4.8

Brugge als toeristische stad
Structuurplan 1972
Het cultureel kijktoerisme in Brugge is complementair met het
ontspanningstoerisme aan de kust. De polderdorpen (Damme en Lissewege)
kennen een toenemende gastronomische bedrijvigheid. De Brugse regio
kent een aantal specifieke landschappen (bv. bossen, Zwin, ganzenkolonie te
Damme).
De Brugse binnenstad kent een stijgend toeristisch succes. De toeristische
potentie kan door verschillende stimulansen worden opgedreven:
r Organisatie van het toeristisch circuit in de verkeersvrije en -arme
‘Gouden Driehoek’ (zuidelijke deel van de kijkas en het centrum).
r Toeristische faciliteiten creëren (onthaalcentrum aan het Minnewater,
parallel daaraan en aan het Dampoortcomplex ondergrondse parking).
r Water is de grootste attractie in de binnenstad en moet worden
gestimuleerd (watercircuit, wandelcircuit langs het water, aansluiting op
jachthaven).
r Brugge-met-de-reien moet een feestelijke stad worden, die roep heeft
over de hele wereld.

4.8.1

Analyse van de functiekaart
Wat toerisme betreft, focussen we bij de analyse van de functiekaart op horeca.
De aanwezigheid van horeca biedt een weerslag van de toeristische activiteit in de
binnenstad. Het is tevens ook de beste manier om aan de hand van functiekaarten
uitspraken over toerisme te doen. Andere elementen die een sterke toeristische
aantrekkingskracht hebben, zijn de stad zelf als erfgoedsite en bijvoorbeeld de
verschillende musea. Zij werden reeds behandeld bij de functie cultuur.
Binnen dit onderzoek is horeca de verzamelnaam voor hotels, restaurants, cafés,
vakantiewoningen en gastenkamers.
Horeca kent tussen 1972 en 2011 een toename van +3.40% wat de ingenomen
oppervlakte betreft. Het zwaartepunt van de horeca ligt logischerwijs binnen
de gouden driehoek in het centrum van de stad (Steenstraat-, Burg- en OnzeLieve-Vrouwekwartier). Deze kwartieren hebben dan ook de grootste toename
tussen 1972 en 2011 gekend. Opvallend bij deze toename zijn de internationale
hotelketens met een groot aantal kamers en bedden, die doorgaans ook grotere
oppervlaktes innemen.
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Kaart 34: Evolutie horecafunctie tussen 1972 en 2011 (Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011b; eigen verwerking
SumResearch).
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Tabel 21: Evolutie horecafunctie tussen 1972 en 2011, aantal percelen.

1972*

1982*

1987

1992

1997

2002

2011

Steenstraatkwartier

101

111

129

149

173

182

195

Burgkwartier

28

33

42

47

65

82

85

Ezelstraatkwartier

8

9

12

17

17

22

22

Sint-Gilliskwartier

19

20

20

22

24

32

29

Seminariekwartier

36

30

34

31

35

36

43

Langestraatkwartier

17

16

17

18

18

20

22

Magdalenakwartier

34

32

36

47

50

61

60

Onze-LieveVrouwekwartier

19

34

37

52

64

71

75

West-Bruggekwartier 55

52

53

59

69

69

59

Totaal

337

380

442

515

575

590

317

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)
* In 1972 en 1982 werd de leegstand mee opgenomen binnen de horecafunctie
Grafiek 6: Evolutie horecafunctie per kwartier 1972-2011
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(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012a; eigen verwerking SumResearch)

4.8.2

Opvallendste trends in de stadskwartieren
Wanneer we de kwartieren van naderbij bekijken zien we in ieder kwartier een
toename van het horeca-aanbod. Uitschieters hierbij zijn het Steenstraatkwartier
(+9.88%), Burgkwartier (+10.15%) en Onze-Lieve-Vrouwekwartier (+4.82%).
Binnen deze kwartieren is de toename van horeca te verklaren door een
omschakeling van wonen, handel en kantoren. Binnen het Steenstraatkwartier
zien we een cluster rond de Sint-Amandsstraat – Eiermarkt – Markt. Binnen
het Burgkwartier is eveneens een duidelijke clustering merkbaar. In het OnzeLieve-Vrouwekwartier situeert de horeca zich sterk rond de Katelijnestraat,
Mariastraat, Walplein en Wijngaardstraat. Niet toevallig in de buurt van de culturele
trekpleisters. Het laatste decennium neemt ook het belang van de Langestraat
weer toe, onder andere door de vestiging van twee sterrenrestaurants. Bij een
deel van de horecazaken, wordt er gewoond op de bovenliggende verdiepingen.
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Uiteraard zijn er door de jaren heen ook horecazaken verdwenen. In de meeste
gevallen kenden ze een transformatie naar handel.
4.8.3

Brugge als toeristische stad anno 2012
Toerisme is sinds 1972 in Brugge ontzettend sterk gegroeid, met vooral de
afgelopen jaren een duidelijk merkbare piek. Op tien jaar tijd steeg het aantal
overnachtingen in de Brugse binnenstad met 22% wat voor 2010 neerkomt op
843.110 personen die 1.532.078 overnachtingen realiseerden.78 Deze toeristische
explosie heeft een onmiskenbare impact op het gebruik en de leefbaarheid van
de stad. Om de ongebreidelde groei binnen de perken te houden, heeft de stad
Brugge de afgelopen jaren een hotelstop (1996 en 2000) en vakantiewoningenstop
(2002) voor de binnenstad ingevoerd. Dit impliceert dat er geen hotels meer
mogen bijkomen in de binnenstad (geen uitspraak over aantal kamers) en dat ook
de toeristische infrastructuur (bv. bepaalde horeca- en handelszaken) louter nog
op de ‘zuidelijke kijkas’ en de as Zand-Markt worden toegelaten.79
De hotelstop werd ingegeven door drie grote bezorgdheden: het woonklimaat
beschermen, de bestaanszekerheid en leefbaarheid van de kleinere (familie)hotels
beschermen en moeilijk te integreren megastructuren in het stedelijk weefsel
vermijden.80 Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal hotels in
de Brugse binnenstad tussen 1981 en 2011. Daarbij valt op dat er vooral een
sterke uitbreiding van het aantal kamers heeft plaatsgevonden. Uit onderzoek
van de dienst Monumentenzorg blijkt dat in de periode 1991-2005 42 hotels zijn
uitgebreid, 35 hotels een constant aantal kamers heeft behouden en 9 hotels minder
kamers tellen.81 Wat de gastenverblijven betreft, is een andere evolutie merkbaar.
Na een piek in 2006 is er de afgelopen vijf jaar een sterke daling merkbaar. Het
gemiddelde aantal kamers per gastenverblijf nam lichtjes af. Sinds de eerste telling
in 2006 bleef het aantal jeugdlogies in de binnenstad stabiel (4 hotels met in totaal
ongeveer 270 bedden). In 2011 sloot één hotel waardoor het totale aantal bedden
nu op ongeveer 180 komt te liggen.
De cijfers van de gastenkamers en vakantiewoningen die in onderstaande tabellen
worden weergegeven, weerspiegelen niet noodzakelijk de reële situatie. De data
hebben enkel betrekking op uitbaters die voor hun promotie zijn aangesloten bij
de dienst voor Toerisme. Het merendeel van de uitbaters heeft echter alternatieve
kanalen gevonden (voornamelijk via gespecialiseerde websites) om hun kamers te
promoten. Hierdoor verlaagt het aandeel dat is aangesloten bij de dienst Toerisme,
terwijl in werkelijkheid (en op basis van het aantal bouwaanvragen) net een sterke
stijging van het aantal kamers en vakantiewoningen merkbaar is.
Tabel 22: Evolutie aantal hotels en hotelkamers in de binnenstad 1991-2011
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Aantal hotels

Aantal hotelkamers

Gemiddeld aantal
kamers per hotel

1981

34

692

20

1986

59

1.022

17

1991

79

1.822

23

1996

88

2.058

24

2001

90

2.309

26

2006

86

2.458

29

2011

85

2.740

36

78

Stad Brugge, Dienst Toersime, 2012. “Nota bijdrage toerisme Brugge.” Brugge, p.1

79

Stad Brugge, 1996/2000. “Gemeenteraadsbesluit 25 juni 1996 & 27 juni 2000. Hotelstop Brugge.” Brugge,
p. 1

80

Stad Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, 2005. “Toerisme in de Brugse binnenstad.
Problematiek hotelstop. Stand van zaken 2005-2006. Beleidsvoorstellen.” Brugge, p. 4.

81

Stad Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, 2005. “Toerisme in de Brugse binnenstad.
Problematiek hotelstop. Stand van zaken 2005-2006. Beleidsvoorstellen.” Brugge, p. 11-13.
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(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO)
Tabel 23: Evolutie aantal gastenverblijven en kamers in de binnenstad 1994-2011
Aantal
gastenverbijven

Aantal kamers

Gemiddeld aantal
kamers per verblijf

1994

18

46

2,6

1996

25

63

2,5

2001

45

102

2,3

2006

72

161

2,2

2011

15/min. 115*

34/min. 300*

2,3

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO; Stad Brugge, dienst Toerisme)
* de precieze cijfers over het aantal gastenverblijven zijn niet beschikbaar; dit
richtinggevend aantal op basis van eigen inventarisatie van de DRO Sector
UNESCO is een meer reële inschatting dan de officiële cijfers.
Tabel 23: Evolutie aantal vakantiewoningen in de binnenstad 1994-2011
Aantal
vakantiewoningen
1991

3

1996

8

2001

33

2006

50

2011

14/min. 170*

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO; Stad Brugge, dienst Toerisme)
* de precieze cijfers over het aantal vakantiewoningen zijn niet beschikbaar;
dit richtinggevend aantal op basis van eigen inventarisatie van de DRO Sector
UNESCO is een meer reële inschatting dan de officiële cijfers.

