58 Sovekans, 62 SVK OCMW, 76 OCMW en 246 Brugse
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4.4

Brugge als economische pool

Structuurplan 1972
Op economisch vlak wijst men in het Structuurplan 1972 op de sterke
havenfunctie en kantoorfunctie van Brugge. Daarnaast worden nog
enkele andere functies aangehaald zoals socio-medische voorzieningen en
nijverheidfuncties.
De havenfunctie is nauw verbonden met de stad Brugge en haar
ontstaansgeschiedenis. In de periode voorafgaande aan het Structuurplan
1972 kende de haven een sterke groeiperiode. Binnen het Structuurplan
werd vooropgesteld om deze groei verder te stimuleren.
Door zijn rol als provinciale hoofdstad kende Brugge reeds in 1972 een
aanzienlijke kantoorfunctie. De belangrijkste kantoren die worden aangehaald
zijn de RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon), de belastingen, het kadaster,
het ministerie van openbare werken, de stedelijke en provinciale diensten. De
hoogste concentratie bevond zich in het Burgkwartier.
Bij de recapitulaties van 1972 werden enkele aandachtspunten aangestipt
met betrekking tot het economische aspect van de stad:

r De haven moet duurzaam verder worden uitgebouwd.
r De binnenstad en agglomeratie uitbouwen als regionale tertiaire
verzorgingskern.
r Grootschalige socio-medische instellingen moeten verdwijnen uit de
binnenstad.
r Administratieve functies moeten zich bevinden aan de stadsrand en in de
stationsomgeving.
r Industrieën moeten verdwijnen uit de binnenstad, niet storende ambachten
mogen in de binnenstad.

Brugge als economische pool is uiteraard een gegeven dat een zeer ruime lading
dekt. Op basis van de verschillende functies die we binnen het functioneren
van de stad bespreken, werd er besloten om binnen dit deel te kijken naar de
kantoorfuncties, nijverheidsfuncties en socio-medische functies. Andere functies
zoals toerisme, handel etc. hebben eveneens een economische impact maar worden
apart besproken.

4.4.1

Analyse van de functiekaart & opvallendste trends in de stadskwartieren
Bij de analyse van de functiekaart bespreken we achtereenvolgens de kantoorfunctie,
de nijverheidsfunctie en de socio-medische functie. Wanneer we het hebben over
kantoorfunctie omvat dit zowel vrije beroepen, diensten als kantoren. Bij nijverheid
hebben we het over nijverheid, ambachten en berging.
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Kaart 9: Evolutie kantoorfunctie tussen 1972 en 2011. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011b; eigen
verwerking SumResearch)
Opmerking: grootste afname is merkbaar bij de sholen; dit is waarschijnlijk:RQHQHYROXWLH
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Kantoorfunctie – analyse functiekaart & opvallendste trends in de stadskwartieren
Wanneer de oppervlaktes van alle percelen worden vergeleken, is er wat
kantoren betreft een toename van 2.52% waar te nemen. Door de status van
provinciehoofdstad en het ruime verzorgingsgebied blijft Brugge aantrekkelijk
om er kantoorfunctie te vestigen. Binnen de ruimtelijke spreiding zijn er wel
verschuivingen waarneembaar. De centraal gelegen kwartieren (Ezelstraat-,
Steenstraat-, Burg- en Langstraatkwartier) kennen qua kantooroppervlakte een
afname. De grootste toenames situeren zich in het Magdalena-, Sint-Gillis- en
West-Bruggekwartier. Dit blijkt ook wanneer we naar de percelen kijken.

Tabel 5: Evolutie kantoorfunctie tussen 1972 en 2011, aantal percelen.
1972*

1982*

1987

1992

1997

2002

2011

Steenstraatkwartier

73

96

98

84

76

74

52

Burgkwartier

60

102

110

63

90

78

57

Ezelstraatkwartier

19

66

86

28

78

75

69

Sint-Gilliskwartier

8

49

52

23

60

70

51

Seminariekwartier

7

31

49

14

55

49

55

Langestraatkwartier

53

19

20

6

16

21

24

Magdalenakwartier

2

58

53

21

48

54

38

Onze-Lieve-Vrouwekwartier 8

32

31

21

27

26

24

West-Bruggekwartier

2

33

42

29

44

41

41

totaal

232

486

541

289

494

488

411

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
* In 1972 en 1982 werd de leegstand mee opgenomen binnen de kantoorfunctie
Grafiek 2: Evolutie kantoorfunctie per kwartier 1972-2011
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(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
Wanneer de kwartieren van naderbij worden bekeken zien we in het noorden,
Sint-Gilliskwartier (+6.04%), en in het zuiden, Magdalenakwartier (+8.66%)
en West-Brugge kwartier (+6.83%), een sterke toename van de kantoorfunctie.
Belangrijk is ook om op te merken dat de kantoorfunctie zich in toenemende mate
in verschillende clusters rond de binnenstad is gaan concentreren (bv. aan het
station). Hier zal verderop worden ingegaan.
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Kaart 10: Andere functie in 1972 die in 2011 een kantoorfunctie heeft. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO,
2011b; eigen verwerking SumResearch)
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Kaart 12: Evolutie nijverheidsfunctie tussen 1972 (onder de noemer nijverheid, ambachten en opslag) en 2011
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De oorspronkelijke bezetting van deze nieuwe kantoorfuncties zijn zeer divers.
Er is een omschakeling van nijverheid, wonen, handel, leegstand, socio-medische
functies, etc.

Nijverheid – analyse van de functiekaart & opvallendste trends in de
stadskwartieren
De Brugse binnenstad kent qua oppervlakte een sterke daling (-7.45%) van
nijverheid, ambachten en opslag. Het enige kwartier dat in oppervlakte nog een
aanzienlijke nijverheidsfunctie kent is het Sint-Gilliskwartier (9.28%) waar de
oude gistfabriek gevestigd is (huidige enzymenfabriek Genecor; in het BPA wordt
op lange termijn een nabestemming als wonen vooropgesteld).

Tabel 6: Evolutie nijverheidsfunctie tussen 1972 en 2011, aantal percelen.
1972*

1982*

1987

1992

1997

2002

2011

Steenstraatkwartier

22

6

12

12

10

10

9

Burgkwartier

6

2

2

9

5

7

5

Ezelstraatkwartier

60

8

10

6

5

10

5

Sint-Gilliskwartier

104

8

12

19

13

10

7

Seminariekwartier

102

18

18

13

11

14

2

Langestraatkwartier

24

7

12

6

5

3

3

Magdalenakwartier

66

12

22

23

19

16

9

Onze-Lieve-Vrouwekwartier 41

10

12

11

7

14

11

West-Bruggekwartier

25

3

9

13

7

7

3

totaal

450

74

109

112

82

91

54

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
* In 1972 en 1982 werd de leegstand mee opgenomen binnen de nijverheidsfunctie
Grafiek 3: Evolutie nijverheidsfunctie per kwartier 1972-2011
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(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
Het verdwijnen van nijverheid heeft plaats gemaakt voor allerlei nieuwe functies
zoals wonen, handel, logies, diensten, etc. maar ook leegstand. De kleine hoeveelheid
nijverheid die vandaag de dag nog aanwezig is in de meeste kwartieren heeft
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Kaart 13: Andere functie in 1972 (onder de noemer nijverheid, ambachten en opslag) die in 2011 een nijverheidsfunctie
(onder de noemer nijverheid, ambachten en berging) heeft. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011b;
eigen verwerking SumResearch).
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Kaart 15: Evolutie socio-medische functies tussen 1972 en 2011. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO,
2011b; eigen verwerking SumResearch).
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voornamelijk betrekking op ambachten en berging (opslag).

Socio-medische functies – analyse van de functiekaart & opvallendste trends in
de stadskwartieren
Van alle functies zijn de socio-medische op vlak van oppervlakte het kleinst in
aantal in de binnenstad. Bovendien heeft er een lichte daling plaatsgegrepen
(-0.50%). In het zuiden is er in het Magdalenakwartier (-5.98%) en Onze-LieveVrouwekwartier (-3.46%) een duidelijke daling waarneembaar. De verschuiving
vond voornamelijk plaats naar diensten en wonen.
Het Magdalenakwartier en Onze-Lieve-Vrouwekwartier hadden in 1972 een
aanzienlijke socio-medische functie (respectievelijk 8.11% en 11.41%) die de
volledige stad verzorgde. Vandaag blijven de grootste voorzieningen zich evenwel
nog steeds in het Onze-Lieve-Vrouwekwartier bevinden.

Tabel 7: Evolutie socio-medische functie tussen 1972 en 2011, aantal percelen.
1972* 1982* 1987

1992

1997

2002

2011

Steenstraatkwartier

0

2

2

2

2

4

1

Burgkwartier

6

2

1

10

10

9

8

Ezelstraatkwartier

0

1

5

8

7

7

6

Sint-Gilliskwartier

13

4

5

3

4

5

7

Seminariekwartier

1

4

6

9

6

9

8

Langestraatkwartier

0

2

1

3

0

1

1

Magdalenakwartier

69

1

1

4

2

4

6

Onze-LieveVrouwekwartier

12

2

2

3

3

5

4

West-Bruggekwartier

2

1

1

2

1

2

2

totaal

103

19

24

44

35

46

43

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch).
Grafiek 4: Evolutie socio-medische functie per kwartier 1972-2011
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(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
Opvallend is dat enkele kwartieren in 1972 geen socio-medische voorzieningen
kenden, dit is in 2011 niet meer het geval. Het gaat over het Steenstraat-, Ezelstraaten Langestraatkwartier. Een aantal belangrijke socio-medische functies trokken
weg uit de binnenstad. Het ziekenhuis Sint-Jan verhuisde naar een nieuwe campus
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Kaart 16: Andere functie in 1972 die in 2011 een socio-medische functie heeft. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector
UNESCO, 2011b; eigen verwerking SumResearch).
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Kaart 17: Socio-medische functie in 1972 die in 2011 een andere functie heeft. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector
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UNESCO, 2011b; eigen verwerking SumResearch).
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Kaart 18: Overzicht Brugge als werkstad in 2011. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011b; eigen
verwerking SumResearch).
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en het Sint-Jozefziekenhuis aan de Komvest werd opgeheven. De bijna volledige
afbraak van de voormalige gevangenis Pandreitje droeg eveneens bij tot een sterke
daling van het aantal socio-medische voorzieningen in de binnenstad.
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4.4.2