Sinds 2006 heeft de stad Brugge haar beleid georiënteerd op het verblijfstoerisme
en wordt geen actieve promotie meer gevoerd ten voordele van het dagtoerisme.
Algemeen wordt geschat dat het aantal dagtoeristen tot vier keer hoger ligt dan het
aantal verblijfstoeristen. Anderzijds wordt ook vastgesteld dat een verblijfstoerist
gemiddeld vier keer meer uitgeeft dan een dagtoerist. Ter versterking van de
lokale economie werd dan ook de keuze gemaakt om sterker in te zetten op het
verblijfstoerisme.
Het (dag)toerisme concentreert zich in de ‘gouden driehoek’, het gebied tussen
‘t Zand, de Markt/Burg en het begijnhof. In dit gebied bevindt zich de hoogste
concentratie aan toeristische bezienswaardigheden en musea, maar ook de
hoogste concentratie aan andere toeristische infrastructuur zoals souvenirwinkels
en – zoals bleek uit voorgaande analyse – toeristische horecazaken.
Naast het verblijfs- en dagtoerisme zorgen ook shoppingactiviteiten voor een
aantal bezoekerspieken in Brugge (bv. koopjesperiode, koopzondagen,…). Deze
bezoekers komen vaak uit een straal van 20km rond Brugge en vallen dus niet
onder de strikte definitie van een dagtoerist. Toch dragen ze bij tot de perceptie
dat Brugge onder de voet wordt gelopen door toeristen.
Om de recreatieve en toeristische overdruk te beheersen, wordt momenteel een
nieuw strategisch plan voor toerisme voor de periode 2012-2016 voorbereid.
De profilering van Brugge
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er een aantal redenen zijn waarom toeristen
Brugge aandoen. De stad zelf met haar unieke stadslandschap, de waterstructuur,
etc. is de belangrijkste troef. Daarnaast zijn ook het aanwezige roerend erfgoed met
als hoogtepunt de Vlaamse Primitieven erg belangrijk. Het bijzondere stadsbeeld
en de sfeer zijn dus een zeer belangrijke stimulans voor toerisme en draagt in
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sterke mate bij tot de beleving van Brugge.82 De binnenstad is dé toeristische
topattractie, de omgeving van Brugge is op toeristisch vlak momenteel veel minder
belangrijk.
In het vorige strategisch plan voor toerisme in Brugge werd de marktpositionering
van de stad geformuleerd op basis van drie pijlers: werelderfgoed, levende cultuur
en intimiteit. Hierbij werd vooral het werelderfgoed sterk naar voor geschoven. In
het nieuwe strategisch plan dat in opmaak is, blijft werelderfgoed een belangrijk
element, maar wordt het spectrum open getrokken.83
Brugge is in de wijdere regio uiteraard de belangrijkste toeristische kern. De
Brugse City Card biedt bezoekers niet enkel voordelen in de binnenstad, maar
werkt ook samen met attracties in de omliggende gemeenten en zelfs tot ver buiten
de gemeentegrenzen. Vooral verblijfstoeristen worden zo gestimuleerd om het
stadscentrum te gebruiken als uitvalsbasis om ook de omliggende gemeenten te
verkennen.
Culinair Brugge
Brugge ontpopt zich de afgelopen jaren ook tot culinaire hoofdstad van België. Op
het Brugse grondgebied zijn er acht restaurants met in totaal 14 Michelinsterren
(waarvan twee driesterrenrestaurants), 35 restaurants met een vermelding in de
Gault Millau gids en zes restaurants met een vermelding in de Bib Gourmand.84
Brugge is zich sterk bewust van deze culinaire troeven en wil zich ook verder
rond dit thema profileren. Brugge Plus organiseerde in samenwerking met de
Dienst Lokale Economie in 2011 voor het eerst het culinair evenement Kookeet.
Op dit evenement konden mensen kennis maken met de gerechten van 23 Brugse
toprestaurants, 3 traiteurs, 1 patissier en 1 chocolatier. De laatste editie van
Kookeet ging door in september 2012.
Congrestoerisme
Congrestoerisme neemt in tegenstelling tot andere Belgische steden in Brugge
slechts een miniem aandeel van de toeristische bezoeken in. Brugge beschikt
momenteel niet over de faciliteiten die een MICE-toerisme* van enige capaciteit
zouden toelaten. Indien de stad in haar beleid de optie neemt om een kwalitatieve
infrastructuur aan te bieden, dan zal de vraag zal in de toekomst waarschijnlijk
wel toenemen. Het is dan wel zo dat de voorkeur uitgaat naar de binnenstad
om deze MICE-infrastructuur te vestigen; het is immers daar dat de grootste
aantrekkingskracht van Brugge ligt en dus ook van groot belang om MICEevenementen in Brugge plaats te doen vinden.
Beleidsmaatregelen
In 1996 werd een gemeenteraadsbesluit aangenomen met betrekking tot een
hotelstop. De hotelstop werd ingegeven door drie belangrijke motieven:
r
Een functioneel motief: het beschermen van het woonklimaat.
r
Een economisch-sociaal motief: de bestaanszekerheid van kleinschalige
hotels verzekeren.
r
Een morfologisch motief: de expansieve en moeilijk te integreren grootschalige
complexen van grote hotel(ketens) uit het stedelijk weefsel weren.85
De hotelstop in de binnenstad werd bevestigd in het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan waarbij kleine initiatieven in de binnenstad en grotere initiatieven
in de stadsrand verder moeten worden onderzocht.86 Anno 2012 stellen we vast

82

Overleg dienst Toerisme en WES, Brugge, 23.02.2012

*MICE: Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions
83 Overleg dienst Toerisme en WES, Brugge, 23.02.2012.
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Michelin Gids België-Luxemburg 2012, Gault Millau Belux 2012 en Bib Gourmand Benelux 2012.

85

Stad Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, 2005. “Toerisme in de Brugse binnenstad.
Problematiek hotelstop. Stand van zaken 2005-2006. Beleidsvoorstellen.” Brugge, p. 4.

86

Groep Planning, 2006. “Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge. Richtinggevend gedeelte.” Brussel,
p.87
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dat het aantal hotels effectief niet ongebreideld is toegenomen. Aangezien er geen
beperking op het aantal hotelkamers werd vastgelegd, is het aantal kamers de
afgelopen jaren wel gestegen. Tussen 1996 en 2004 kwamen er in de binnenstad
528 hotelkamers bij, een groei van 62,2%.
In 2002 werd eveneens via een gemeenteraardsbesluit een vakantiewoningenstop
voor de binnenstad aangenomen. De aanleiding was de vaststelling dat het aantal
vakantiewoningen reeds een aantal jaren in stijgende lijn ging en dit een aantal
kwalijke gevolgen had voor het wonen in de binnenstad. De toename zorgde ervoor
dat de vastgoedprijzen in de Brugste binnenstad stegen, een fenomeen dat op
termijn zou kunnen leiden tot de leegloop van de binnenstad. Ook de structurele
leegstand gedurende een onbepaalde periode werd als storend ervaren, ook al
bleek de herbestemming vaak wel kwalitatief uitgevoerd.87 De vakantiewoningen
blijven echter een moeilijk beheersbaar probleem; nog al te vaak lijken eigenaars
mazen in het net te vinden en worden woningen of tweede verblijven de facto
aangeboden als vakantiewoningen. Deze toename gebeurt steeds ten koste van
het modale wonen aangezien de vastgoedprijzen sterk de hoogte in gaan als gevolg
van de hogere economische return die aan een vakantiewoning vasthangt.
Ten aanzien van bed&breakfasts wordt een eerder stimulerend beleid gevoerd.
Bed&breakfasts vallen veel beter te rijmen met de erfgoedwaarde van Brugge.
B&B’s zijn geïntegreerd in de ‘bewoonde’ eengezinswoning en bieden ook een
waardevolle invulling voor te grote panden. In die zin doet een bed&breakfast geen
afbreuk aan de woonfunctie in de binnenstad.
4.8.4

Besluit – Brugge als toeristische stad
Het toerisme in Brugge kent een sterke stijging. Deze stijging zet zich ook door wat
betreft het aantal horecazaken die – in het bijzonder in de centrale kwartieren – er
de afgelopen veertig jaar bijgekomen zijn.
De toeristische druk in de gouden driehoek is bijzonder hoog en wordt vooral
veroorzaakt door dagtoeristen. Dagtoerisme wordt de afgelopen jaren niet langer
gestimuleerd en het is vooral het aantrekkelijkere verblijfstoerisme dat wordt
gepromoot. Het imago van Brugge wordt in belangrijke mate bepaald door het
aantrekkelijke stedelijk weefsel (met de waterstructuur als belangrijkste element)
en het historische (wereld)erfgoed. Aanvullend is Brugge ook op zoek naar een
specifiek profiel en onderscheidend vermogen dat de stad als een eigentijdse
citytripbestemming op de kaart zet. De zoektocht naar het juiste evenwicht tussen
kwalitatief en kwantitatief toerisme - tussen een bijzonder sterk aanbod en de
grote toerismestromen, tussen de soorten toerisme en bestedingspatronen - is
een blijvend aandachtspunt.
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4.9

Mobiliteit in Brugge

Structuurplan Brugge 1972
In 1972 was het verkeer een groot knelpunt in Brugge. Zoals blijkt uit onderstaand citaat moest
er een evenwicht gevonden worden tussen verkeer en voetganger, waarbij de bescherming van
de binnenstad steeds voorop werd gesteld. Eveneens werd de noodzaak aan een verkeersmodel
benadrukt.

“Het verkeer in de binnenstad moet in zijn breedste betekenis verstaan en opgelost worden: als
conflict tussen de voetganger en het rijdend en stilstaand verkeer. De binnenstad moet opnieuw een
voetgangersdomein worden. Daar waar wagens een nuttige taak te vervullen hebben, moeten ze zich
als voetgangers gedragen. Elk verkeersmodel moet het integrale behoud van de binnenstad weten te
realiseren. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen de beperkte maatstaven die noodzakelijk
zijn bij elke verkeersregeling van het privéverkeer en het complementair gemeenschappelijk vervoer, de
parkeerplaatsen en het voordeel van de verkeersvrije en –arme straten. Een verkeersmodel moet onophoudelijk
getoetst worden; anderzijds zal het pas op lange termijn in zijn geheel kunnen uitgevoerd worden.”

Als aanloop tot een verkeersmodel werd een verkeersonderzoek voor de binnenstad uitgevoerd.
Alle openbare parkeermogelijkheden werden geïnventariseerd, alsook de blauwe zones en de
tracés van het openbaar vervoer.
Het aantal parkeermogelijkheden werd in 1972 geraamd op 9.200 plaatsen, dit zijn zowel
parkeerplaatsen op straten en pleinen als private en gemeenschappelijke garages. Het aantal
wagens in de binnenstad werd geraamd op 5.755, wat in die tijd 1 wagen per 5 inwoners
betekende. Het openbaar vervoersnetwerk bestreek negen binnenstedelijke trajecten. Het
grootste deel van de binnenstad werd door dit netwerk goed omsloten, met uitzondering van
het oostelijke gedeelte (Seminarie- en Langestraatkwartier). Het onderzoek merkte op dat het
formaat van de bussen niet aangepast is aan de fijnmazige schaal van het Brugse stratenpatroon.
Op basis van deze verkeersstudie werd een ontwikkelingsmodel opgesteld. Hierbij ging men uit
van een tweeledig compromis, enerzijds het opstellen van een aanvaardbaar verkeersmodel
en anderzijds een mentaliteitsverandering. Het structuurplan 1972 reikt drie verschillende
modellen aan, het verzadigingsmodel, het optimaal model en het overgangsmodel. Bij elk van
deze drie modellen werd rekening gehouden met:
r
r
r
r
r

De verkeersbarrière
De stedelijke lussen
De binnenring
De parkeerbehoefte
Het gemeenschappelijk verkeer

De recapitulaties uit 1972 betreffende de mobiliteit zijn duidelijk :
r Auto’s moeten geremd worden, de zwakke weggebruikers zijn prioritair met een voetgangersas
die de stad doorkruist.
r Nood aan een efficiënt openbaar vervoer in de binnenstad.
r Een verkeersvrij stadscentrum.
r Een centrifugale parkeerpolitiek die bezoekende wagens uit de binnenstad weert.
r Toegankelijkheid van de stad zodanig structureren zodat er rekening wordt gehouden met de
straatruimte en de leefkwaliteit van de straten.
Het structuurplan werd toentertijd echter niet aangegrepen om politieke beslissingen te nemen
omtrent mobiliteit.
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Figuur 11: Ontwikkelingsmodel mobiliteit structuurplan 1972. (Bron: Groep Planning, 1976, p.245)
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4.9.1

Beleidsplannen vanaf 197288/89
De ongebreidelde toename van autoverkeer stelde de planners in 1972 voor grote
uitdagingen. Men was er zich van bewust dat om van Brugge een echt leefbare stad
te maken, de beheersing van de verkeersstromen in de stad een grote uitdaging
vormden. De afgelopen veertig jaar heeft het beleid hier dan ook op ingespeeld
en is men erin geslaagd om in verschillende fasen een duurzaam mobiliteitsplan
te implementeren. Hieronder worden de belangrijkste stappen van dit proces na
1972 besproken.