Brugge als economische pool anno 2012
Kantoorfunctie
Bij de kantoorfunctie was reeds in 1972 een decentralisatie-tendens aanwezig naar
de buitenrand van de binnenstad en naar de agglomeratie. Naast deze tendens was
er ook sprake van nieuwe of in aanbouw zijnde kantoorfuncties. Meer bepaald het
Provinciaal Administratief Centrum in St.-Andries, het West-Vlaams Economisch
Studiebureau in Assebroek en het nieuw gerechtsgebouw aan de Kruispoort. De
centrale diensten bevonden zich in de binnenstad. Deze decentralisatie heeft zich
recent nog verder doorgezet met de nieuwe kantoorontwikkelingen aan het station.
Binnen het Structuurplan waarschuwde men voor het feit dat grotere
kantoorgebouwen ’s avonds als dode plekken in de binnenstad kunnen worden
ervaren. Door de onderbreking van gelijkvloerse gevelwanden van winkelen horecabedrijven wordt de avondsfeer in de stadskern aangetast. Ook in
de weekends zijn kantoorgebouwen meestal verlaten, dit is nadelig voor een
historische kunststad die in het weekend tal van toeristen ontvangt.
Toch is er plaats voor nuance. Zo maken de onderzoekers een onderscheid tussen
kantoor- en loketfunctie. Banken, postkantoren, verzekeringsmaatschappijen,
bepaalde overheidsadministraties, etc. leunen dicht aan bij een winkelfunctie. Deze
functies brengen evenwel kort parkeren van het cliënteel met zich mee.
Enkele belangrijke evoluties die waar te nemen zijn: 52
r
De diensten van de Stad Brugge zijn zowel in de binnenstad als in de rand
terug te vinden. Het merendeel van de 1.600 werknemers, een toename van
1.000 in vergelijking met 1972, werken in de binnenstad. Diensten die zich in
de rand bevinden zijn onder meer de sportdienst (Olympia - Sint-Andries), de
jeugddienst (Entrepot – Sint-Pieters), de bibliotheekfilialen, de brandweer
en de politie.
r
Provinciale diensten zitten enerzijds in de binnenstad, aan de Burg, en
anderzijds in de rand, met het administratief centrum Boeverbos (SintAndries), Abdijbeke (Sint-Andries) en regiohuis Tillegem (Sint-Michiels). Het
werknemersaantal kende een evolutie van 231 naar bijna 900 werknemers.
r
De federale en Vlaamse diensten vestigden zich in 2011 op een A-locatie aan
het stationsgebouw. Hiermee werd gevolg gegeven aan de richtlijnen van het
Structuurplan Vlaanderen. Niet alle diensten die zich hier hebben gevestigd
komen evenwel uit de binnenstad, het merendeel komt uit de rand.
r
Andere clusters die kunnen gedetecteerd worden zijn de socio-medische
zorgcampus AZ Sint-Jan in Sint-Pieters waar diensten zoals het OCMW en
het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW regio Brugge) gevestigd zullen zijn
(bouwaanvraag principieel goedgekeurd). Daarnaast is er een clustering van
federale diensten in Christus Koning. Enkel de diensten van justitie kenden
een centralisatie in de binnenstad met het nieuwe gerechtsgebouw aan
de Kazernevest (Langestraatkwartier) waar meer dan 600 personen zijn
tewerkgesteld.
Door de herlocalisatie van bepaalde overheidsdiensten komt er uiteraard ruimte
vrij. Deze invulling gebeurt op verschillende manieren. Sommige diensten blijven
gedeeltelijk op de locatie, sommige kantoren worden omgevormd tot appartementen,
studentenhuisvesting, horeca, etc. Tabel 10 heeft een overzicht van de verschillende
leegstaande/leegkomende overheidsgebouwen en hun herbestemming.

52
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Tabel 8: Overzicht herbestemming leegstaande/leegkomende overheidsgebouwen.

Geen
info

ProBlijven Bestemming
gramma

Academiestraat 18

Rijksarchief,
poortersloge

Onbekend

Boninvest 1

Stelplaats ministerie,
domeinen & penale boeten

Ongewijzigd

Breydelstraat 3 /
Markt 5

FOD WASO, TWW & Post

Ongewijzigd

Burg 2 & 4

Ambtswoning Gouverneur &
Administratie Prov

Ongewijzigd

Gulden-Vlieslaan
36

Dienst registratie

Privaat, wordt
opnieuw
appartementen

Hoefijzerlaan 17

Huurgebouw FOD Financiën

Kantoren blijven,
wordt deels
kerkgemeenschap

Hoogstraat 9

Ministerie landbouw, gewezen politiecommissariaat

Sociaal huis

Jan Van Eyckplein
1

Provincie infocenter,
bibliotheek

Ongewijzigd

Katelijnestraat 7

Registratie BTW (in gebouw
optiek de ridder).

Woning- en
winkelbouwproject

Kraanplein 1

Defensiehuis

Horeca en
appartementen

Kuipersstraat 21

Provinciecommandatuur
leger

Ongewijzigd

Klaverstraat 49

CLB

Ongewijzigd

Langerei 7

Kadaster

Woningbouwproject

Markt 1

administratie wegen en
verkeer en refter

Historium
(cultuur+toerisme)

Markt 2

Provinciaal hof

Ongewijzigd

Oude Gentweg 75A Regie der gebouwen

Onbekend

Peterseliestraat
19

Voormalige kazerne
(kantoren)

Huisvestingsproject

Predikherenrei 3

Justitiehuis

Ongewijzigd

Predikherenrei 4

Rijkswacht

Rijksarchief

Riddersstraat 13

FOD BIZA, diensten
Gouverneur

Huisvestingsproject
of hoteluitbreiding

Rode Haanstraat 3

Dienst belastingen

Studentenhuisvesting

Spanjaardstraat
15-17

VDAB,
dienstenvolksgezondheid

Studentenhuisvesting
(n°15) en huisvestingsproject (n°17)

Werkhuisstraat 9

RHOM

Studentenhuisvesting

Zwijnstraat 3

Huurgebouw FOD Financiën

Appartementen en
kantoren

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012b; eigen verwerking SumResearch)
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Nijverheid
Nijverheid kende in 1972 een aanzienlijke aanwezigheid in de binnenstad. Binnen
het Structuurplan was er zelfs sprake van “opvallende verstoorders”, het ging om
activiteiten die, volgens de onderzoekers, ruimtelijk gezien hun plaats niet meer
hadden in het centrum van de stad. Concreet waren er: brouwerij ‘t Hamerken
(Langestraat), brouwerij Aigle Belgica (Elisabeth Zorgestraat), meubelen De
Jonckheere (Oude Burg en Kartuizerinnestraat), drukkerij die Keure (Oude
Gentweg) en De Smedt (Geerwijnstraat). Ook een aantal grotere winkels zoals
Inno (Kuiperstraat),C&A, Inno BM en Sarma Priba (Steenstraat) pasten niet
langer in het historische stadscentrum. Een gedeelte van deze bedrijven verdween
effectief, een ander gedeelte kende een functieverandering. Er kwamen onder meer
woonprojecten (’t Hamerken, Aigle), culturele infrastructuur (hoofdbibliotheek
Kuiperstraat), hotel- en winkelcomplex (De Jonckheere).53
Vandaag treffen we in de deelgemeenten en net buiten het Brugse grondgebied
enkele grote metaalbedrijven aan die toch van belang zijn voor de Brugse regio.
Met name New Holland (Zedelgem), Philips, Dana Spicer (het vroegere Clark) en
Bombardier zijn bekende namen. Deze bedrijven kenden door de jaren heen echter
een afname van werkgelegenheid. Zo stelt Philips momenteel 500 mensen tewerk,
waar er dat ooit 2.600 waren. Bij Dana Spicer zit men momenteel ook aan 500, ooit
1.200, en Bombardier 700, ooit 2.000.
Sinds 1972 werden ook een aantal nieuwe bedrijventerreinen voor KMO’s
gerealiseerd of gerenoveerd en heringericht, met name Ten Briele, Vogelzang,
Waggelwater, Steenkaai, Blauwe Toren, Nijverheidsdok, Handelsdok, Herdersbrug,
Dreef Ter Panne, Transportzone Brugge en Kazerne Lissewege.

Socio-medisch
Algemeen gezien vormt het AZ Sint-Jan de grootste onderneming uit de Brugse
regio. In 1972 bevond het Sint-Jansziekenhuis, één van de oudste socio-medische
instellingen van Europa, zich in het Onze-Lieve-Vrouwekwartier. Samen met het
Minnewaterziekenhuis was het goed voor bijna 1.000 werknemers (1.200 koppen
in 40-urenweek). De instelling was de binnenstad ontgroeid en had duidelijk nood
aan een nieuwe vestigingsplaats. Deze was bij de opmaak van het Structuurplan
1972 al gepland naar een nieuwe site in Sint-Pieters. In 1976 vond de verhuis
plaats en groeide het AZ Sint-Jan verder uit, het aantal werknemers bereikt
momenteel zo een 3.200 voltijds tewerkgestelden (in een 38-urenweek). Het
laatste decennium vond een nieuwe schaalvergroting plaats door de fusie met het
Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis (nog in de binnenstad, fusie in 2000) en het
Henri Serruys Ziekenhuis (2009).54 Behalve het Sint-Jansziekenhuis verdwenen
nog een aantal zorginstellingen uit de binnenstad: Sint-Jozef en de oogkliniek SintLucie. De Minnewaterkliniek is nu een woonzorgcentrum.

Haven van Zeebrugge55
Wanneer Brugge als economische stad wordt beschouwd, is de haven van
Zeebrugge de belangrijkste actor. Momenteel is het de tweede grootste haven van
België na de haven van Antwerpen en vormt het een belangrijke schakel binnen het
Europese en wereldwijde havennetwerk. Het richt zich hoofdzakelijk tot overslag
van eenheidsladingen (roro- en containertrafieken) en stukgoed zoals groenten
en fruit. Daarnaast is Zeebrugge ook een belangrijke schakel in energietransport
zoals aardgas en het aanlanden van windenergie.
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Bij de vergelijking van enkele basiscijfers is de groei sinds de opmaak van het
Structuurplan 1972 zichtbaar. Wanneer we de cijfers van 2011 bekijken is er
een explosieve groei merkbaar. Deze evolutie heeft uiteraard een ruimtelijke en
economische impact op de stad Brugge.
Tabel 9: Evolutie havenactiviteiten Zeebrugge.
1965

1971

aantal zeeschepen
tonnenmaat goederen (zee)

2.280

4.746

8.863

2.206.803

10.101.588

203.205.411

1.916

1.546

1.423

718.889

4.925.740

625.951

2.925.692

10.594.328

49.599.598

eenheden
binnenscheepsvaart
tonnenmaat
(binnenscheepsvaart)
totaal goederenverkeer (ton)

2010

aantal passagiers
aantal voertuigen

530.868

616.525

53.183

(Bron: portofzeebrugge.be, 2011; eigen verwerking SumResearch)
Enkele kanttekeningen:
r
In 1999 bereikte Zeebrugge een piek van 10.982 zeeschepen, dit aantal liep
in 2010 terug tot 8.863. Het grote verschil is echter dat de schepen steeds
groter worden.

4.4.3

r

Zeebrugge heeft enerzijds te maken met een daling van het aantal passagiers
op de ferry-overtochten naar het Verenigd Koninkrijk. Anderzijds is er wel
een toename van het aantal cruiseschepen en vooral de grootte van deze
schepen. Het aantal cruise-passagiers bedroeg 193.789 in 2010. Het totaal
aantal passagiers bedroeg 616.525.

r

Uit cijfers van 2008 blijkt dat de directe werkgelegenheid goed was voor
11.111 voltijdse equivalenten. De indirecte tewerkstelling was goed voor
16.902 voltijdse equivalenten. In 2008 hadden dus 28.013 mensen een job
die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de havenfunctie.

Besluit – Brugge als economische pool
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is tewerkstelling in Brugge
slechts in beperkte mate gelinkt aan toerisme. De tewerkstelling in Brugge omvat
hoofdzakelijk klassieke sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, dienstverlening
en groot- en kleinhandel. Groeisectoren zoals ICT, grafische sector, etc. zijn - een
aantal belangrijke drukkerijen niet te na gesproken - weinig aanwezig in Brugge.
Bijgevolg zijn er ook minder mogelijkheden voor net afgestudeerde jongeren.
We stellen wel een interessante aanwezigheid van artistieke creatie vast (bv.
Sofie Verscheure, Maud Bekaert,...). Dit wordt in het hoofdstuk ‘cultuur’ verder
uitgediept.
De haven van Zeebrugge heeft een significante invloed op Brugge. Het vormt een
bron van directe en indirecte tewerkstelling en is een toegangspoort tot Brugge.
Anderzijds brengt het vooral een druk op de mobiliteit rond de stad met zich mee.
Op vlak van kantoren zien we enerzijds de tendens tot clustervorming. Het
voorbeeld bij uitstek is de stationsbuurt, waar tal van diensten hun onderkomen
vinden. Anderzijds blijft de kantoorfunctie in de binnenstad nog steeds aanzienlijk.
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4.5

Brugge als onderwijspool
Structuurplan 1972
In 1972 waren er in de volledige Brugse binnenstad 37 scholen voor lager,
middelbaar en hoger onderwijs verspreid. Het totale aantal leerlingen
en studenten bedroeg 15.562. Het gros van de onderwijsinstellingen had
dus een aantrekkingskracht die tot in de agglomeratie en ver daarbuiten
reikte. Brugge beschikte over twee postuniversitaire onderwijsinstellingen:
het Europacollege en het Simon Stevininstituut. Daarnaast boden het
Grootseminarie, Sint-Janshospitaal en twee Hogere Technische Instituten
hoger niet-universitair onderwijs.
Er werd aanbevolen dat in ieder stadskwartier zich één of meerdere kleuteren lagere scholen moesten bevinden. Peuters zouden niet verder dan 400m
hoeven te lopen, lagere schoolkinderen niet verder dan 800m. De middelbare
scholen moesten dan weer naar de periferie worden verplaatst om de overlast
in de binnenstad te beperken. Het Europacollege, tenslotte, zou zich moeten
ontwikkelen als een aaneenschakeling van kleinschalige en gespecialiseerde
activiteiten in de stadskern.

4.5.1

Analyse van de functiekaart
De onderwijsinstellingen zijn goed verspreid met uitzondering van de zuidoostelijke
kwartieren (Langestraat- en Magdalenakwartier) en het noordelijke SintGilliskwartier. Algemeen gezien is er een lichte toename waar te nemen (+0.49%).
De grootste veranderingen zijn waar te nemen in het Seminariekwartier
en het Onze-Lieve-Vrouwekwartier. Er moet echter opgemerkt worden
dat bepaalde percelen gedurende 39 jaar stabiel zijn gebleven, maar toch
een andere functie krijgen toegeschreven (bijvoorbeeld Grootseminarie).

4.5.2

Overzicht van de opvallendste trends in de stadskwartieren
Algemeen gezien is het aandeel onderwijs stabiel gebleven voor de Brugse
binnenstad. Intern is er wel enige verschuiving waar te nemen. De grootste
afname is terug te vinden in het Onze-Lieve-Vrouwekwartier. De verschuiving gaat
hoofdzakelijk naar wonen en socio-medische functies.
De Spermalie Hotel- en Toerismeschool en KI Spermalie (onderwijsinstelling voor
kinderen met een visuele of auditieve beperking of een autismespectrumstoornis)
zorgen voor een toename door diverse uitbreidingen en een nieuwbouw op een
voordien onbebouwd terrein (Snaggaardstraat).
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Kaart 22 Overzicht kleuter- en lager onderwijs in 2011. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011a; eigen
verwerking SumResearch)
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4.5.3

Brugge als onderwijspool anno 2012
Kleuteronderwijs in Brugge
Eén van de doelstellingen uit het Structuurplan 1972 was de aanwezigheid van
kleuter- en basisonderwijs in ieder kwartier. Wanneer we de huidige spreiding
van onderwijsinstellingen bekijken zien we dat in twee stadskwartieren, het SintGilliskwartier en Magdalenakwartier, enkel kleuteronderwijs aanwezig is, maar
geen basisonderwijs.

Tabel 10: Aan- en afwezigheid van kleuteronderwijs per stadskwartier.
Kleuteronderwijs

Aanwezig

Afwezig

Burgkwartier

Seminariekwartier

Ezelstraatkwartier

Langestraatkwartier

Magdalenakwartier
Onze-Lieve-Vrouwekwartier
Sint-Gilliskwartier
Steenstraatkwartier
West-Bruggekwartier
(Bron: Stad Brugge, DRO sector UNESCO, 2012b; eigen verwerking SumResearch)

Op het vlak van leerlingenaantallen zien we dat het totale aantal bij kleuteronderwijs
met ongeveer eenderde is gedaald. De drie kwartieren die in 1972 geen
kleuteronderwijs hadden, hebben dit vandaag de dag wel. In het Seminarie- en
Langestraatkwartier zijn er in 2011 geen voorzieningen voor kleuteronderwijs.

Tabel 11: Leerlingenaantal kleuteronderwijs per kwartier 1972-2012

Steenstraat

Burg

Ezelstraat

SintGillis

Seminarie

Langestraat

Magdalena

OnzeLieveVrouw

WestTotaal
Brugge

1972

/

267

175

65

158

112

165

/

/

942

2012

112*

112*

88*

40

/

/

107

146

55*

660

(Bron: Groep Planning, 1976, p.122; Stad Brugge, DRO sector UNESCO, 2012b;
eigen verwerking Sumresearch)
*In deze kwartieren gaat het ook om basisscholen die kleuteronderwijs aanbieden.

Basisonderwijs in Brugge
De omgekeerde situatie, wel basisonderwijs, maar geen kleuteronderwijs, komt ook
twee keer voor. Meer bepaald in het Langestraatkwartier en het.Seminariekwartier
In het Langestraatkwartier komt enkel Bijzonder Lager Onderwijs voor. 56

Tabel 12: Aan- en afwezigheid van basisonderwijs per stadskwartier.

56
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Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening - Sector UNESCO, 2012. “Overzicht onderwijsinstellingen Brugse
binnenstad.” Brugge, p.1-2
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Basisonderwijs

Aanwezig

Afwezig

Burgkwartier

Sint-Gilliskwartier

Ezelstraatkwartier

Magdalenakwartier

Langestraatkwartier
Onze-Lieve-Vrouwekwartier
West-Bruggekwartier
Steenstraatkwartier
Seminariekwartier
(Bron: Stad Brugge, DRO sector UNESCO, 2012b; eigen verwerking SumResearch)
Bij de leerlingenaantallen zien we opnieuw een daling, maar dit keer veel sterker
(62% minder leerlingen). Het enige kwartier dat in 1972 niet over basisonderwijs
beschikte, het Onze-Lieve-Vrouwekwartier, beschikt hier in 2012 wel over. Het
basisonderwijs in het Sint-Gilliskwartier en Magdalenakwartier verdween.

Tabel 13: Leerlingenaantal basisonderwijs per kwartier 1972-2012

Steen- Burg
straat

Ezelstraat

SintGillis

Semi- Langenarie straat

Magdalena

OnzeLieveVrouw

WestBrugge

Totaal

1972 lager 1.070
onderwijs

692

404

485

570

182

368

/

95

3.866

1972
bijzonder
lager
onderwijs

/

49

60

167

/

/

/

/

276

2012 lager 239
onderwijs

193

168

/

195

/

/

456

80

1.331

2012 BLO

/

/

/

118

157

/

/

/

275

/

/

(Bron: Groep Planning, 1972, p.122; Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012b ;
eigen verwerking SumResearch)

Secundair onderwijs in Brugge
Wat het secundair onderwijs betreft, is dit niet steeds goed gespreid overheen de
binnenstad. In 1972 werd de aanwezigheid van secundaire scholen nog als hinderlijk
ervaren en was de doelstelling hen uit de binnenstad te weren. Momenteel wordt
hun aanwezigheid echter niet meer als storend ervaren. De scholen bevinden zich
al jarenlang in het centrum waardoor dit als evident wordt aanzien. Wel verhuisd
uit de binnenstad is het Sint-Lodewijkscollege, het Sint-Andreasinstituut is danig
gekrompen. Desondanks zijn de leerlingenaantallen stabiel gebleven. Brugge blijft
dus een belangrijke regionale onderwijspool, ook wat betreft secundair onderwijs.
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Tabel 13: Leerlingenaantal secundair onderwjis per kwartier 1972-2012