Verkeerscirculatieplan 197890
Pas in 1978 besloot Brugge om een eerste wijziging in de verkeerscirculatie
door te voeren, waardoor de krachtlijnen van het overgangsmodel gedeeltelijk
gerealiseerd werden. Hiermee werd Brugge een voorbeeld voor andere steden
in binnen- en buitenland. De heringerichte straten en pleinen introduceerden niet
alleen een nieuwe mobiliteitsfilosofie maar verhieven gelijkertijd ook het karakter
van de historische binnenstad.
De ontwikkelingen in de periode 1978-1992 wezen op een verdere groei van
de mobiliteit in de Brugse binnenstad. Demografische ontwikkelingen, zoals de
toename van het aantal eenpersoonsgezinnen, en de groei van de vrije tijd met
het eendagstoerisme, stimuleerden de automobiliteit. Een andere oorzaak was het
versterken van de centrumfuncties en de diensten in de binnenstad. Anderzijds
hebben de catastrofale daling van het aantal gebruikers van het openbaar vervoer
met 45% tussen 1975 en 1990, het ontbreken van een parkeerbeleid gericht op
het doelmatig weren van langparkeerders, en het ontoereikend verkeersbeleid de
mobiliteitsproblematiek steeds zwaarder belast.
De ring werd tussen de Katelijnebrug en het station gesloten, waardoor
doorgaand verkeer door Brugge via de ring kon worden afgeleid. In 1978 werd
ook de constructie van de tunnel onder ‘t Zand aangevat. Hierdoor had het eerste
Verkeerscirculatieplan van 1978 weliswaar het doorgaand verkeer doorheen
de binnenstad tot het minimum gereduceerd (wat één van de doelstellingen
van het Structuurplan 1972 was), maar het kernprobleem, met name de
autoverkeersintensiteit werd nauwelijks opgelost. Gemiddeld bleven er 10.000
verkeersbewegingen per piekuur in de binnenstad.

Verkeersleefbaarheidsplan 199091
Het Verkeersleefbaarheidsplan voor Groot-Brugge van 1990 en het
Verkeerscirculatieplan en Openbaar Vervoersplan van 1991 hebben hierop
een antwoord gegeven. Het was de bedoeling om de verkeersleefbaarheid en
veiligheid in de Brugse rand en in de binnenstad te verhogen, en de woon-,
winkel- en verblijfskwaliteiten te verbeteren. Om dit doel te bereiken werden in het
Verkeersleefbaarheidsplan de volgende krachtlijnen geformuleerd:
r
Spreiding van het autoverkeer van de autosnelweg in de richting van de stad.
r
Herzien van de functie van de expresweg.
r
Concentratie van het auto- en vrachtverkeer op de bestaande radiale
hoofdtoegangswegen
r
Herwaardering van de hoofdstraten als centrumstraten van de deelgemeenten.
r
Beperken overtollig verkeer op de verbindingswegen in verblijfsgebieden.
r
Veilige herinrichting verblijfsgebieden.
r
Uitbouw randparkings en complementariteit met het openbaar vervoer.
r
Verdere uitbouw en afwerking van veilige, comfortabele en korte
fietsroutes, beveiligen fietsverkeer op hoofdtoegangswegen, hoofdstraten,
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Kaart 37: Vergelijking lussensysteem 1972 en 2011, openbaar vervoer 2011 (Groep Planning, 1994, p. 133)
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r

verbindingswegen en op kruispunten.
Het openbaar vervoer moet de verdere groei van verkeersvolumes opvangen
of tenminste verminderen.

Verkeerscirculatieplan voor de binnenstad en Openbaar Vervoersplan 199292
Ongeveer gelijktijdig met het Verkeersleefbaarheidsplan, was er het nieuw
Verkeerscirculatieplan voor de binnenstad en het Openbaar Vervoersplan die
in het globaal verkeersleefbaarheidsplan voor de gehele stad ingebed werden.
De hoofdbedoeling was het weren van het verkeer doorheen het stadscentrum
over de Markt. De voorgestelde ingrepen hebben een ontmoedigingsstrategie
ten grondslag, ter bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer en
het fietsverkeer. Daardoor kan het globale autoverkeer in ruime mate worden
gereduceerd. Een aantal verkeersingrepen werden daartoe voorgesteld:
r
Vier verkeersbarrières: Het rondrijdend verkeer op de Markt werd
onderbroken: aan de kant van het Gouvernementspaleis mogen alleen nog het
gemeenschappelijk vervoer, fietsers, lokale bevoorradingswagens en taxi’s
rijden. Ook de verbinding tussen de Eiermarkt en de Markt, de Kuipersstraat
en de verbinding tussen het Westbruggekwartier en de Binnenstad over ‘t
Zand werden in dezelfde zin en met dezelfde uitzonderingen onderbroken.
r
Een volledig lussensysteem: In voortzetting van de principes van het
verkeerscirculatieplan van 1978 werd voorgesteld om in alle poort- en
hoofdstraten het lussensysteem in te voeren. Faciliteiten voor het fietsverkeer:
Op de pleinen en in de straten waar voor het autoverkeer verkeersbarrières
werden ingevoerd, is het voor de fietser wel toegelaten door te rijden. In
diverse poortstraten wordt tweerichtingsverkeer voor fietsers toegelaten,
en aan alle poorten kunnen de fietsers in- en uitrijden, in tegenstelling tot
het auto- en busverkeer.
r
Pilootproject openbaar vervoer: Brugge was voor De Lijn een pilootproject
om een totaal nieuw openbaar vervoer aan te bieden. Vooreerst werd er
geopteerd voor een exploitatie in stervorm, van de rand van de agglomeratie
naar het centrum. Uit diverse studies en enquêtes bleek immers het grote
belang van deze verplaatsingen. Een systeem met ringbussen, waarbij
steeds dient overgestapt te worden op andere bussen naar het centrum,
zou voor de meeste potentiële klanten weinig comfortabel zijn en storende
breekpunten veroorzaken. Alle bussen doen dus zowel het station, ‘t Zand als
de Markt aan. Als gevolg van het onderzoek werden in het plan ook nieuwe
dwarsverbindingen voorzien in de randgemeenten. Hiernaast werden er 38
zeer wendbare autobussen aangekocht. Deze busjes zijn ondanks hun modern
uitzicht, toch passend in het Brugse stadsbeeld, en uiterst milieuvriendelijk.
r
Invoeren zone 30 in de volledige binnenstad: In de volledige binnenstad werd
de maximumsnelheid voor het gemotoriseerd verkeer tot 30 km/uur beperkt
in het kader van de zone 30-reglementering en uitgaande van de bestaande
straatinrichting (zonder toevoeging van snelheidsremmers zoals drempels en
verkeerstafels).
r
Verbod op rondtoerende touringcars in de binnenstad: Enkel touringcars met
een welbepaalde en vooraf gemelde hotelbestemming zijn nog toegelaten. Een
randparking, voor touringcars (dagtoerisme), aansluitend op het toeristische
rondgebied nabij de Katelijnepoort werd uitgebouwd.
Het nieuwe verkeerscirculatieplan werd op 29 maart 1992 ingevoerd en heeft zijn
effect niet gemist. Omdat het circulatieplan onderdeel van een mobiliteitsbeleid is,
had het plan een gunstig gevolg op de automobiliteit. De uitdunning van het verkeer
in het centrale gebied van de binnenstad, de omgeving van de Markt en enkele
poortstraten was duidelijk afleesbaar. Het openbaar vervoer werd populairder.
In vergelijking met het verkeerscirculatieplan 1972 zien we dat een deel van de
verkeersarme zone niet bereikt is. De (auto)-verkeersvrije zone is beperkter en
het lussensysteem werd hertekend.
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Mobiliteitsplan 2001
Er kan gesteld worden dat het mobiliteitsbeleid tijdens de jaren 1990,
met het Verkeersleefbaarheidsplan voor Groot-Brugge van 1990, met het
Verkeerscirculatieplan voor de binnenstad en het Openbaar Vervoersplan
van 1992, een stap in de goede richting betekende. De automobiliteit werd in
toenemende mate gereguleerd en beheerst. Met het Mobiliteitsplan Brugge uit
2001 werd dan ook op de ingeslagen weg verder gegaan. De focus lag deze keer
op de Brugse rand en niet zozeer op de binnenstad. Het lussensysteem uit 1992
werd niet gewijzigd.
De begeleidingscommissie van het mobiliteitsplan opteerde voor een integraal
openbaar vervoersscenario, aangevuld met P+R mogelijkheid. De doelstelling
daarbij was dat zoveel mogelijk mensen bij hun woonplaats moeten kunnen opgehaald
worden met het openbaar vervoer, door het optimaliseren van het stadsnet,
het voorstadsnet, het regionaal net en het spooraanbod. Het parkeerbeleid, de
weginrichting, het flankerend beleid, ... werden hierop afgestemd.
Mensen die toch geen optimale ov-verbinding hebben vanuit hun woonplaats
naar Brugge, kunnen de auto aan de rand van de stad laten en met de bus het
centrum bereiken. Dergelijk beleidsscenario vergroot de mogelijkheden voor de
keuzereiziger en maakt zo de doelgroep voor het openbaar vervoer ruimer:
r
De voorrang gaat naar het rechtstreeks gebruik van het openbaar
vervoer naar Brugge, met bus of trein. Dit openbaar vervoer (stadslijnen,
voorstadslijnen, streeklijnen, spoorverbindingen) moet primordiaal verder
opgewaardeerd worden.
r
Wie toch met de auto de stad nadert, bijvoorbeeld omwille van minder goede
verbinding of combinatie van bestemmingen, kan de auto parkeren aan de
rand van het verstedelijkt gebied. Dit systeem van P+R wordt als pilootproject
gestart op een paar locaties aan de zuidzijde van de stad, en kan eventueel
uitgebreid worden.
r
De doorstroming van het openbaar vervoer krijgt grote aandacht: ov-corridors
(’t Zand – station, Katelijnepoort – station, Baron Ruzettelaan, Stationslaan
met aansluiting naar station, Rijselstraat – station, Scheepsdalelaan, ’t Zand
- Ezelpoort) en andere doorstromingsmaatregelen.
r
Op korte en middellange termijn zullen de randparkings (op loopafstand van
de binnenstad) een rol vervullen bij het weren van langparkeerders uit de
binnenstad.
r
Het autogebruik en parkeren in de binnenstad worden ontmoedigd. Openbaar
vervoer, fiets en verplaatsingen te voet worden gestimuleerd.
Het resultaat is een grotere verschuiving van autogebruik en centrumparkeren
naar:
r
Gebruik randparking en te voet (of eventueel per bus) naar het centrum.
r
Reizen met de bus en/of de fiets van thuis uit.
r
Gebruik van pendelparking aan de rand van de bebouwing en pendelbus naar
het centrum.
Dit meervoudig systeem speelt optimaal in op de veelzijdige verplaatsingsbehoeften
van de bezoekers.
In 2008 volgde een actualisatie van het beleidsplan van het mobiliteitsplan. In 2007
en 2011 was er een grondige evaluatie van het mobiliteitsplan. Beide evaluaties
zijn te raadplegen op de website van de Stad Brugge.93

93

DEEL I

Stad Brugge, Mobiliteitscel, 2011. “Evaluatie mobiliteitsplan.” brugge.be

153

4.9.2

Mobiliteit in Brugge anno 2012
Autobezit94
Het autobezit voor Brugge is geëvolueerd van 24.831 ingeschreven personenwagens
in 1972 naar 52.759 personenwagens in 2010. Dit is een stijging van maar liefst
112.5%. In verhouding met de huishoudens ziet de evolutie er als volgt uit. In 1972
was er gemiddeld 1 wagen per 4.72 inwoners, dit aandeel is in 2010 gestegen
naar 1 wagen per 2.21 inwoners. Dit komt neer op één wagen per 0.98 gezinnen
In de binnenstad gaat de evolutie van 5.755 wagens in 1972 naar 8.625 in 2010
of een stijging van 49.9%. Belangrijk om te vermelden is dat het aantal wagens van
private personen tussen 2007 en 2010 een afname van 2.39% kende.