Steen- Burg
straat

Ezelstraat

SintGillis

Semi- Langenarie straat

Magdalena

OnzeLieveVrouw

WestBrugge

Totaal

1972 sec.
1.472
onderwijs*

615

1.157

720

803

269

1.046

394

1.500

7.975

2012 sec. 2.290
onderwijs

339

1.637

357

1.651

/

225

782

734

8.015

(Bron: Groep Planning, 1972, p.122; Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012b ;
eigen verwerking SumResearch)
* onder secundair onderwijs werden in 1972 middelbaar onderwijs en technisch
onderwijs gerekend
Hoger onderwijs en studentenkamers
De stad Brugge profileert zich sinds kort expliciet als een studentenstad. Ze
beschikt over vier hoger onderwijsinstellingen op haar grondgebied: de Hogeschool
West-Vlaanderen (HOWEST), de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO),
het Grootseminarie en het Europacollege, dat een onafhankelijk universitair
instituut is. De twee belangrijkste hoge onderwijsassociaties zijn in Brugge
aanwezig: HOWEST maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent en KHBO
maakt deel uit van de Associatie KULeuven. Het Grootseminarie is een seminarie
voor priesterkandidaten van het bisdom Brugge en huisvest ook het Institute on
Comparative and Regional Integration Studies van de United Nations University.
Het Europacollege en Grootseminarie zijn gevestigd in de Brugse binnenstad.
HOWEST heeft twee locaties in Brugge, enerzijds in het centrum (Sint-Jorisstraat)
en anderzijds net buiten de binnenstad in Sint-Michiels (Rijselstraat). De KHBO is
eveneens gevestigd in Sint-Michiels (Xaverianenstraat). Het Europacollege situeert
zich volledig in het centrum (Dijver en Verversdijk), net als het Grootseminarie
(Potterierei).
Tabel 14: Studentenaantallen hoger onderwijsinstellingen Brugge.
Opleiding

2005-2006 2006-2007 2007-2008

2008-2009 2009-2010

KHBO, lerarenopleiding
(campus Sint-Andreas)

812

871

871

882

994

KHBO, handelswetenschappen &
bedrijfskunde
(campus Sint-Michiel)

805

924

996

1087

875

KHBO, gezondheidszorg
(campus Sint-Michiel)

777

820

862

872

990

Howest, Dept. DLO-VesaliusHISS, Campus lerarenopleiding

333

314

315

527

899

Howest, Dept. Simon Stevin

950

943

918

988

1.555

Grootseminarie

171

168

169

155

137

Europacollege

272

298

309

285

295

Totaal

4.120

4.338

4.440

4.796

5.745

(Bron: Stad Brugge, 2011a, p.41; eigen verwerking Sumresearch)
Het Brugse jaarverslag 2010 toont duidelijk aan dat het aantal studenten hoger
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onderwijs in stijgende lijn is.57 Dit aantal zal in de toekomst nog toenemen, niet in
het minst omdat de komende jaren opleidingen van Oostende naar Brugge zouden
worden overgeplaatst.Het groeiend aantal studenten hoger onderwijs brengt ook
een belangrijke toename van het aantal studentenkamers met zich mee.
Tijdens het academiejaar 2010-2011 (nog geen detailcijfers beschikbaar) telden
de vier hogere onderwijsinstellingen 6.704 studenten, waarvan er 1.713 op kot
zaten.58 Onderverdeeld per onderwijsinstelling geeft dit volgende resultaten.

Tabel 15: Aantal studenten en kotstudenten academiejaar 2010-2011.
Studentenaantallen

Kotstudenten

KHBO

3.997

900

Howest

2.394

500

Europacollege

313

313

Totaal

6.704

1.713

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011c, p.3; eigen verwerking
SumResearch)

Tabel 16: evolutie studentenkoten 2007-2011.
2007

2011

Centrum

1.215

1.395

Sint-Michiels

110

326

Assebroek

61

64

Sint-Pieters

58

58

Totaal

1.444

1.843

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011d, p.11; eigen verwerking
SumResearch)
Een ruimtelijke analyse van de koten59 in Brugge geeft duidelijk twee clusters aan:
enerzijds de Brugse binnenstad en anderzijds in Sint-Michiels. Dit is niet toevallig
gezien de nabijheid van de onderwijsinstellingen.

Volwassenenonderwijs
In het Structuurplan Brugge 1972 worden geen centra voor volwassenenonderwijs
opgenomen. Anno 2012 spelen die wel een belangrijke rol in de binnenstad.60
Brugge beschikt momenteel over vijf centra voor volwassenenonderwijs met een
vestiging in de binnenstad:
Tabel 17: Centra voor Volwassenenonderwijs in de Brugse binnenstad.
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57

Stad Brugge, 2011. “Jaarverslag 2010.” Brugge, p.41

58

Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening - sector UNESCO, 2011b. “Brugge Studentenstad.” Brugge, juni
2011, pp.15

59

Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening - sector UNESCO, 2011. “Uitbreiding aantal studentenkamers.”
Brugge, pp.20

60

Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening – Sector UNESCO, 2012. “Overzicht onderwijsinstellingen Brugse
binnenstad.” Brugge, p.1-2
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Seminarie

Grootseminarie

Potterierei 72

80

Onze-Lieve-Vrouwe

SNT

Arsenaalstraat 4

3.971

Steenstraat

Sint -Godelieve vzw

Nieuwstraat 3-5

1.611

West-Brugge

CVO VTI

Boeveriestraat 73

484

Seminarie

VWO Spermalie

Snaggaardstraat 15

1.325
7.471

(Bron: Stad Brugge, DRO sector UNESCO, 2012b; eigen verwerking SumResearch).
Behalve de centra voor volwassenenonderwijs zijn er nog een aantal andere
instellingen die volwassenenonderwijs aanbieden. Zo is er het Centrum voor
basiseducatie Open-School waar volwassenen die niet lang naar school
geweest zijn, gratis les kunnen volgen. Daarnaast is er ook een centrum voor
tweedekansonderwijs, voor volwassenen die geen diploma secundair onderwijs
hebben behaald en dat alsnog willen doen. Ook de VDAB (Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling) en Syntra West hebben vestigingen in de regio Brugge. De
VDAB heeft twee vestigingen in het stadscentrum en twee vestigingen buiten
de binnenstad; Syntra West heeft haar campus net buiten de stadsring in de
Spoorwegstraat.

Beleidsmaatregelen
In het beleidsprogramma 2007-2012 worden voor het Brugse onderwijs volgende
accenten gelegd:61
r
Uitstippeling van het flankerend onderwijsbeleid in samenspraak met Lokaal
Onderwijs Platform. Stedelijk onderwijs moet openstaan voor iedereen en
werken aan netoverschrijdende projecten. Elke stedelijke onderwijsinstelling
moet een ‘brede school’ zijn, een sociale en culturele ontmoetingsplaats
r
Schoolgebouwen onderhouden en aanpassen (onder andere de overbezette
lokalen Academie, Nijverheidsschool en Conservatorium aanpakken)
r
Hogeschool-opleidingen zijn belangrijk voor de Brugse economie; in
samenspraak met de hogescholen moet ‘Brugge Studentenstad’ versterkt
worden.
r
Steun verlenen aan het Europacollege en de United Nations University.
r
Culturele instellingen moeten bij hun publiekswerking aandacht besteden aan
een geïntegreerde cultuurparticipatie in het onderwijs.
r
Werken aan veilig verkeer van en naar school.

61

DEEL I

Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak Beleidsprogramma 2007-2012.” Brugge, p.14
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4.5.4

Besluit – Brugge als onderwijspool
Anno 2012 stellen we vast dat de doelstellingen die in het Structuurplan 1972
werden geformuleerd, niet meer volledige stroken met de huidige visies op
onderwijs. Het structuurplan voorzag dat middelbare scholen naar de stadsrand
zouden worden verplaatst en dat - met het oog op een verhoogde leefkwaliteit - in
elk kwartier kleuter- en lager onderwijs zou worden aangeboden. Mede als gevolg
van het gewijzigd demografisch profiel van de Brugse binnenstad, is dat op dit
moment niet helemaal het geval. Vandaag stellen we vast dat er in de binnenstad
nog steeds een interessante mix aan onderwijsinstellingen bestaat en dat dit een
verrijking, eerder dan een verstoring is.
Wat het hoger onderwijs betreft, werd de klemtoon in het Structuurplan 1972
vooral gelegd op het Europacollege. Samen met het Europacollege is HOWEST
(de vroegere Rijksnormaalschool) de enige instelling voor hoger onderwijs die
in de binnenstad is gebleven. Daarnaast is er nog steeds het Grootseminarie
en het onderzoekscentrum van de United Nations University aanwezig, twee
instellingen die onderwijs en onderzoek op postgraduaatsniveau aanbieden.
Het is opmerkelijk dat het aantal studenten in het hoger onderwijs in Brugge
de afgelopen veertig jaar bijzonder sterk is gestegen. Het hoger onderwijs is in
Brugge in belangrijke mate gericht op de professionele bachelors. Academische
bachelors en masteropleidingen behoren niet tot het Brugse onderwijsaanbod.
Naar aanleiding van de Bolognaverklaring die in 1999 werd ondertekend, vervaagt
het stringente onderscheid tussen universiteiten en hogescholen. Dit vormt een
belangrijk aandachtspunt voor het onderwijsaanbod in Brugge.
Brugge is duidelijk een belangrijke regionale kern met een gediversifieerd
onderwijsaanbod dat leerlingen en studenten van buiten de stadsgrenzen aantrekt.

* In 1972 en 1982 werd de
leegstand mee opgenomen binnen de
handelsfunctie.
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Kaart 25: Evolutie handelsfunctie tussen 1972 en 2011.(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO,
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4.6

Brugge als handelsstad

Structuurplan 1972
Het Structuurplan 1972 haalde enkele studies van het Economisch en
Sociaal Instituut voor de Middenstand aan die concludeerden dat de
aantrekkingskracht van Brugge op het vlak van de handel een concentrisch
beeld vertoonde. Uit een enquête uitgevoerd in de volledige binnenstad,
bleek dat er 1.063 winkels aanwezig waren in 1972. Binnen de enquête werd
onderzoek gedaan naar type, commerciële breedte, verkoopsoppervlakte,
prijsklasse, activiteiten, verkoopmethode, functies, branche en mogelijk
aanvullende assortimenten. Wanneer de dienstverlenende bedrijven en
horecabedrijven ook in rekening worden genomen kwam men aan 1.600
bedrijven.
Men besloot dat bijkomende verkoopsoppervlakte in de toekomst nog
wenselijk was. Deze moest gerealiseerd worden in de binnenstad zodat de
centrumfunctie werd versterkt. Buitenstedelijke centra werden afgeraden,
men vreesde dat deze het centrum zouden leegzuigen en de centrumfunctie
zouden verzwakken.
Bij de recapitulaties wijzen de onderzoekers op het feit dat per kwartier
voldoende buurtwinkels aanwezig moeten zijn ter ondersteuning van
de woonfunctie en dat handel, de belangrijkste centrumfunctie, verder
moet worden uitgebouwd. Grootschalige functies moeten dan weer uit de
binnenstad verdwijnen.

4.6.1

Analyse van de functiekaart
De Brugse binnenstad kent, wanneer de perceeloppervlakte wordt bekeken, een
lichte daling (-0.92%) op vlak van handel. De cartografie toont duidelijk aan dat
handel zich situeert langsheen de historische assen. De historisch gegroeide
handelsfunctie die die deze assen hebben, blijft dus verder bestaan.
De as Steenstraat- en Onze-Lieve-Vrouwekwartier kent een toename. Dit is in
belangrijke mate het gevolg van de toeristische clustering rondom Minnewater,
begijnhof, station, ‘t Zand, Burg en Markt. Bijna alle andere kwartieren, met
uitzondering van het Seminariekwartier, vertonen een daling. Deze afname is het
sterkste in het Burgkwartier.
Wanneer het aantal percelen wordt vergeleken zien we sinds 1982 een dalende
trend. Deze daling zet zich in alle kwartieren voort met uitzondering van het OnzeLieve-Vrouwekwartier.

Tabel 18: Evolutie handelsfunctie tussen 1972 en 2011, aantal percelen.

Steenstraatkwartier
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1972*

1982*

1987

1992

1997

2002

2011

380

439

442

439

409

406

381

Burgkwartier

195

168

153

158

126

119

128

Ezelstraatkwartier

111

103

102

109

97

84

67

Sint-Gilliskwartier

66

78

69

60

50

47

32

Seminariekwartier

77

65

64

62

55

45

40

Langestraatkwartier

66

63

59

55

50

39

32

Magdalenakwartier

157

145

136

128

120

111

106

Onze-LieveVrouwekwartier

92

98

100

105

105

99

114

West-Bruggekwartier 105

97

97

87

78

72

74

Totaal

1.256

1.222

1.203

1.090

1.022

974

1.249
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Grafiek 5: Evolutie handelsfunctie per kwartier 1972-2011.
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(Bron: Stad Brugge, DRO sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)

4.6.2

Overzicht van de opvallendste trends in de stadskwartieren
Opnieuw zijn er tussen de kwartieren grote interne verschuivingen. Het
Burgkwartier (-6.92%) en het Langestraatkwartier kennen de grootste afname
van handelsfunctie (-4.15%) qua oppervlakte. In het Burgkwartier is de afname
vooral merkbaar langsheen de Vlamingstraat, Hoogstraat, Philipstockstraat,
Spanjaardstraat en Genthof. De Wollestraat daarentegen is vrij stabiel en kent een
toename. In het Langestraatkwartier situeren de overgebleven handelspanden
zich hoofdzakelijk langsheen de Langestraat.
De afname van handel valt in belangrijke mate te verklaren door een verschuiving
naar horeca en diensten en in beperktere mate naar wonen.
In het Onze-Lieve-Vrouwekwartier is er dan weer een toename van 3.72%.
De nieuwe handelsfuncties zijn voor het grootste deel afkomstig van wonen en
situeren zich in de Katelijnestraat en Mariastraat. Deze evolutie kan ook duidelijk
gekoppeld worden aan de belangrijke toeristische assen van de ‘gouden driehoek’
tussen het Minnewater, begijnhof en de Markt.
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4.6.3

Brugge als handelsstad anno 2012
De Stad Brugge profileert zich sterk als een winkelstad. Binnen de
communicatiecampagne “Bijzonder Brugge”, worden brochures uitgegeven
zoals “Bijzonder Brugge, een winkelstad vol souvenirs” en “Brugge. Eeuwige
verleiding”.62
In 1972 werd een gedetailleerde oplijsting gemaakt van het aantal handelszaken
in de verschillende kwartieren. In totaal waren er 1.045 winkels, 8 warenhuizen,
287 horeca-uitbatingen en 193 diensten. Vandaag beschikt de Stad Brugge over
een winkeldatabank waar 1.577 handelszaken zijn in opgenomen (mei 2010), deze
bevinden zich allen in het Brugse centrum.63
Onderzoek van de DRO Sector UNESCO geeft een detailanalyse van de evolutie van
de handelsactiviteiten.64 Hierbij valt op dat de buurtvoorzieningen zoals bakkers,
slagers en voeding winkels afnemen. Daarnaast kennen ook de banken een
spectaculaire daling. Dit valt te verklaren doordat zich enerzijds een belangrijke
evolutie naar elektronisch (thuis)bankieren heeft voortgezet en anderzijds ook de
bankenwereld in toenemende mate heeft geinternationaliseerd en de Belgische
banken zijn opgenomen in grotere Europese structuren. De grootste toename
vinden we terug bij toerisme ondersteunende activiteiten.

Tabel 19: Evolutie belangrijkste handelsactiviteiten 1992-2011

DEEL I

1992

1997

2002

2011

apotheek

27

25

24

23

bakkerij

42

39

33

21

bank

57

52

24

16

bloemen

18

16

13

3

boekhandel

17

16

14

20

brasserie/
café

182

194

201

201

dagblad

16

15

12

11

galerij

9

6

15

28

immobiliën

13

16

19

23

interimbureau

7

11

10

17

juwelier

30

34

30

31

kant

60

58

51

27

kapsalon

66

61

57

48

kleding

196

179

161

185

nachtwinkel

/

/

/

16

optiek

20

15

15

10

parfumerie

12

14

15

11

pralines

28

33

35

42

reiskantoor

13

17

18

12

restaurant

172

188

176

171

62

Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2011. “Insteek Dienst Lokale Economie UNESCO State of Conservation.”
Brugge, p.2

63

Stad Brugge, Dienst Stedenbeleid, 2011. “Nota actualisatie structuurplan 1972: van historische stadskern
naar rasterstad.” Brugge, p.13

64

Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012. “Studie – Inventarisatie functioneel gebruik Brugge-Centrum.
Verwerking en data-analyse: aantal woongelegenheden en tertiaire activiteiten.” Brugge, januari 2012, p.17
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Grootschalige handelszones

1
4
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1
4

1 Maalse steenweg (Sint-Kruis)
7
6
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2 Fort Lapin - Sint-Pieterskaai Veemarkt (Sint-Pieters)

6

3 Blauwe toren (Sint-Pieters)
5
5

4 Hoge express (Sint Andries)
5 Vogelzang/Veemarkt (Sint-Michiels)
6 Station (in ontwikkeling)
7 Concentratie
Baron Ruzettelaan (Assebroek)
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Kaart 28: Afgebakende handelsgebieden Brugge (Bron: Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2008, p.21-24; eigen
verwerking SumResearch)
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Kaart 29: Afgebakende winkelgebieden Brugge (Bron: Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2008, p.11; eigen
verwerking SumResearch).
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schoenhandel

39

33

25

30

slager

35

31

22

12

snack

24

25

31

40

souvenir

22

31

32

33

vishandel

7

6

3

2

voeding

58

53

43

32

warenhuis

/

/

/

8

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012, p.17; eigen verwerking
Sumresearch)

In het Structuurplan 1972 komen nog twee belangrijke handelsfuncties naar voor:
de markten en de braderieën. Brugge is steeds een marktcentrum geweest, de
stenen getuigen hiervan zijn het Belfort met de halle en de Vismarkt. In 1972
werden zes markten georganiseerd.65 De onderzoekers waarschuwden echter
voor het verdwijnen van de marktactiviteiten, dit zou een directe impact hebben op
het zakencijfer van de aanliggende winkelpanden. Dit blijkt echter niet het geval,
het marktaanbod is nog steeds ruim in Brugge.66
In 1972 kende de binnenstad onmiskenbaar een sterke winkelbedrijvigheid, de
poortstraten werden aanzien als niet te onderschatten subsidiaire centra. Een
bewijs hiervan werd volgens de onderzoekers geleverd door de aanwezigheid
van een aantal braderieën. In het centrum werden vier braderieën gehouden,
deze werden nog eens aangevuld met braderieën in vijf poortstraten.
Wanneer we naar de huidige braderieën kijken, zien we dat er nog steeds
een aanzienlijk aantal braderieën worden gehouden. Daar waar de
handelsactiviteit is gedaald, zoals hierboven reeds aangegeven, zijn de
braderieën verdwenen. Dit wordt echte gecompenseerd door nieuwe braderieën.
Naast de traditionele braderieën worden er ook nog andere evenementen
georganiseerd zoals koopweekends, de Zandfeesten, 3 avondmarkten per jaar en
de eindejaarsmarkten.67

Beleidsmaatregelen
Winkels zijn er uiteraard niet alleen voor de toeristen, in de Beleidsnota Detailhandel
van de dienst Lokale Economie worden vijf ambities vooropgesteld 68. Deze zijn
deels gericht op de Brugse bevolking.
1.
“Een buurtwinkel voor alle Bruggelingen: slagers, bakkers, superettes en
andere buurtwinkels stimuleren in alle kernen en wijken op wandelafstand voor
elke Bruggeling.”
2.
“Uitbreiden detailhandelsaanbod voor de Bruggelingen: de Bruggelingen
meer keuze bieden voor zijn aankopen. Zowel op vlak van prijs, kwaliteit, assortiment
als op vlak van formule (keten-zelfstandigen), grootte en locatie moet er voldoende
differentiatie zijn in het Brugse aanbod.”
3.
“Brugge ook voor niet-Bruggelingen: uitbreiden van het attractiegebied
van Brugge op vlak van detailhandel. Brugge is momenteel de belangrijkste
detailhandelspool in West-Vlaanderen. De doelstelling is om deze positie vast te
houden en verder te versterken.”
4.
“Versterking van de bestaande kernen: het stadsbestuur streeft ernaar om
de huidige handelskern(en) en handelsassen te versterken.”
5.
“Afgebakende structuur voor grootschalige winkels en winkelcomplexen: er
wordt een specifiek beleid gevoerd voor grootschalige detailhandel. Winkels vanaf
400m² moeten zoveel mogelijk geclusterd worden binnen bepaalde zones. Nieuwe

65

120

Het ging om de zaterdagmarkt (grote markt), de bloemenmarkt (Simon Stevinplein), de groentemarkt
(Theaterplein), de pluimveemarkt (Kraanplein), de vismarkt en de prongelmarkt (Dijver).