Brugge fietsstad
Brugge wordt zeer sterk gepromoot als fietsstad. Dit houdt naast een uitbreiding
van het fietsnetwerk ook het voorzien van fietskluizen, fietsenstallingen en
fietsbergingen in. Deze doelstellingen werden opgenomen in het beleidsprogramma
2007-2012 van de stad.95
Bij het raadplegen van de Stadsmonitor 2011 zijn enkele opvallende gegevens met
betrekking tot fietsen beschikbaar. In Brugge geeft 54.0% van de respondenten
aan dat ze vaak of heel vaak de fiets gebruiken om zich te verplaatsen in hun vrije
tijd. Hiermee staat de fiets bijna op gelijke hoogte met de auto (54.7%). Ook voor de
verplaatsingen naar het werk of school blijkt de fiets een populair vervoersmiddel
met 48.2%. De auto blijft echter nog steeds de koppositie innemen met 55.6%.
Zowel voor vrije tijd als voor woon-werkverkeer is het aandeel fietsers in Brugge
het grootste van alle Vlaamse centrumsteden.96

Parkeerbeleid
In 1972 was de noodzaak aan bijkomende parkeermogelijkheden reeds duidelijk.
Bij het verkeersonderzoek werden de parkeermogelijkheden in de binnenstad
becijferd. Voor het straat- en pleinparkeren kwam met tot een aantal van 7.199
plaatsen. Sinds 1972 zijn er +- 4.000 ondergrondse parkeerplaatsen bijgekomen,
deze situeren zich op wandelafstand van de belangrijkste winkelstraten in de
binnenstad.
r
Centrum Zand: 1.434 plaatsen
r
Zilverpand: 420 plaatsen
r
Katelijne: 250 plaatsen
r
Biekorf: 200 plaatsen
r
Pandreitje: 210 plaatsen
r
Centrum Station: 1.500 plaatsen
De eerste vier waren in 2010 goed voor een verkoop van 1.180.722 verkochte
tickets. De stationsparking was nog eens goed voor 398.903 tickets. Het totaal
voor deze vijf parkings zijn samen goed voor 1.579.625 verkochte tickets.
Doordat het pleinparkeren werd weggesaneerd, werden de stadspleinen opnieuw
aangename publieke ruimten. Voor buurtbewoners werden er in sterke mate privéparkeergelegenheden aangelegd, de zogenaamde buurtparkings.
Het aantal inwoners die een abonnement hebben op een parking (interparking)
schommelen tussen de 10 à 20% in het centrum. De parking aan ’t Zand en station
zijn minder populair.97
r
P. Pandreitje : 55
94
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r
r
r
r
r

P.
P.
P.
P.
P.

Katelijne : 23
Zilverpand : 93
Biekorf : 20
CE ‘t Zand : 40
CE Station : 13

Momenteel zijn er nog vier andere parkings gepland/in aanleg. Het gaat over:
r
Oud Sint Jan: 300 plaatsen (50 voorbehouden voor buurtparkeren)
r
Langestraat-Predikherenrei: 198 plaatsen (in uitvoering)
r
Ezelstraat: ongeveer 200 plaatsen
r
Beursplein: in onderzoek
Ook buiten de binnenstad zijn er een aantal parkeervoorzieningen, in de bufferzone
vindt men:
r
Oesterparking: 800 plaatsen
r
Nieuwe Beurshalle: in onderzoek
r
Bevrijdingslaan: in onderzoek
Op macroniveau vinden we de gratis randparkings en de zogenaamde P+R (Park &
Ride) parkings. Vanaf de randparkings kunnen mensen te voet, met de fiets of met
de bus naar het centrum. De P+R parkings liggen iets verder weg van het centrum
en richten zich hoofdzakelijk tot een fiets of busverbinding met het centrum. Ook
hier zijn er plannen naar de toekomst.
r
Randparking Bevrijdingslaan: 154 plaatsen
r
Randparking Magdalenastraat: 300 plaatsen
r
Randparking Coiseaukaai: 152 plaasten
r
Randparking Altebijstraat: in onderzoek
r
P+R Steenbrugge: 185 plaatsen
r
P+R Jan Breydel: 100 plaatsen
r
P+R Boogschutterslaan: 100 plaatsen
r
P+R Waggelwaterstraat: in onderzoek
r
P+R Kinepolis: in onderzoek
Autocars en kampeerauto’s kunnen terecht op het Kanaaleiland. Zwaar verkeer
(>5 ton) wordt uit de Brugse woonzones geweerd en kunnen terecht op één van de
zestien vrachtwagenparkings.
Naast de parkings is de binnenstad ingedeeld in drie verschillende parkeerzones.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer kende in 1972 negen binnenstedelijke trajecten waarvan
zeven zowel het station als de Markt aandoen en waarvan twee enkel de Markt
aandoen. Deze buslijnen maken hoofdzakelijk gebruik van de poortstraten. Tijdens
de spitsuren was er een remmende werking op het openbaar vervoersnet door de
saturatie die de binnenstad op die momenten kent.
In 1992 ging een volledig nieuw exploitatieplan in voege. Dit stond aan de basis
van de ontwikkeling en uitbouw van het openbaar netwerk. Tussen 1991 en 2010
is er een stijging van 1.632.580 naar 11.063.380 reizigers.98 In de Vlaamse
Stadsmonitor 2011 zien we dat 19.7% van de respondenten de bus/tram
gebruiken voor verplaatsingen in hun vrije tijd. 9.3% gebruikt de trein. Bij het
woon-werkverkeer maakt 16.0% gebruik van bus/tram en 15.8% van de trein.99
Momenteel zijn er 18 stadslijnen, 11 avondlijnen, 4 voorstadslijnen en 15 streeklijnen.
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4.9.3

Besluit – Mobiliteit in Brugge
Brugge is een voorloper wat betreft de mobiliteitsplanning. Net zoals zovele historische
steden werd de stad geconfronteerd met een haast ongebreidelde groei van het
autoverkeer. Toch is Brugge erin geslaagd om de afgelopen veertig jaar een balans
te vinden tussen de bereikbaarheid van de binnenstad en de vrijwaring van haar
historisch weefsel.
In het Structuurplan 1972 werd een volledige ontwikkelingsplan opgesteld om de stad
terug te geven aan de zwakke weggebruiker en auto’s zo veel mogelijk te weren uit de
binnenstad.
Vanaf 1978 bouwt men voort op de basisstenen uit het Structuurplan. Er wordt
een verkeerscirculatieplan ingevoerd met lussensysteem en straten en pleinen
worden heringericht. Het grootste probleem dat zich in de jaren erna stelde was da
toenemende verkeersintensiteit door het toenemende aantal auto’s.
Begin jaren 1990 werden verschillende plannen doorgevoerd waarbij een
ontmoedigingsstrategie centraal stond. Het lussensysteem werd aangepast, invoering
zone 30, etc. zorgden ervoor dat de binnenstad op vlak van mobiliteit meer leefbaar
werd.
Begin jaren 2000 werd een nieuw mobiliteitshoofdstuk aangesneden waarbij men
ruimer dan de binnenstad kijkt. De Stad Brugge evalueert op regelmatige basis dit
mobiliteitsplan en voert waar nodig aanpassingen aan.
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5.

Ruimtelijke thema’s en analyses

5.1.

Inleiding
Na de omgevingsanalyse in het voorgaand hoofdstuk, wordt in dit vijfde hoofdstuk
een ruimtelijke analyse van de Brugse binnenstad gemaakt. De analyse valt uiteen
in vijf grote delen.
r
In een eerste deel wordt het aanwezige onroerend erfgoed in Brugge in kaart
gebracht. Het gaat daarbij om zowel het beschermd als het niet-beschermde
erfgoed, met andere woorden de componenten die het stedelijk landschap
bepalen.
r
Daarop aansluitend wordt het stedelijk stedenbouwkundig en erfgoedbeleid
ten aanzien van de Brugse binnenstad geëvalueerd. De stadsdiensten
hanteren een zeer specifieke methodiek en het is in het licht van het
managementplan belangrijk deze zorgvuldig te bespreken.
r
Vervolgens wordt beknopt het Open Ruimtebeleidsplan besproken dat werd
opgemaakt. Zoals eerder gezegd is Brugge een opvallend groene stad en dit
plan is dan ook een belangrijke component in het stedelijk beleid ten aanzien
van het werelderfgoed.
r
In een vierde deel wordt een overzicht gegeven van de Brugse stadsdynamiek
over de afgelopen veertig jaar. Hierbij worden belangrijke projecten, maar
ook belangrijke beleidsmaatregelen en nota’s in een chronologisch overzicht
geplaatst.
r
Tenslotte wordt in het laatste deel van dit hoofdstuk een historischmorfologische analyse van de binnenstad voorgesteld. Aan de hand van een
aantal case studies worden de verschillende componenten van het Brugse
stedelijk landschap in kaart gebracht. Een dergelijke analyse lijkt onontbeerlijk
om een uitspraak te kunnen doen over een adequaat management van de
binnenstad.

5.2.

Het onroerend erfgoed van de Stad Brugge

5.2.1.

Beschermd onroerend erfgoed
Bij de opmaak van het Structuurplan in 1972 telde Brugge 47 beschermde
monumenten (43 gebouwen, 7 landschappen). Tot 1962 werden voornamelijk grote
en opvallende monumenten zoals kerkgebouwen, stadhuis, belfort, hallen en poorten
opgenomen, daarna werden ook kleinere gebouwen die het Brugse stadsbeeld
bepalen - de zogenaamde architectura minor - als monument beschermd.91
Anno 2011 kent Brugge een hoge concentratie aan beschermde monumenten.
In de Brugse binnenstad bevinden zich een groot aantal beschermde sites:
526 monumenten, 3 landschappen en 11 stadsgezichten.92 Een overzicht van
de beschermingen van de afgelopen veertig jaar toont aan dat er een aantal
piekperiodes met uitzonderlijk veel beschermingen kunnen onderscheiden
worden. Een eerste piek wordt waargenomen in het midden van de jaren 1970,
dit kan waarschijnlijk rechtstreeks gelinkt worden aan de opmaak van het eerste
structuurplan. Een tweede piek wordt waargenomen in 1991. Tenslotte kan ook
na 2002 met Brugge als culturele hoofdstad van Europa en als resultaat van de
opmaak van de inventaris van het bouwkundig erfgoed door de Vlaamse Overheid
een opvallende stijging in het aantal beschermingen worden waargenomen (2002
en 2004). De opvallendste bescherming van de afgelopen jaren is allicht het
paviljoen dat de Japanse architect Toyo Ito bouwde naar aanleiding van Brugge
2002 en dat anno 2012 opnieuw ter discussie staat.
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Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, p.130
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Stad Brugge, DRO UNESCO en Onroerend Erfgoed, 2011. “De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.”
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Kaart 39: Overzicht van monumenten en landschappen in 1972: waterwegen (blauw), beschermd voor 1968 (oranje),
beschermd landschap (groen), beschermd voor 1931 maar niet langer in 1972 (beige), in 1968 voorgesteld te
beschermen (donkerbruin) en in 1972 voorgesteld te beschermen (lichtbruin). (Bron: Groep Planning, 1976, p.128129)
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Kaart 40: Beschermde monumenten anno 2011 met aanduiding van de periode waarin de gebouwen als monument
werden beschermd. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2012)
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Kaart 41: Overzicht van de beschermde monumenten in de binnenstad en hun gezichtsveld (50m). Op die manier
wordt tot 70% van de totale oppervlakte van de binnenstad bedekt. (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO,
2011c)
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In 1972 werden in het Structuurplan een aantal voorstellen gedaan voor
verdere bescherming in de Brugse binnenstad. Het valt op dat die voorstellen
vaker de bescherming van grotere gehelen bepleitten dan louter individuele
monumenten. Het belang van de visuele integriteit van het stedelijke landschap
werd hier al prioritair beschouwd. De gehelen die in 1972 werden aangeduid,
overlappen in belangrijke mate met de belangrijkste historische assen zoals die
in de analyse van de historische stadsstructuur naar voor kwamen. Een aantal
voorstellen uit 1972 werden effectief beschermd als monument of stadsgezicht
(bv. Minnewater, Meebrug en Peerdenbrug, de godshuizen in de Kammakersstraat
en Kreupelenstraat, Schouwburg,…), maar de meerderheid van de straten en
stadsgezichten die werden voorgesteld, werden vooral gedeeltelijk (vaak een
aantal individuele monumenten) beschermd.