66

Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2011. “Overzicht markten en braderieën.” brugge.be

67

Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2011. “Overzicht markten en braderieën.” brugge.be

68

Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2008. “Beleidsnota Detailhandel.” Brugge, p.7-8
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aanvragen worden nauwgezet bekeken en moeten aan bepaalde voorwaarden en
criteria voldoen.”
Om de beleidsdoelstellingen te bereiken wil men de centrumfunctie versterken
en het aanbod in de binnenstad verruimen. De Stad Brugge onderneemt enkele
specifieke acties in het kader van detailhandel. Zo is er de subsidies “wonen boven
winkels”, door middel van een premie tracht men het wonen boven een handelspand
te stimuleren. Om het bestaande handelskarakter te behouden en te versterken
gaat men op de handelsassen bestemmingswijzigingen van handel naar wonen of
kantoren tegen. Bestemmingswijzigingen naar handel maakt men expliciet mogelijk.
Binnen de Beleidsnota Detailhandel69 en het Strategisch Commercieel Plan voor
de Brugse Detailhandel – Visierapport70 komt duidelijk de hiërarchie van Brugse
winkelgebieden naar voor.
In het centrum maakt men een onderscheid tussen hoofdwinkelgebieden en
poortwinkelgebieden. De hoofdwinkelgebieden staan in voor de toeristische en
bovenregionale aantrekking van de stad. Om deze functie blijvend te vervullen moet
er ingezet worden op de winkelfunctie, deze moet behouden worden en indien
mogelijk versterkt worden. Binnen de poortwinkelgebieden kunnen er twee functies
worden onderscheiden. Enerzijds bovenlokale functies (Smedenpoort, Katelijneen Gentpoort) en anderzijds lokaal verzorgende functies (Kruispoort, Ezelpoort).
De bovenlokale functie kent naast winkels ook een sterk aandeel aan horeca en
commerciële dienstverlening. Dit is minder het geval bij de lokaal verzorgende
functies.
Buiten de vesten worden vier types onderscheiden: de kust, landelijke
deelgemeenten, verstedelijkte deelgemeenten en grootschalige clusters.
r
Door de ligging van Zeebrugge neemt dit gebied een specifieke functie in, het
is namelijk gedeeltelijk gericht op het kusttoerisme. Daarnaast zijn er ook de
lokaal verzorgende functie.
r
De landelijke deelgemeenten hebben zuivere lokaalverzorgende functies,
met uitzondering van Lissewege. Daar is een toenemend toeristisch belang
aanwezig.
r
De verstedelijkte deelgemeenten hebben hoofdzakelijk een lokaal verzorgende
functie. Ze hebben wel een groter bereik dan de landelijke deelgemeenten.
r
Nieuwe grootschalige detailhandel wordt uit de binnenstad geweerd
en vindt zijn plaats binnen de grootschalige clusters. Bij deze clusters
wordt er gestreefd naar echte clustervorming en het afbouwen van oude
lintstructuren. Binnen de verschillende clusters kan er een onderscheid
gemaakt worden tussen lokaal (Baron Ruzettelaan), bovenlokaal (Maalse
steenweg, Fort Lapin/Veemarkt/Sint-Pieterskaai, Hoge Express, Vogelzang/
Veemarkt, station) en regionaal (Blauwe Toren).
Binnen de brochure “Brugge. Eeuwige verleiding” maakt men dan weer een
onderscheid tussen acht winkelwijken in de Brugse binnenstad.71 Ook de Brugse
rand wordt gepromoot binnen deze campagne.
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69

Stad Brugge, Dienst Lokale economie, 2008. “Beleidsnota Detailhandel.” Brugge, p.12-23

70

IDEA Consult, 2008. “Opmaak van een commercieel strategisch plan voor Brugge. Visierapport in opdracht
van stadsbestuur Brugge.” Brussel, oktober 2008, p.12-13

71

Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2011.Brugge. “Eeuwige verleiding. Winkelen, lekker eten en cultuur op
het menu.” Brugge, p.4-11
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4.6.4

Besluit – Brugge als handelsstad
Sinds het Structuurplan 1972 wordt er vooropgesteld dat er voldoende
buurtvoorzieningen aanwezig moeten zijn in de binnenstad en dit met een zo
goed mogelijke spreiding, zodat de volledige binnenstad wordt voorzien. Deze
aanbeveling is tevens een doelstelling binnen de beleidsnota Lokale Economie.
Brugge heeft haar handelspositie weten te behouden, maar er is wel een zekere
verschuiving waar te nemen. Het is vooral de afname van eerstelijnsvoorzieningen
zoals bakkers, slagers en voedingswinkels die in het oog springt. Dit is een tendens
die in wel meer Vlaamse steden waar valt te nemen, maar die desondanks toch een
belangrijk aandachtspunt moet blijven.
In 1972 waarschuwden de onderzoekers voor buitenstedelijke centra, deze zouden
het centrum kunnen leegzuigen en stevige concurrentie vormen. Momenteel voert
men een beleid waarbij grootschalige handel uit het centrum wordt geweerd.
Bestaande zaken mogen blijven bestaan, maar eens deze verdwijnen moeten ze bij
voorkeur omgevormd worden naar woon- of kantoorfunctie. Voor de grootschalige
handel zijn er bepaalde clusters ontwikkeld waardoor men toch werkt met
buitenstedelijke centra. Daar deze vaak andere diensten aanbieden vormen ze
geen concurrentie voor de handel in de binnenstad.
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4.7

Brugge als cultuurstad
Structuurplan 1972
“Brugge is op zichzelf een cultuurcentrum. De verschillende cultuurvormen
en cultuursoorten zijn als tentakels in de binnenstadstructuur verstrengeld.”
In het structuurplan van 1972 werd het culturele leven van Brugge
georganiseerd langs twee centrale assen: de luisteras en de kijkas. De
luisteras omvatte het voormalige toneelhuis Korrekelder (Kraanplein),
de stadsschouwburg, het conservatorium en de concertzaal in de SintJakobsstraat. De kijkas bestond uit twee belangrijke clusters: een cluster
met Gruuthuse-, Groeninge-, Memling- en Brangwynmuseum, de OnzeLieve-Vrouwkerk, Sint-Janshospitaal en het begijnhof en een kalmere
cluster in het noorden van de stad met Potteriemuseum, Engels Klooster,
Seminarie, Sint-Sebastiaansgilde, Gezellemuseum, kantschool, het museum
voor Volkskunde, de Jeruzalemkapel en de Brugse molens. Daarnaast werd
ook het stadslandschap beschouwd als een waardevolle culturele drager die
een bezoek aan Brugge een duidelijke culturele meerwaarde geeft.
Behalve de culturele infrastructuren worden in het Structuurplan Brugge
1972 ook de culturele activiteiten onderzocht. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen zogenaamde ‘geschaafde’ en ‘spontane’ cultuur. De geschaafde
cultuurvormen zijn onder andere de muziekfestivals of verschillende
processies. Onder spontane cultuur verstond men de cultuurvormen die
‘bottom-up’ ontstaan (bv. stamcafés, kermissen, wielersport en carnavals),
inclusief de jongerencultuur. Deze spontane cultuur brengt dynamiek in de
stad en er werd op gehamerd dat zij blijvend moeten worden gestimuleerd.
De drie cultuur-recreatieve gordels van Brugge werden gevormd door de
hoofdzakelijk bijgeschaafde cultuur rond de Markt, jeugd- en volksculturele
instellingen in de kwartieren en sportief-recreatieve voorzieningen in de
stadsrand.
Wat het religieuze erfgoed betreft, werd in 1972 reeds geanticipeerd op
een mogelijke leegloop van de kerken en de noodzakelijke herbestemming
van religieuze complexen. Er werd op dat moment evenwel uitdrukkelijk bij
vermeld dat dit toen niet aan de orde was, maar wel moest voorzien worden.
Vanuit een ruimtelijke optiek werd er in 1972 voor gekozen om de culturele
assen te laten samengaan met belangrijke voetgangersassen die de stad
doorkruisen. Aanvullend zou een centraal informatiecentrum de bezoeker
beter op weg kunnen helpen.

4.7.1

Analyse van de functiekaart
De functiekaart van 1972 behandelde cultuur en godsdienst als één categorie; in
2011 werd een opsplitsing gemaakt tussen beide categorieën.
Op basis van de voorliggende analyse, kent de functie godsdienst/cultuur een
zeer lichte toename (0.33%). Dit wil echter niet zeggen dat er geen ruimtelijke
verschuivingen hebben plaatsgegrepen. Er is een zeer verspreide af- en toename
waar te nemen.
De verschuivingen zijn vooral waarneembaar aan de periferie van de binnenstad.
Het nieuwe concertgebouw is de vaandeldrager van deze culturele vernieuwingen,
maar ook een aantal opmerkelijke herbestemmingen kunnen worden vermeld. Een
aantal religieuze gebouwen kregen een expliciete culturele functie (o.a. door een
deel van de gebouwen in te richten als museum); deze worden op de functiekaarten
als een stabiele functie weergegeven, maar zijn wel exemplarisch voor de nieuwe
omgang met het religieuze erfgoed (cf. infra).
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Kaart 33: Overzicht Godsdienst en cultuurfuncties in 2011. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011b;
eigen verwerking SumResearch)
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4.7.2

Overzicht van de opvallendste trends in de stadskwartieren
De meest in het oog springende kwartieren zijn het Ezelstraatkwartier (+4.96%),
het Onze-Lieve-Vrouwekwartier (+4.95%) en het Seminariekwartier (-5.78%).
De afname in het seminariekwartier is zoals eerder al vermeld in het hoofdstuk
over onderwijs, ook te wijten aan een andere functie-invulling op de functiekaart.
Aangezien er in het Grootseminarie ook een belangrijke onderwijsinstelling is
gehuisvest, werd er bij de functie-inventarisatie geopteerd om dit onder te brengen
bij de onderwijsfunctie. Toch mag de belangrijke accommodatie voor godsdienst en
cultuur van het Grootseminarie niet uit het oog worden verloren.
De toename in het Ezelstraatkwartier is hoofdzakelijk te verklaren door een
omschakeling van onderwijs en nijverheid naar godsdienst/cultuur. Terwijl het in
het Onze-Lieve-Vrouwekwartier voornamelijk wonen en socio-medische functies
zijn die een wijziging hebben ondergaan.
Opvallend is ook de concentratie aan musea die zich op de grens tussen het OnzeLieve-Vrouwekwartier en het Steenstraatkwartier bevindt.

4.7.3

Brugge als cultuurstad anno 201272
Brugge heeft onmiskenbaar een belangrijk cultureel leven. In onderstaand overzicht
wordt dieper ingegaan op de verschillende elementen die Brugge cultureel bepalen.
Het gaat daarbij niet enkel om louter culturele instellingen an sich (bv. concertzalen
en musea), maar er wordt ook gekeken naar de ‘soorten’ cultuur die in Brugge
aanwezig zijn. Aandacht gaat hierbij naar immaterieel en materieel erfgoed, die in
belangrijke mate verbonden zijn met het onroerend erfgoed van Brugge. Uiteraard
zijn de Vlaamse Primitieven die in het nominatiedossier expliciet vermeld staan als
essentieel onderdeel van de Brugse ‘outstanding universal value’, hier het meest
in het oog springende voorbeeld van.