5.2.2.

Waardevol onroerend erfgoed
Behalve het beschermd onroerend erfgoed, telt Brugge een groot aantal
waardevolle erfgoedrelicten die werden opgenomen in de inventaris van het
bouwkundig erfgoed, opgemaakt door het Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed (VIOE).
De Brugse inventaris werd in 1999 voor de oudste stadskern in boekvorm
gepubliceerd in de reeks ‘Bouwen door de eeuwen heen’ en in 2004 volgden de
overige twee boekdelen (Middeleeuwse stadsuitbreiding noord en zuid). Tussen
2003 en 2006 werden nog zeven volumes via het internet ontsloten zodat een
volledige inventaris voor Brugge beschikbaar is. De inventaris werd in 2009
voor de eerste keer door de administrateur-generaal van het VIOE vastgesteld.
Intussen gebeurde dat nog twee keer. Dit houdt in dat deze lijst van het waardevolle
patrimonium in Vlaanderen een volwaardig beleidsinstrument is en dat er ook
rechtsgevolgen aan verbonden zijn. De regelgeving voor gebouwen opgenomen
in de inventaris spitst zich vooral toe op ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige
vergunning nodig bij afbraak en zonevreemde gebouwen kunnen makkelijker
worden herbestemd), energieprestatie (stedenbouwkundige vergunning nodig
voor een aantal ingrepen en de mogelijkheid tot afwijken van de bestaande normen)
en woonbeleid (kosten voor renovatie van sociale woningen mogen maximaal 80%
van de kostprijs voor een gelijkaardige nieuwbouw bedragen).
Over het hele grondgebied van Brugge verspreid, zijn zo een 6.700 gebouwen in
de inventaris opgenomen, waarvan 3.522 in de binnenstad.93
In het Structuurplan van 1972 werd reeds een eerste aanzet gegeven voor
een inventarisatie van het Brugse erfgoed. Er werd een eerste historische
inventaris voorgesteld die de spreiding van de historische panden (met gevels) uit
verschillende perioden in kaart brengt. Daarop aansluitend werden de panden in
de binnenstad ook gewaardeerd. Alle panden werden geclassificeerd onder één
van volgende categorieën:
r
Architectura major, ankergebouwen van de eerste categorie: dit zijn de
beeldbepalende gebouwen waaraan de stad haar (internationale) faam te
danken heeft.
r
Architectura major, tweede categorie: gebouwen van groot stedelijk belang
die het wezen van de stad bepalen.
r
Architectura minor: gebouwen met bijzondere architecturale waarde in een
harmonieuze omgeving.
r
Gebouwen zonder architecturale waarde: zijn niet essentieel bepalend voor
het uitzicht en het karakter van de stad.
Deze classificatie werd opgenomen en verder uitgewerkt in de deelplannen
die vanaf het begin van de jaren 1970 voor verschillende stadsdelen werden
opgemaakt. Bij de opmaak van de deelplannen werden de verschillende panden die
binnen het projectgebied gelegen waren, bezocht en op hun historische waarde
onderzocht. Er werd een gedetailleerde pandbeschrijving opgemaakt waarin de
waardevolle elementen per pand werden opgenomen.

93
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VIOE - Onroerend erfgoed
Kaart 42: overzicht van de in de inventaris van het bouwkundig erfgoed opgenomen panden in de Brugse binnenstad
(Bron: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2012; eigen verwerking SumResearch)
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Anno 2012 worden deze deelplannen nog project- of locatiematig verder uitgewerkt
in kleinere detailplannen. Wat de erfgoedwaardering betreft, heeft de stad de
ambitie om voor de hele binnenstad alle verzamelde informatie te groeperen, te
verzamelen en aan te vullen in een globale waarderingskaart. De waardering
wordt gevoed door historisch onderzoek en de expertise van de leden van de
Dienst Monumentenzorg.94 De erfgoedwaarderingskaart is een werkdocument
voor de stadsdiensten en een work in progress dat voortdurend wordt bijgewerkt
en aangevuld. De kaart voorziet zeven waarderingscategorieën:
r
Gebouwen met heel hoge erfgoedwaarde (beschermde monumenten en
gelijkwaardig).
r
Gebouwen met hoge erfgoedwaarde (meeste panden opgenomen in
de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, de inventaris van L. Devliegher of
gelijkwaardig).
r
Gebouwen met grote stadslandschappelijke waarde (op zich geen afzonderlijke
erfgoedwaarde, maar van belang in hun stedelijke context).
r
Gebouwen met ondersteunende stadslandschappelijke waarde (vallen niet
op, maar zijn erg passend in het straatbeeld).
r
Neutrale gebouwen (geen meerwaarde, niet storend).
r
Niet-passende gebouwen (storend door materiaalgebruik, schaal, volume,
ritme,...).
r
Nieuwbouw (architectuur van na 2000).
De grote sterkte van Brugge is het hoge aantal aan (niet noodzakelijk beschermd)
waardevol onroerend erfgoed. Deze concentratie draagt onlosmakelijk bij tot
de visuele integriteit van het Brugse stadslandschap. De eerste gemeentelijke
verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen
werd in 1980 uitgevaardigd en was een belangrijke stap in de vrijwaring van het
stadsgezicht. Ook publiciteit, zowel tijdelijke als niet tijdelijke en gevelverlichting is
op het grondgebied van de Stad Brugge onderworpen aan een vergunningsplicht.
Een eigenaar die enige vorm van visuele publicatie op zijn gevel wil aanbrengen,
moet hiervoor bij de stad Brugge een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
De reclameverordening is op dit moment in herziening gesteld.

5.2.3.

Een draagvlak voor erfgoed
Het voortbestaan van het draagvlak voor Brugse roerend en onroerend erfgoed
wordt ook door andere actoren gegarandeerd. Zo zijn er volgens BEN (Brugs
Erfgoednetwerk) tal van erfgoedverenigingen actief in Brugge. Zij zijn actief rond
verschillende erfgoedthema’s, zowel voor roerend, onroerend als immaterieel
erfgoed. Een aantal verenigingen zijn in het verleden vaak bijzonder belangrijk
geweest. Zij fungeren immers soms als drukkingsgroepen die de vinger aan de pols
houden. Wat onroerend erfgoed betreft, vermelden we er hier een aantal:
r
Marcus Gerardsstichting: opgericht in 1965, kocht en restaureerde panden
in de Brugse binnenstad en werkt rond de sensibilisering van een breed
publiek.95
r
Brugge Die Scone: in 1977 opgericht met als doel het in eer houden en de
promotie van het bouwkundig en cultureel erfgoed, o.m. door het uitgeven van
een driemaandelijks tijdschrift sinds 1980 en de promotie van streekeigen
benamingen.
r
Erfgoedforum: actiegroep die zich inzet voor waardevol erfgoed, typische
stadsgezichten en het woonklimaat.96
Daarnaast zijn er ook een aantal organisaties die zich actief inzetten voor het
behoud van een specifiek type erfgoed zoals bijvoorbeeld het varend, archeologisch
en religieus erfgoed. Een aantal van deze organisaties worden hieronder opgelijst.
Een opmerkelijke organisatie is de vzw Eucora, een opleidingscentrum dat zich
gespecialiseerd heeft in traditionele ambachten en restauratietechnieken.
r
Archonaut: het aanleren van basistechnieken houtbewerking aan de hand van
94
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Snauwaert, L., Devliegher, L., 2002. “Gids voor architectuur in Brugge”. Tielt, p.26
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Kaart 43: overzicht van de religieuze instellingen in de Brugse binnenstad (Bron: Stad Brugge, DRO Sector
UNESCO, 2012)
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r

r

r

restauratie van historisch waardevolle schepen; is eveneens een initiatief in
het kader van sociale tewerkstelling
Raakvlak: intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland
met als belangrijkste activiteiten veldwerk, kennis verzamelen en doorgeven,
inventarisatie van de vondsten en het creëren van een maatschappelijk
draagvlak.
YOT: Het YOT-project experimenteert hoe het kerkgebouw kan worden
geherwaardeerd tot een plaats voor spiritualiteitsbeleving voor een brede
groep van mensen.
Eucora: Europees Centrum voor Opleiding en Vervolmaking in Kunstambachten
en Historische Restauratie

Open Monumentendag is een belangrijk evenement dat in Brugge jaarlijks door
de dienst Monumentenzorg wordt georganiseerd. De thematische aanpak zorgt
ervoor dat verschillende facetten van het onroerend erfgoed aan bod komen. Op
die manier draagt Open Monumentendag bij tot het vergroten van een draagvlak
bij de bevolking en de algemeen grotere waardering voor erfgoed. Tijdens Open
Monumentendag worden ook restauratieprojecten geduid; het is dus een unieke
gelegenheid om een breder publiek vertrouwd te maken met de erfgoedsector. Zo
werden op 23 jaar tijd zo’n 500 gebouwen opengesteld én geduid tijdens Open
Monumentendag.

5.2.4.

Premies en subsidies voor beschermd onroerend erfgoed
Voor gebouwen die bij Koninklijk Besluit waren beschermd (47 in Brugge) kon in
1972 een subsidie voor restauratie worden aangevraagd. In het Structuurplan
1972 wordt een pleidooi gevoerd voor een bijkomende, nationale regelgeving die
de lasten moet helpen dragen. Dit werd later opgenomen in het Vlaams decreet
voor de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.97
Wat betreft de zorg voor het bouwkundig erfgoed, kunnen eigenaars van beschermde
monumenten een beroep doen op de restauratie- en onderhoudspremie van de
Vlaamse overheid. Momenteel wordt deze Vlaamse premie door een systeem van
koppelsubsidies aangevuld met bijdragen van provincie, gemeenten, regionale en
lokale besturen en eigenaars. Afhankelijk van het type monument wordt een andere
verdeelsleutel gehanteerd. Een nieuw erfgoeddecreet is in opmaak, het valt af te
wachten in welke mate dit de subsidiereglementering zal wijzigen.
In 2011 werd een goede €615.000 vastgelegd voor het stadsaandeel in de
restauratiepremie. Dit bedrag werd gespreid over tien projecten, waarvan acht
in de binnenstad. Daarnaast werden in Brugge in 2011 34 onderhoudspremies
toegekend (totaalbedrag €322.637), maar hierin komt de stad niet tussen.98

5.2.5.

Stedelijke premies en subsidies voor niet-beschermd onroerend erfgoed
De stad voorziet reeds sinds 1877 een bijkomende subsidie voor privé-eigenaars
die hun niet beschermde eigendommen wensten te restaureren, de zogenaamde
stadssubsidie voor het restaureren van gebouwen met erfgoedwaarde (ook
bekend als de subsidie voor Kunstige Herstellingen). Er kan een subsidie worden
toegekend van maximaal 50% voor gevelrestauratie en 30% voor de restauratie
van constructieve elementen.
De beslissing over het toekennen van de premie wordt in de binnenstad gebaseerd
op een intrinsieke evaluatie van de erfgoedwaarde. De inventaris die door het
VIOE werd opgemaakt, kan hierbij als inspiratie dienen, maar wordt aangevuld met
bijkomend onderzoek. Tot 50% van de restauratiewerken aan vanop het publieke
domein zichtbare delen van het gebouw worden gesubsidieerd, met een maximaal
bedrag dat wordt uitgereikt van €18.750. Bij restauratiewerken aan het interieur
en de constructieve elementen kan maximaal 30% van de restauratiekosten worden
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gesubsidieerd.99
Wanneer voor de restauratie van een pand een dergelijke subsidie wordt
toegekend, wordt het pand door middel van een notariële acte feitelijk een ‘stedelijk
monument’. Er wordt namelijk een erfdienstbaarheid “non modificandi” gevestigd
op het gebouw waarvoor een subsidie wordt toegekend. Dit impliceert dat er geen
wijzigingen zonder toestemming van het stadsbestuur mogen worden uitgevoerd,
een onderhoudsplicht voor de eigenaar, een recht van nazicht voor de stedelijke
ambtenaren en het recht van het stadsbestuur om werken te laten uitvoeren
op kosten van de eigenaar indien de eerder vermelde maatregelen niet worden
nageleefd.100
In 2011 werden in Brugge 31 dergelijke subsidies voor een totaalbedrag van zo een
€360.000 uitgereikt. Er kwamen 59 nieuwe aanvragen voor een premie, waarvan
er 36 principieel werden goedgekeurd. Er werden 27 restauratiedossiers door
het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.101 Onderstaande tabel
geeft de evolutie weer van het budget dat de stad Brugge sinds 1980 besteedde
aan premies voor zowel beschermd als niet-beschermd onroerend erfgoed.

Tabel 24 Overzicht van de uitbetaalde premies Kunstige Herstellingen en beschermde monumenten
door de stad Brugge
Jaar

Kunstige herstellingen
(euro)

Totaal

Beschermde
monumenten
(stadsaandeel in euro)

1980

319.108

/

1981

293.840

/

1982

296.630

/

1983

61.421

2.273

1984

216.241

/

1985

200.000

104.329

1986

199.623

/

1987

230.934

119.173

1988

191.679

56.352

1989

115.257

13.687

2.124.734

296.264

1990

186.170

6.187

1991

185.634

/

1992

155.956

52.094

1993

203.086

110.161

1994

274.185

4.599

1995

309.304

135.388

1996

371.351

136.842

1997

496.601

335.096

1998

467.800

471.659

1999

302.392

14.214

2.952.479

1.266.240

TOTAAL
1980-1989

TOTAAL
1990-1999

99

2.420.999

4.218.719

Stad Brugge, 2009. “Stedelijk reglement voor het verlenen van subsidie voor het restaureren van gebouwen
met erfgoedwaarde, Herziening vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 26 mei 2009.” Brugge, p.

100 Stad Brugge, 2009. “Stedelijk reglement voor het verlenen van subsidie voor het restaureren van gebouwen
met erfgoedwaarde, Herziening vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 26 mei 2009.” Brugge
101 Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening – Sector UNESCO, 2012. “Betreft: jaarverslag 2011.” Brugge, p.3

168

Managementplan UNESCO-zone Brugge

2000

491.171

54.371

2001

425.949

654.241

2002

639.705

212.781

2003

479.930

139.479

2004

441.670

139.479

2005

515.894

280.491

2006

201.750

338.015

2007

379.816

103.592

2008

465.940

205.000

2009

336.473

115.000

2010

421.827

16.073

2011

364.619

615.040

TOTAAL
2000-2011

5.164.744

2.918.563

8.083.307

TOTAAL
1980-2011

10.241.958

4.481.067

14.723.025

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO)

5.2.6.

Functionele woonverbeteringspremie
Behalve de premies voor beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed
bestaat er ook een functionele woonverbeteringspremie die kan worden uitgereikt
aan eigenaars van woningen .die 40 jaar of ouder zijn. De kostprijs van de werken
bedraagt minstens €1.750 en de premie beslaat 40% van de totale kost (max.
€4.500 gedurende 10 jaar). Sinds de invoering van de premie in 1979 heeft de
stad Brugge in totaal reeds meer dan €28 miljoen uitgereikt. Een belangrijk deel
daarvan ging naar renovaties in de Brugse binnenstad, tussen 2001 en 2010 was
dat €2.834.291.

Tabel 25: Overzicht van het aantal (goedgekeurde) aanvragen voor de functionele
verbeteringspremie. in de binnenstad
Aanvraagjaar

Aantal ingediende
aanvragen

Totaal bedrag uitgereikt
aan premies (euro)

2002

631

827.904

2003

594

1.310.493

2004

557

1.139.449

2005

577

905.169

2006

556

1.065.507

2007

550

976.971

2008

536

988.638

2009

616

1.129.113

2010

525

1.028.136

2011

500

1.176.464

(Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO)

5.2.7.

Een bijzonder geval: het religieuze erfgoed
Volgens de inventarisatie van de functies uit 2011 zijn er in de binnenstad twintig
kerken, elf kapellen, 18 gebouwen onder de noemer ‘klooster, abdij, monasterium,
congregatie en orde’ en één gebouw voor het bisdom (Heilige Geeststraat). Het
religieuze erfgoed is zeker voor Brugge een bijzondere uitdaging. Dit is zo gezien
de onmiskenbare kwaliteit van het religieuze erfgoed en de bepalende positie
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Kaart 44: Overzicht van de verschillende religieuze erfgoedsites op het Brugse grondgebied (Bron: Stad Brugge,
DRO Sector UNESCO, 2012)
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die het inneemt in de stedelijke structuur. In de toekomst moet met alle partners
zorgvuldig afgewogen worden hoe met dit erfgoed - waaraan ook een bijzonder
waardevol roerend patrimonium verbonden is - wordt omgesprongen. De stad
Brugge kan hierin een pioniersrol spelen en stelde als eerste stap in 2006 een
consulent religieus erfgoed aangesteld.
De toekomst van parochiekerken staat op Vlaamse niveau ter discussie. De
bevoegde minister, Geert Bourgeois, stelde midden 2011 zijn conceptnota ‘Een
toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ voor, een document dat de problematiek
van de toenemende ontkerkelijking bespreekt in het licht van het enorme religieuze
patrimonium in Vlaanderen.
Vlaanderen beschikt over zo’n kleine 1.800 parochiekerken en een veelvoud aan
pastorieën, kapellen en kloostergebouwen. Anno 2011 stelde de minister drie
belangrijke klemtonen vast wat dit religieuze patrimonium betreft:102
r
Een verbroken evenwicht tussen aanbod en gebruik van parochiekerken:
gezien de toenemende secularisering worden een aantal parochiekerken niet
meer of minder gebruikt voor de eredienst. Een overweging van hoe andere
maatschappelijke functies die te kampen hebben met plaatsgebrek gebruik
kunnen maken van deze infrastructuur dringt zich op.
r
Het goede beheer van de parochiekerken staat onder druk, dit deels door het
gebrek aan professionele omkadering, maar ook door de zware financiële last
die dit legt op de lokale besturen.
r
Een onvoldoende strategische benadering die een toekomstvisie voor het
geheel van parochiekerken binnen een gemeente of binnen een bredere regio
vastlegt.
In het nieuwe erfgoeddecreet voorziet de minister een systeem van
erfgoedrichtplannen: een sectorale visie vanuit Onroerend Erfgoed voor een
geografisch of thematisch gebied waarin ontwikkelingsrichtlijnen voor het erfgoed
binnen dat gebied worden geformuleerd. Aan dit richtplan wordt een actieplan
gekoppeld dat instrumenten en middelen aanreikt die nodig zijn om de doelstellingen
uit het richtplan te realiseren.103 De minister plant een aantal proefprojecten rond
parochiekerken.
Ten derde wil de minister ook herbestemmingen financieel stimuleren, ondermeer via
het nog vaak onbekende instrument van de subsidie voor herbestemmingsplannen
voor beschermde monumenten. Hierbij wordt een mogelijke uitbreiding tot
herbestemmingsplannen voor niet-beschermde kerkgebouwen overwogen.104
Daarbij aansluitend wil de minister ook extra voorwaarden koppelen aan de
onderhouds- en restauratiepremie. Met het oog op een premie moet onder
andere een door de gemeenteraad goedgekeurde visie voor alle kerken binnen de
gemeente, een motivering voor de (toekomstige) bestemming van het gebouw en
een overeenstemming tussen de (toekomstige) bestemming en de goedgekeurde
visienota in het restauratiedossier worden opgenomen. Daarnaast wordt ook
voorgesteld om convenanten in te dienen.
In de stad Brugge zijn er momenteel zeven parochies (Christus Koning, Heilige
Familie, Heilige Magdalena en Catharina, O.L.Vrouw, Sint-Anna, Sint-Gillis, SintJacob de Meerdere en Sint-Jozef) en 31 parochiekerken. 105

5.2.8.

UNESCO
De werelderfgoedconventie (voluit World Heritage Convention for the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage) werd in 1972 door UNESCO
aangenomen. België ratificeerde de werelderfgoedconventie in 1996 en
sindsdien werden tien Belgische sites in de werelderfgoedlijst opgenomen.
Brugge telt drie werelderfgoedsites: het begijnhof (sinds 1998 deel van de

102 Bourgeois, G., 2011. “Conceptnota: Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk.” Brussel, 24 juni 2011, p.
2-7.
103 Bourgeois, G., 2011. “Conceptnota: Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk.” Brussel, 24 juni 2011, p. 11.
104 Bourgeois, G., 2011. “Conceptnota: Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk.” Brussel, 24 juni 2011, p. 12.
105 Kerknet, 2012. “Overzicht parochies in de Brugse binnenstad.” kerknet.be.
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seriële werelderfgoedsite van Vlaamse begijnhoven), het belfort (sinds 1999
deel van de seriële werelderfgoedsite van Franse en Belgische belforten) en de
historische Brugse binnenstad (sinds 2000). De nominatie tot werelderfgoed heeft
geen juridisch bindende gevolgen, maar kan eerder beschouwd worden als een
kwaliteitslabel en erkenning van het universele karakter en belang van de site.
UNESCO verlangt wel dat de werelderfgoedsites een managementplan opmaken
en op regelmatige basis over hun vooruitgang rapporteren (periodic reporting).
De beheersplannen die voor het belfort en het begijnhof moeten worden opgemaakt,
zullen - ook rekening houdend met de verschillende soorten werelderfgoed - van
een andere orde dan het beheersplan dat momenteel voor de Brugse binnenstad
wordt opgemaakt. Beide gebouwen zijn eigendom van de stad en zijn beschermd als
monument. Het belfort is één gebouw waarvoor het behoud en de instandhouding
de verantwoordelijkheid is van de stedelijke dienst Patrimoniumbeheer. Het gebruik
en het dagelijkse beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de Brugse Musea
en de dienst Cultuur.
Het begijnhof bestaat dan weer uit een cluster van woonpanden, een kloostercomplex
en een kerk. Ook hier ligt de instandhouding van het patrimonium en het beheer in
de handen van de dienst Patrimoniumbeheer. De zusters Benedictinessen staan
in voor het dagdagelijks beheer van de uitrusting en verhuren een aantal panden
aan vrouwelijke bewoonsters. Over de toekomst van het begijnhof dient nagedacht
te worden, gelet op de sterk vergrijzende kloostergemeenschap. Het behoud en
beschermen van de woonfunctie lijkt een noodzaak voor behoud van de integriteit.
Een op maat geschreven beheersplan moet hiervoor een aantal krachtlijnen
vastleggen.
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5.3.