De luisteras
Langs de luisteras, die in 1972 werd beschouwd als een cluster van muziek
gerelateerde voorzieningen, is in de afgelopen veertig jaar bijzonder veel
veranderd. Het concept dat in 1972 werd vooropgesteld, is de afgelopen veertig
jaar steeds verder uitgewerkt. Ten eerste zijn er een aantal privé-initiatieven die
zich over de jaren ontwikkeld hebben en die bijzonder succesvol zijn gebleken: het
Musica Antiqua festival (sinds 1960), het Symfonieorkest van Vlaanderen (sinds
1960, sinds 2004 in het Concertgebouw), het Cactusfestival (sinds 1982) en de
Cactusconcertzaal (sinds 1994, nu gevestigd in de Magdalenazaal), het Cinema
Novo festival (sinds 1983), kunstencentrum De Werf (sinds 1986, in Christus
Koning), stadsfestival Klinkers, Benenwerk (sinds 2001), etc.
Vanaf 1994 treedt de stad ook in toenemende mate op als initiatiefnemer in
de cultuursector. In 1995 werd het Cultuurcentrum Brugge opgericht dat op
verschillende locaties een brede en educatieve werking uitbouwde met zowel
podiumkunsten (met focus op theater en hedendaagse dans), tentoonstellingen
en verschillende festivals. Deze inhaalbeweging culmineerde in Brugge 2002, het
jaar dat Brugge culturele hoofdstad van Europa was. Daartoe werden een aantal
nieuwe instellingen opgericht: het Concertgebouw (2002), de Magdalenazaal in de
stationsomgeving (2000) en het Entrepot (vanaf 1999). Vooral de inplanting van het
Concertgebouw op ‘t Zand heeft ervoor gezorgd dat de luisteras een belangrijke
impuls kreeg en werd verlengd. Daarnaast werd ook de stadsschouwburg in
2001 gerestaureerd en beschikt Brugge zo opnieuw over een volwaardige zaal
voor podiumkunsten. De werking van kunstencentrum De Werf werd uitgebreid
en na de fusie met het beroepstheater Het Net beschikt de stad nu ook over een
kunstencentrum dat zelf producties maakt.
Aanvullend dienen ook nog de (eendags)evenementen die in de Brugse binnenstad
72
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plaatsvinden, worden vermeld. Een ‘werkgroep zomerevenementen’ waakt erover
dat de evenementen worden georganiseerd in functie van een aangename
levende stad met een minimum aan overlast. In de binnenstad werden vijf
locaties voorgesteld waar kan worden afgeweken van de normale geluidsnormen:
Minnewaterpark (Cactusfestival en Feest in’t Park), de Burg, de Markt, ‘t Zand
en het Astridpark. In praktijk vinden de meeste grote evenementen plaats op de
Burg en de Markt. Er wordt specifieke aandacht besteed aan het tijdig en correct
informeren van de burgers en een actieve controle op de naleving van de regels.

De kijkas
Behalve de luisteras, werd in het Structuurplan van 1972 ook een kijkas vastgelegd
die langs een noord-zuidas doorheen de stad kronkelde. Op de kijkas ent zich een
netwerk van autoluwe of –vrije straten met handelszaken en cultuurcentra. Anno
2011 nemen de Brugse stedelijke musea een belangrijke plaats in het culturele
leven. Daarbij zijn het vooral de topcollecties Vlaamse Primitieven die in het oog
springen en de rijke Brugse geschiedenis weerspiegelen. De stad Brugge en de
musea hebben een lange traditie van grote en kwalitatieve tentoonstellingen die
de collecties van onder andere de Vlaamse Primitieven onder de aandacht van een
(internationaal) publiek brengen.
De erkenning van de Brugse binnenstad tot werelderfgoed werd ook in belangrijke
mate bepaald door het erfgoed van de Vlaamse Primitieven. De universele
waarde van Brugge werd - aldus het nominatiedossier - in belangrijke mate
bepaald doordat de stad de geboorteplaats en werkplaats was van deze groep
kunstschilders en dat haar invloedssfeer als gevolg daarvan bijzonder ver reikte.
De band met de erkenning tot werelderfgoed op basis van de geschiedenis van de
Vlaamse primitieven wordt bij de ontsluiting van de collecties vaak zeer beperkt
aangehaald en kan een toekomstig aandachtspunt zijn.
In 2001 werden de stedelijke musea gegroepeerd in vier clusters met één
overkoepelende directie. Alleen al het Gruuthuse en het volkskundemuseum hebben
samen zo een 68.000 objecten in hun collecties. De collecties van de stedelijke
musea worden zowel in permanente opstellingen als tijdelijke tentoonstellingen
die de verhalen van de stad brengen, opgesteld. Uiteraard zijn deze musea ook
belangrijk in het toeristische circuit van Brugge. De rijke collecties trekken een
breed publiek, zowel inwoners als binnenlandse en buitenlandse toeristen. In een
volgend hoofdstuk wordt dieper ingegaan op Brugge als toeristische trekpleister.

Tabel 20: Overzicht van de vier clusters en bijhorende locaties van de Brugse
stadsmusea.

Groeningemuseum

Groenigemuseum
Arentshuis

Hospitaalmuseum

Sint-Janshospitaal
Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

Bruggemuseum

Gruuthuse
Archeologisch museum
Stadhuis
Brugse Vrije
Belfort
Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw
Gentpoort
Lantaartoren (Concertgebouw)
Volkskunde
Sint-Janshuismolen
Koeleweimolen
Guido Gezelle

(Bron: Stad Brugge, 2011b.).
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De Brugse musea verwelkomden in 2011 984.568 bezoekers met het belfort
(250.000 bezoekers) als belangrijkste trekpleister.73 Dit cijfer blijft onder het
record van 2002 toen er 1,2 miljoen mensen een bezoek brachten aan de Brugse
musea. Een aantal musea zoals het belfort en de Onze-Lieve-Vrouwkerk zijn vaste
trekpleisters, voor andere musea zijn de bezoekerscijfers sterk afhankelijk van
de tentoonstellingen die er lopen. Zoals gezegd zijn het vooral tentoonstellingen
die de Vlaamse primitieven centraal zetten (bv. Vorstelijke Verzameld in 2011) die
succesvol blijken.
Bij gebrek aan vrije tentoonstellingsoppervlakte voor tijdelijke tentoonstellingen
worden de vaste collecties vaak voor de duur van die tentoonstellingen opgeborgen.
Dit is bijzonder jammer, want vaak komen bezoekers voor de vaste collecties die
tijdens tijdelijke tentoonstellingen dan niet toegankelijk zijn voor de bezoekers. Een
aangepaste tentoonstellingsruimte voor tijdelijke tentoonstellingen zou hiervoor
een oplossing kunnen bieden
Behalve de stadsmusea zijn er in Brugge ook een groot aantal private musea en/
of monumenten, gewijd aan de meest diverse onderwerpen:74
r
Oud Sint-Jan
r
Begijnhuisje in Begijnhof
r
Choco-Story
r
Dali Xpo Gallery
r
Diamantmuseum Brugge
r
Engels Klooster
r
Basiliek van het Heilig Bloed
r
Frietmuseum
r
Hof Bladelin
r
Jeruzalemkapel
r
Kantcentrum
r
Lumina Domestica (lampenmuseum)
r
Sint-Jorisgilde
r
Sint-Salvatorskathedraal
r
Sint-Sebastiaansgilde
r
Brouwerij Halve Maan

Immaterieel erfgoed
De erfgoedcel Brugge werkt in het bijzonder rond het immaterieel cultureel erfgoed.
In 2003 lanceerde UNESCO de conventie voor de bescherming van het immaterieel
cultureel erfgoed, een document dat intussen door 123 landen, waaronder België,
werd geratificeerd. Sinds 2008 leverde de Vlaamse overheid met de oprichting van
de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen een belangrijke
inspanning voor de implementering van de conventie.
De Heilige Bloedprocessie van Brugge werd in 2009 opgenomen in UNESCO’s
representatieve lijst van immaterieel erfgoed. In 2012 volgt de implementatie van
minister Schauvlieges visienota ‘een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in
Vlaanderen’.75
Erfgoedcel Brugge verrichte pionierswerk wat betreft mondelinge geschiedenis.
Verhalen over verschillende thema’s worden verzameld en ontsloten via thematische
routes die via www.verhalenbankbrugge.be consulteerbaar blijven.
Een belangrijke actor binnen het domein van immaterieel erfgoed is de vzw tapis
plein, een projecthuis voor actueel en alledaags erfgoed dat door de Vlaamse
overheid in 2007 werd erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur
en sinds 2009 landelijk werkt rond actieve erfgoedparticipatie. In 2011
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erkende UNESCO tapis plein als geaccrediteerde organisatie voor advies en
dienstverlening van de UNESCO conventie voor bescherming van immaterieel
cultureel erfgoed. In 2011 kreeg tapis plein de Vlaamse cultuurprijs 2010.