Het stedelijk beleid van kwalitatieve stadsvernieuwing106
De stad Brugge voert sinds het begin van de jaren 1970 een geïntegreerd beleid
voor kwalitatieve stadsvernieuwing waarbinnen de zorg voor de monumenten,
de archeologische relicten, het landschappelijke erfgoed en het hele gebouwde
patrimonium voorop wordt gesteld. Het beleid wordt grotendeels bepaald door
het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraard, terwijl het
beleidsvoorbereidend werk en de consequente uitvoering van het beleid in handen is
van de dienst ruimtelijke ordening. De dienst ruimtelijke ordening Sector UNESCO,
Christus Koning en Lissewege en de dienst monumentenzorg & erfgoedzaken gaan
geïntegreerd tewerk waarbij onroerend erfgoed en stedenbouw onder één dak zijn
gebracht en steeds in wisselwerking met elkaar treden. De dienst wordt bemand
door architecten, stedenbouwkundigen, erfgoedconsulenten, bouwcontroleurs en
een aantal technische medewerkers. De dienst voert een stedenbouwkundig beleid
dat gebaseerd is op het maximaal instandhouden van het bestaande historische
patrimonium en op een kwalitatieve inpassing van nieuwbouw of nieuwe ruimtelijke
vraagstellingen in de onmiddellijke bebouwde omgeving. Dit strikte beleid houdt
volgende stappen in:

106 De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de nota: Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening en
Monumentenzorg sector UNESCO, 2012. “UNESCO-zone – bepaling randvoorwaarden. Evaluatiecriteria
ruimtelijke en architecturale inpassing” Brugge, februari 2012, pp.12.
DEEL I

175

Een contextuele projectgebonden benadering: ruimtelijke analyse van de stedelijke structuren binnen
de projectgrenzen en in de onmiddellijke context
BASISGEGEVENS VOOR ANALYSE:
Kadastrale kaarten met perceelsgrenzen
Historische kaarten en kadasterkaarten
Beeldbank (via www.huizenonderzoekbrugge.be)
Fotogrammetrische kaarten van de binnenstad (bebouwde en onbebouwde percelen, schaal en
korrelgrootte, bouwdiepte met hoofd- en bijgebouwen, hoogtepunten van straatniveaus en bestaande
bebouwing)
Functiekaarten (vijfjaarlijks geactualiseerd; via kredieten Stedenfonds wordt, zoals goedgekeurd in
de gemeenteraad van 28.11.2011, een budget van € 25.000 voor de vijfjaarlijkse studie vrijgemaakt)
Verkeersinrichtingen, parkeergebieden en parkeerzones zijn geïnventariseerd, gelokaliseerd en
becijferd (cf. behoeftes binnen projectzone)
Bouwdieptes en bebouwingsdichtheden van de aanpalende panden (cf. ruimere context)
Situering en evaluatie van niet bebouwde binnengebieden/tuinen naar ruimtelijke kwaliteit en impact
op omgeving
Fotomateriaal, fototheek, luchtfoto’s,...
Fiches met inventarisatie van vroegere functies, beschrijving waardevolle elementen en fotomateriaal
van het moment van opmaak

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN EN BEPERKINGEN:
Richtlijnen (na plaatsbezoek) met betrekking tot:
r
r
r
r
r
r

maximale bouwdiepte
maximale aanvaardbare volumes
terreinbezetting
aansluiting op bestaande bebouwing
inpassing in de specifieke context en in het straatbeeld
bij grote projecten: extra randvoorwaarden (bv. maximale terreinbezetting,
vloer/terreinindex,..)

Essentiële randvoorwaarde: de bescherming en -indien mogelijk herstel- van de ruimtelijke kwaliteit
van de woonomgeving en het kleinkorrelige karakteristieke stadslandschap door:
r
r
r
r

Passende volumes in de straatgevel door: gabarietbeheersing, aansluiting
nieuwe hoofdvolumes op bestaande gabarit, beheersing van de bouwhoogtes
Vrijwaring van binnengebieden: beperken van ‘tunnelconstructies’ die die
zichten en lichtinval beperken en een maximale aansluiting van tuinzones (cf.
groene hart van een bouwblok)
Privacy garanderen: voldoende vrije ruimten bij de woningen (oa. privétuinen)
Bebouwingsregels voor gebouwen in tuinzones

IMPLEMENTATIE:
1971-1985: implementatie van de randvoorwaarden in deelplannen (voor een aantal binnenstedelijke
kwartieren opgemaakt; via kredieten Stedenfonds wordt, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van
28.11.2011, een budget van € 100.000 voor de verdere opmaak van de deelplannen)
Deelplannen worden anno 2012 project- of locatiematig verder uitgewerkt in kleinere detailplannen

AFWEGING:
Deze benadering laat voldoende flexibiliteit en vrijheid toe om elk project afzonderlijk te benaderen. Voor
elke aanvraag kan een aanvaardbare en kwalitatieve oplossing gevonden worden die zich inpast in de
korrelgrootte van de bebouwing en de omgeving en binnen de algemene structuur van de stedelijke context.
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De erfgoedwaarde van de panden of de panddelen binnen de projectgrenzen: intrinsieke,
architectuurhistorische en kunsthistorische waarde

BASISGEGEVENS VOOR BEPALING:
(aanwezig binnen dienst Monumentenzorg)
Fiches van individuele panden opgemaakt in functie van de deelplannen (1974-1985 na plaatsbezoek
en inclusief pandbeschrijving met waardevolle elementen)
Verslagen van verschillende plaatsbezoeken van de dienst (sinds 1972)
Verzamelde gegevens n.a.v. plaatsbezoek, dossierbehandeling, voorbereiding Open
Monumentendag,...
Beeldbanken www.beeldbankbrugge.be, www.huizenonderzoekbrugge.be en fototheek van de dienst
Literatuur (oa. Devliegher, L., 1975. “De huizen te Brugge” en Inventaris Bouwkundig Erfgoed
(1999-2004))
Jarenlange ervaring en beroepskennis van de medewerkers

METHODOLOGIE BEPALING:
Een waardering op basis van typologie voor het volledige gebouw (niet louter gevel)
Criteria voor de ‘graad van waardering’:
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Tijdsdocument
Architecturale stijlkenmerken
Historische connotatie
Gaafheid
Authenticiteit
Integriteit (geen gewilde vervalsing)
Zeldzaamheid
Ensemblewaarde binnen het stedelijke landschap
Context
Informatiewaarde
Representativiteit (ook binnen de stijl)
….

Digitalisering van de kaarten met mogelijkheid om de informatielayer te consulteren en steeds
bijkomende informatie toe te voegen

IMPLICATIES:
Op basis van deze kaart worden randvoorwaarden opgesteld die worden afgewogen bij de beoordeling
van ingrepen in of aan een pand.
Sloop van bestaande bebouwing is dus in de praktijk quasi uitgesloten voor heel wat panden in de
binnenstad.
Sloop en vervangende nieuwbouw blijven slechts bespreekbaar na een grondige evaluatie
van de panden ter discussie waaruit duidelijk blijkt dat geen van bovenstaande criteria
voldoende doorweegt om behoud voorop te stellen, en telkens onder voorbehoud van
een goede architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van het nieuwe project.
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De gemeentelijke verordening op het verkavelen, bouwen en op beplantingen

BASIS STRUCTUURPLAN 1972 / DEELPLANNEN:
Richtlijnen voor de omgang met de historische stad met als uitgangspunten het respect voor:
r
r
r
r
r
r
r

schaal
perceelsstructuur
bouwhoogte
aantal bouwlagen
dakhelling
materiaalgebruik
kleur

In 1993 voor het eerst juridisch vertaald in een gemeentelijke verordening

VERORDENING 1993:
Expliciete regels over:
r
r
r

r

vorm en kwaliteit (materiaalgebruik, daken, schrijnwerk, oppervlakte, lichten luchttoetreding,...) van gebouwen in de binnenstad
bijkomende vergunningsplicht voor een aantal kleinere werken die binnen de
nationale wetgeving niet gunningsplichtig zijn (bv. vervanging schrijnwerk,...)
ook bepaalde functiewijzigingen zijn vergunningsplichtig, hetgeen toelaat
een aantal ontwikkelingen te sturen (bv. hotelstop, vakantiewoningenstop,
oneigenlijke bestemmingswijziging van woongelegenheden)
(een eental bepalingen zijn ook van toepassing buiten de binnenstad)

VERORDENING 2006:
Bijkomende regels rond inpassing nieuwbouw in de binnenstad

WIJZIGINGEN 2011:
Aanleiding: UNESCO-aanbevelingen
Verscherping van een aantal voorwaarden met betrekking tot sloop en gabarietbeheersing

De architecturale criteria en randvoorwaarden

HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR:
Enerzijds vinden vormgevers binnen de randvoorwaarden ruimte voor creatieve en kwalitatieve
hedendaagse architectuur; ze zijn een veruiterlijking van de hedendaagse geest van de stad
MAAR lokken vaak kritiek uit bij behoudsgezinde toeschouwers/bewoners/bewakers van de stad
Anderzijds passen andere projecten zich eerder traditioneel in het stedelijk weefsel in (cf. met
respect voor materiaalgebruik, schaal, korrel,...)
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De raadgevende commissies

DE RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR STEDENSCHOON:
opgericht in 1904 - toetst voorgestelde ingrepen af ten aanzien van het grote geheel
Samenstelling: notoire burgers met kennis van geschiedenis, de architecturale en ruimtelijke
kwaliteiten, het pittoreske, het verhaal achter de gevels en straatwanden
Advies aan het College van Burgemeester en Schepenen over:
r
r
r

alle wijzigingen in het straatbeeld van de Brugse binnenstad en Lissewege
dorpskom bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning
de architectuur van belangrijke nieuwbouwprojecten en grootschalige
bouwprojecten
het verlenen van stadssubsidies voor de ‘Kunstige Herstelling’ van waardevol
erfgoed (=restauratiepremie voor particuliere niet beschermde panden)

Invloed:
r
r
r

adviezen geven vaak aanleiding tot herziening van bouwprojecten
worden meegenomen bij de beoordeling van dossiers door de diensten
spelen mee in de beslissing van het College

GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening):
opgericht in 2001 - advies ruimtelijk beleid
Samenstelling: deskundigen en maatschappelijke geledingen

DRIEPARTJENOVERLEG:
opgericht in 2008 - advies stedenbouwkundige aanvragen (vaak erfgoedgerelateerd)
Samenstelling: vertegenwoordigers van de stad, Vlaamse overheid en betrokken partij

EXPERTENCOMMISSIE UNESCO:
opgericht in 2011
Samenstelling: verschillende experten op vlak van architectuur, erfgoedbeheer, stedenbouwkundige
en maatschappelijke ontwikkelingen
Taakstelling:
r
r
r
r

input en begeleiding bij het managementplan
begeleiding stedenbouwkundige opdrachten binnen de werelderfgoedsite
advies over dossiers met invloed op de statement of outstanding universal
value
begeleiding van de periodic reporting aan UNESCO

VROEGERE COMMISSIES EN RAADGEVENDE INSTANTIES:
Stuurgroep (voor 1976-1985): advies bij de opmaak van deelplannen, begeleiding bij de ruimtelijke
uitwerking van de deelplannen, advies met betrekking tot de compatibiliteit van bepaalde projecten met
de randvoorwaarden van de deelplannen
Stedenbouwkundige
begeleidingscommissie
(1996-2007):
cf.
Stuurgroep
en
verruiming van het werkveld tot stationsomgeving en het volledige grondgebied
van
Brugge,
voornamelijk
advies
over
herlocalisatie
van
grootschalige
functies
Ambtelijke commissies en ambtelijk overleg: maandelijks gestructureerd overleg tussen
beleidsverantwoordelijken en ambtenaren van de stad en de Vlaamse overheid (jaren 1980-1990)
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Procesverloop van een vergunningsaanvraag