Roerend erfgoed
De openbare bibliotheek in Brugge heeft een netwerk van 13 vestigingen waarvan
er twee in de binnenstad gelegen zijn. Het filiaal in de Biekorf (sinds 1986, voordien
in het Tolhuis) is met 10.000 bezoekers per week het drukst bezochte cultuurhuis
in Brugge. De laatste jaren is de werking van de bibliotheek verschoven van een
louter uitleenfiliaal naar een meer gediversifieerde werking als erfgoedbibliotheek
voor zowel een breed als gespecialiseerd publiek, een portaalbibliotheek, een
uitgebreidere educatieve publiekswerking en een cultuurhuis met verschillende
evenementen. De bibliotheek wil zich profileren als een socio-cultureel knooppunt
dat zich ook op bijzondere doelgroepen (kansarmen, kinderen,…) richt.
De Brugse erfgoedbibliotheek heeft een belangrijke collectie aan historische
documenten. De afgelopen jaren spitsten de activiteiten van de bibliotheek
toe op een professionalisering van de conservatietechnieken, een uitgebreide
publiekswerking met ontsluiting en digitalisering van de collecties, een specifieke
aankooppolitiek en een toenemende expertise en profilering van Brugge als
boekenstad.
Het stadsarchief van Brugge is een ander instituut dat het geheugen van de
stad bewaart. De afgelopen veertig jaar werd het stadsarchief uitgebouwd van
een wat verborgen instituut tot een levendige cultuurhistorische organisatie in
het centrum van de historische binnenstad. Onder impuls van hoofdarchivaris
Vandewalle (1974-2008) is het stadsarchief volledig ontsloten op bestandsniveau,
verscheidene bestanden kregen een detailinventaris en een aantal belangrijke
bronnen is integraal gepubliceerd en zijn digitaal consulteerbaar. Daarnaast kwam
ook het brede publiek aan zijn trekken via tentoonstellingen, publicaties, lezingen,
geleide bezoeken en andere laagdrempelige activiteiten. Echte belangstellenden
kunnen als vrijwilliger bijdragen in de ontsluiting van het stadsarchief of worden
betrokken bij andere activiteiten, meestal in het kader van de VZW Levend
Archief, de vriendenvereniging van het stadsarchief, of via de lokale historische
en heemkundige kringen. Het contact met de academische wereld wordt gaande
gehouden via internationale congressen en publicaties. Daarnaast wordt
structureel samengewerkt met zowat alle erfgoedorganisaties in Brugge.
Stadsarchief, erfgoedcel, Raakvlak en de dienst monumentenzorg werken intensief
samen aan de verdere ontsluiting van historisch bronnenmateriaal over Brugge.
Dit leidde tot de oprichting van de website www.huizenonderzoekbrugge.be en het
MAGIS-project dat de digitalisering en ontsluiting van de Marcus Gerardskaart
vooropstelt. Een andere digitaal ontsluitingsproject is www.beeldbankbrugge.be,
één van de eerste online fotobanken in Vlaanderen (sinds 2001). Tenslotte bezit
het OCMW van Brugge ook nog een rijke archief- en kunstcollectie. Deze wordt
momenteel nog afzonderlijk beheerd door het OCMW zelf.
Een interessant initiatief dat momenteel wordt uitgewerkt is ‘Brugge Handmade
City’. De opzet van dit project wordt door de initiatiefnemers als volgt geduid:
“Onder de noemer Handmade City willen het BEN en tapis plein vzw initiatieven
ontwikkelen die de link leggen tussen de Brugse traditie van verfijnd vakmanschap
(lakennijverheid, goud- en zilversmeedwerk, boekverluchting, kantwerk,
tapijtweverij, broderie …) en hedendaagse Brugse vakmensen en ontwerpers. Zo
wil Handmade City bijdragen tot het imago van Brugge als een levende cultuurstad
waar creatie, innovatie en erfgoed samengaan.”76

Het religieuze erfgoed
De Brugse binnenstad heeft een hoge concentratie aan religieus onroerend erfgoed.
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Zoals reeds werd aangehaald in 1972 heeft de toenemende ontkerking een grote
invloed op dat patrimonium. Kerkgebouwen worden reeds langer gebruikt voor
concerten of andere kunstvoorstellingen. Er werden ook al een aantal initiatieven
genomen die onderzoeken hoe er met dit patrimonium kan worden omgegaan. De
Experiëntie (in het voormalig Serafijns college in de Maagdenstraat) of de vzw Yot
B (Magdalenakerk) zijn organisaties die zich hierop toespitsen. Daarnaast beschikt
de stad Brugge ook over een consulent religieus erfgoed die overkoepelend werk
levert voor de verschillende kerken, maar ook instaat voor publiekswerking.
In een aantal religieuze gebouwen bevinden zich uitzonderlijke kunstschatten die zijn
opgenomen in de lijsten van het Topstukkendecreet. Sinds een tiental jaar wordt een
deel van deze topstukken opengesteld voor het publiek in de Onze-Lieve-Vrouwkerk
(Madonna van Michelangelo – sinds 2011 betalend en onder de koepel van Musea
Brugge). Ook in de Sint-Salvatorskathedraal worden, met de steun van de Provincie
West-Vlaanderen, religieuze topstukken getoond. Ook de Heilig Bloedbasiliek en
het begijnhof maken deel uit van de religieuze topattracties. Tenslotte werken de
stad en kerkraden van vijf parochiekerken sinds 2002 samen om dagelijks toezicht
in de kerken te voorzien; dit leidde tot een toename van het aantal bezoekers.
Sinds het decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging van 2004 is het verplicht een
lijst op te maken van de begraafplaatsen met historische waarde. De Commissie
Graftekens maakt een beschrijvende inventaris met foto’s op met opmerkelijke
graven met een vervallen vergunning die dan kunnen aangekocht maken. Daarnaast
wordt ook een lijst opgemaakt van waardevolle graven waarvan de vergunning
nog niet vervallen is. Sinds 2011 wordt gewerkt aan een geautomatiseerde
inventarisatie gekoppeld aan GIS-bestanden van de dienst bevolking. Voor
restauratie van belangrijke graftekens kunnen subsidies worden aangevraagd en
de Commissie Graftekens zet zich ook actief in voor publiekswerking (oa. de Week
van de Begraafplaatsen). Ook de dienst Monumentenzorg is actief betrokken bij
dit initiatief.
De omgang met het religieuze onroerend erfgoed wordt door minister Bourgeois
erkend als een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Deze problematiek wordt in
het volgende hoofdstuk – bij de bespreking van het onroerend erfgoed in Brugge
– verder behandeld.

Brugge als thuis voor kunstenaars
Brugge kent een rijke geschiedenis als het aankomt op kunstenaars. De bekendste
zijn waarschijnlijk de Vlaamse Primitieven uit de 15de/begin 16de eeuw. Namen
zoals Jan van Eyck, Rogier van de Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling, Dirk
Bouts en Gerard David zijn verweven met de stad Brugge. Dankzij de toenmalige
status van Brugge als belangrijke handelsstad, raakte de schilderkunst van de
Vlaamse Primitieven verspreid over Europa en had hun techniek en stijl ook buiten
Brugge een significantie invloed.
Brugge is de thuisbasis van het Symfonieorkest van Vlaanderen en van Anima
Eterna Brugge. Samen met dirigent Jos van Immerseel is Anima Eterna, sinds
de opening in 2002, ‘orchestra in residence’ in het Concertgebouw Brugge.
Daarnaast heeft het concertgebouw andere vaste partners zoals het Collegium
Vocale van Philippe Herreweghe, Rosas van Anne Teresa De Keersmaeker, etc.
Heel wat kalligrafen/woordkunstenaars hebben Brugge als thuisbasis, enkele
bekenden zijn: Brody Neuenschwander, Maud Bekaert, familie Boudens, Yves
Leterme, etc.
Andere bekende kunstenaars met Brugge als thuisbasis zijn Peter Verhelst,
Kamagurka, Robert Devriendt en Raymond Van het Groenenwoud.

Beleidsmaatregelen
Brugge stapte in 2002 mee in het decreet Lokaal Cultuurbeleid dat tot doel
had de gemeenten de kans te geven om een kwalitatief lokaal cultuurbeleid uit
te bouwen. De aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator werd op hetzelfde
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moment bekrachtigd. In Brugge werd vooral gewerkt rond de versterking van
het bestaande cultuuraanbod en het culturele leven meer zichtbaar en breed
toegankelijk maken. De realisatie van een openbaar bibliothekennetwerk is hier
een resultaat van. In&Uit, met een centrale balie in het concertgebouw, vulde
de leemte die nog bestond ten aanzien van publieksonthaal. De investeringen in
participatie en overleg binnen de sector leidden er ook toe dat Brugge de nodige
expertise kon opbouwen en in de nasleep van Brugge 2002 via de vzw Brugge Plus
ook de evenementiële werking kon verderzetten. Zo organiseerde Brugge Plus in
2005 Corpus05 en in 2010 Brugge Centraal, twee stadsfestivals die putten uit
zowel de rijke kunstgeschiedenis van Brugge als hedendaagse kunst.
Van 2001 tot 2011 bepaalde het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse regering en
verschillende Vlaamse steden een aantal hefboomprojecten binnen het cultuurbeleid.
In Brugge werd in 2002 een erfgoedcel opgericht die zich, eerst onder de koepel
van Brugge Plus en nu als stadsdienst, actief inzet om het Brugse erfgoed (via
websites, erfgoeddag, tentoonstellingen,…) bij een breder publiek bekend te maken.
De erfgoedcel is intussen een publiek aanspreekpunt voor erfgoedzaken geworden
en werkt intussen zelfs aan de uitbouw van een erfgoedforum BEN, het Brugse
Erfgoednetwerk dat vooral wil experimenteren met ‘het verhaal van de stad’.
Het is belangrijk te benadrukken dat de erfgoedcel een overkoepelende functie
heeft en verschillende actoren, professionals en vrijwilligers, bij elkaar brengt.
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cultuurbeleidsplan 2008 - 2013 voorzag tien strategische doelstellingen:77
Cultuurparticipatie: cultuur als grondrecht
Professionele en performante structuren
Infrastructuur
Samenwerking cultuur en toerisme
Cultuur als ontmoeting
Creatieve stad
Diversiteit
Beeldende kunsten
Jongeren
E-cultuur
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4.7.4

Besluit – Brugge als cultuurstad
De aanwezigheid van de uitzonderlijk collecties met oude schilderkunst (Vlaamse
primitieven) was in 2000 één van de argumenten om Brugge op te nemen in
de werelderfgoedlijst. Zij vormen nog steeds een belangrijke spil in het Brugse
culturele leven, niet in het minst wat betreft de aantrekkingskracht op bezoekers
en toeristen. De luisteras en het zuidelijke deel van de kijkas hebben zich volop
ontwikkeld als belangrijke culturele polen. Het noordelijke deel van de kijkas wordt
minder gefrequenteerd en heeft een iets meer gespecialiseerd aanbod.
Sinds Brugge in 2002 culturele hoofdstad van Europa was, heeft het culturele leven
een duidelijke boost gekregen. Nog steeds worden thematische tentoonstellingen
rond Brugse historische kunst georganiseerd, maar er wordt steeds meer aandacht
besteed aan manifestaties van actuele kunst. Daarbij wordt vaak getracht een
dialoog of confrontatie te creëren tussen de hedendaagse kunstvormen en het
historische roerend en onroerend erfgoed. Verschillende initiatieven zoals bv. de
stadsfestivals Corpus05 en Brugge Centraal hadden tot doel hedendaagse kunst
in de publieke ruimte van de historische stad te integreren.
Anno 2012 stelt men vast dat kunstenaars zich opnieuw in Brugge vestigen om er te
wonen en te werken. Brugge is opnieuw een plek van creatieve creatie geworden.
De stad beschikt over een aantal ‘unique selling points’ die ook in de toekomst
nog verder kunnen worden uitgespeeld. Belangrijke voorbeelden zijn muziek (met
vooral het Concertgebouw en De Werf wat jazz betreft), dans en kalligrafie.
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