VOORBESPREKING:
Verkennend gesprek tussen architect/bouwheer en de stadsdienst ivm. bouwwensen,
randvoorwaarden en bouwprojecten
Uiteenzetting van de belangrijke elementen in het dossier:
r
r
r
r

r

erfgoedwaarden en de daaruit volgende randvoorwaarden
ruimtelijke randvoorwaarden vanuit de context
functiebepalingen of –beperkingen (hotelstop, vakantiewoningenstop,
bescherming van het wonen in woonomgevingen, …)
bepalende adviezen (bv. agentschap Onroerend Erfgoed, brandweer,
groendienst,
driepartijenoverleg,
Raadgevende
Commissie
voor
Stedenschoon, …)
eventuele afspraak voor een plaatsbezoek

Indien nodig, reeds een bespreking tijdens een werkoverleg met de volledige dienst

INGEDIEND DOSSIER:
cf. termijnen Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
Voorafgaande termijn van 30 dagen om volledigheid en ontvankelijkheid te bepalen (administratie en
dossierbehandelaar). Acties die binnen die termijn worden ondernomen in Brugge:
r
r
r
r

opvragen van interne adviezen (indien ongunstige adviezen: stopzetting of
onontvankelijk verklaren in overleg met bouwheer/architect)
indien geen voorbespreking: vaststelling randvoorwaarden en eventuele
suggestie voor bijsturing
constant vooropstellen van het maximaal behoud van erfgoedwaarden en
kwalitatieve ruimtelijke inpassing
evenwicht vinden tussen wensen van de bouwheer en de diverse adviezen en
randvoorwaarden van de stadsdiensten

Effectieve behandelingstermijn van de vergunning van 75 (105 indien openbaar onderzoek nodig)
dagen:
r
r
r
r

indien nodig: opdracht tot openbaar onderzoek
bij wijziging impact gevelbeeld: advies Raadgevende Commissie Stedenschoon
bij ingrijpende projecten: driepartijenoverleg en eventuele andere adviezen
voor grotere projecten: overlegvergadering met alle adviserende diensten
om tegenstrijdige adviezen uit te sluiten in functie van een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing

VERGUNNING:
Voorstelling aan het College van het dossier en het uitgebreid en gemotiveerd verslag met:
r
r
r
r
r
r

alle adviezen over het dossier
erfgoedbeoordeling en ruimtelijke beoordeling (gemeentelijke ambtenaar)
toetsing van de vigerende regelgevingen
indien van toepassing, ingediende bezwaarschriften naar aanleiding van het
openbaar onderzoek
aanduiden van eventuele conflictpunten
voorstel voor beslissing

Beslissing van het College over al dan niet toekennen van de vergunning, een eventuele vraag tot
planaanpassingen (en opnieuw voorleggen van het dossier) en eventueel opleggen van voorwaarden
die moeten worden nageleefd.
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BEMERKING:
De korte behandelingstermijnen opgelegd in de VCRO noodzaken tot een zeer alerte houding en grote
inzet van kennis en capaciteit. De sector UNESCO beschikt over een uitstekende intrinsieke kennis
van de stad en een ruime verzameling basisigegevens waaronder iconografisch materiaal, notities,
plannenarchief,... zodat snel ingespeeld kan worden op de gestelde vragen. Het interdisciplinair team
geeft dan ook de mogelijkheid om diverse disciplines en insteken te bundelen in een gecoördineerd
advies aan de burgers, aan de bouwheren, aan de architecten en aan de gemeentelijke beleidsvoerders.
Enkel met correcte en accurate informatie kan er immers een duidelijk gefundeerd en gemotiveerd
standpunt ingenomen worden. Het is belangrijk dat eventuele knelpunten zo vroeg mogelijk in het
proces naar voor komen en dat hierop ingespeeld kan worden. Tijdens de effectieve behandeling
van een bouwaanvraag blijft er, gelet op de strikte termijnen, slechts een beperkte tijd over om nog
wijzigingen aan het dossier aan te brengen. Na het openbaar onderzoek mag men juridisch geen grote
wijzigingen meer aanbrengen in het plan.
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5.4.

Open ruimtebeleid
De diversiteit van de publieke ruimte is in Brugge een interessant gegeven. Ze
wordt gekenmerkt door verschillende groene ruimten (parken, tuinen,...) en een
groot aantal ‘minerale’ pleinen overheen de binnenstad. Wat de publieke ruimte
betreft, werd reeds in 1972 gewag gemaakt van de parken, pleinen en bomen als
groene elementen van de publieke ruimte.
Wanneer men er het befaamde stadsplan van Marcus Gerards op naslaat, komt
men tot de vaststelling dat Brugge in belangrijke mate gekenmerkt werd door
een aanzienlijk aantal groene ruimten met een verschillend karakter, zij het vaak
als onderdeel van een kloostercomplex: moestuinen, boomgaarden, hovingen,
bleekweiden, etc. In de twintigste eeuw kwamen deze groene ruimten in toenemende
mate onder druk te staan. Vandaag beschikt Brugge in vergelijking tot andere
historische steden nog steeds over een aantal grote groene ruimten, vaak grote
voormalige kloostertuinen verscholen achter hoge muren.107
Ook de overige open ruimten worden bedreigd door verdichting en versnippering
en dient in acht te worden genomen bij ontwikkelingsprojecten in de binnenstad. Om
de verschillende ruimtelijke typologieën in de binnenstad te beheren, werd besloten
een algemeen Open Ruimtebeleidsplan op te maken. Toch moet worden vermeld dat
in het verleden reeds een aantal beleidsopties werden genomen met betrekking
tot de aanleg van de publieke ruimte. Zo wordt er bij nieuwbouwprojecten of de
heraanleg van de publieke ruimte steeds gestreefd naar een maximaal respect
voor de historische en stedelijke context. Een coherente publieke ruimte wordt ook
nagestreefd door een consequent materiaalgebruik: stadsparken krijgen paden
in dolomiet en klinkers, verouderde asfaltpaden worden vervangen en er wordt
steevast vastgehouden aan één bepaald type zitbank.108
In het Structuurplan 1972 werd behoud door vernieuwing als credo voor de
omgang met de historische stad vooropgesteld. Voor de publieke ruimte geldt dit
eveneens. De afgelopen jaren waren er een aantal hedendaagse interventies die
de publieke ruimte versterkt hebben: de toeristische onthaalinfrastructuur met
de nieuwe brug aan de Katelijnepoort, de Conzettbrug over de Coupure (in het
kader van Brugge 2002) en de verderzetting van de groene gordelstructuur van
de Vesten. Daarnaast is er ook specifiek aandacht voor spelinfrastructuur, zowel
geïntegreerd in grotere parken als een poging om in de binnenstad - op dit moment
minder goed bedeeld wat speelzones betreft - toch ook een aantal spelelementen
in de publieke ruimte in te passen.109
Het beleidsplan open ruimte
In 2008 werd de aanzet gegeven voor de opmaak van een beleidsplan open
ruimte voor Brugge. Het beleidsplan open ruimte wil een globale visie geven op
de gewenste open ruimtestructuur van de binnenstad, aangevuld met een aantal
concrete aanbevelingen en acties voor geselecteerde cases.110
In het plan worden zestien open ruimtestructuren overheen de negen kwartieren
van de Brugse binnenstad bepaald. Ten aanzien van deze structuren worden in het
rapport vier beleidsaanbevelingen geformuleerd:
r
Streven naar een evenwichtige spreiding van verschillende soorten open
ruimten overheen de binnenstad.
r
Onderling verbinden van de afzonderlijke open ruimten tot een samenhangend
netwerk.
r
Valoriseren van de open ruimten door middel van een betere inrichting of
aansluiting op nabije bebouwing.
r
Aanduiden van te beschermen open ruimten.

107 Stad Brugge, Groendienst, 2011. “Groenevolutie in de Brugse binnenstad.” Brugge, pp. 1-2
108 Stad Brugge, Groendienst, 2011. “Groenevolutie in de Brugse binnenstad.” Brugge, pp. 4-5
109 Stad Brugge, Groendienst, 2011. “Groenevolutie in de Brugse binnenstad.” Brugge, pp. 5.
110 De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de nota: Stad Brugge, Groendienst, 2012. “Nota Open
Ruimtebeleidsplan.” Brugge, februari 2012, pp.128
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Kaart 45: Overzicht van de verschillende open ruimtes op het Brugse grondgebied. (Bron: Buro II, 2012, Beleidsplan
voor de open ruimten in de historische binnenstad van Brugge p. 9)
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Op basis van deze aanbevelingen worden een aantal concrete visies met betrekking
tot ontwikkelingsperspectieven en beleidsmaatregelen geformuleerd. Deze visies
worden geformuleerd voor vier categorieën open ruimten:
De zogenaamde ‘non toccandi’ open ruimten die als groene monumenten worden
beschouwd en daarom integraal moeten worden beschermd. Voorbeelden van
zo een zones zijn de Dijver, de tuin van het Grootseminarie en het begijnhof De
Wijngaard en de Vestingengordel.
De te behouden open ruimten zijn belangrijke open ruimten in het kwartier
waarbinnen ze gelegen zijn en moeten worden gevrijwaard als open ruimte.
Voorbeelden zijn de stadspleinen en stadsparken, grote kloostertuinen en
particuliere tuinen (onbebouwde binnengebieden).
Een derde zone zijn de te herstructureren open ruimten met zowel open ruimte
als bebouwing die door herstructurering kwalitatief versterkt kunnen worden.
Hat gaat meestal om deels bebouwde binnengebieden zoals de tuin van het SintJozefsinstituut, de site van het Sint-Leocollege en de site van het KTA in de
Jakobinessenstraat.
De te herwinnen open ruimten zijn zones die de ontbrekende schakels in de
binnenstedelijke groene ruimtestructuur moeten realiseren. Dit kan door nieuwe
open ruimten te creëren of door de aanleg van groene assen en fiets- en
wandelpaden. Voorbeelden van zulke zones die volledige bebouwde delen hebben
waar groen afwezig is, zijn het Baron Ruzettepark (weliswaar niet volledig bebouwd,
maar wel gedeeltelijk bebouwd op een manier die de bestaande parkfunctie nadelig
beïnvloedt wat betreft doorwaadbaarheid en coherentie), de site van het bedrijf
Genencor en de sectie van de vestingen ter hoogte van de Boninvest.
Voor elk van de categorieën worden concrete maatregelen voorgesteld. Het
gaat hierbij om planningsinitiatieven die door de stad moeten worden genomen
(beeldkwaliteitsstudies, masterplannen, inrichtingsplannen), het opstarten van
beschermingsprocedures voor een aantal landschappen, de toegankelijkheid van
open ruimten, de kwalitatieve herinrichting van een aantal bestaande open ruimten
en het onderzoek naar een mogelijke onderhouds- en instandhoudingspremie voor
waardevolle open ruimten in privé-eigendom.
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5.5.

Stadsdynamiek
Het werelderfgoeddebat concentreert zich in belangrijke mate op de omgang met de
historische stad en de flexibiliteit ten aanzien van hedendaagse stadsontwikkeling.
De integratie van nieuwe (architectuur)projecten in het stedelijk weefsel is hierin
een belangrijk aandachtspunt. Het overzicht op de komende bladzijden geeft de
belangrijkste projecten, beleidsbeslissingen en –documenten en andere relevante
informatie weer die de afgelopen veertig jaar (of vroeger) werden doorgevoerd.
Onderstaand overzicht geeft ter inleiding weer welke projecten er in de toekomst
nog zijn gepland.111

In voorbereiding

Gepland

Langerei 7 – reconversie gebouwen kadaster en
registratie tot woonproject

Oude Gentweg: Die Keure
- stadsinbreidingproject
met woongelegenheden,
bedrijvencentrum, ondergrondse
parkeergarage, tuinuitbreiding

Zonnekemeers – heraanleg site SintJanshospitaal en bouw ondergrondse parking

Langerei, Julius en Maurits
Sabbestraat: inbreidingsproject
gronden drukkerij Walleyn.
Woongelegenheden, ondergrondse
buurtparkeergarage

Ezelstraat 82-86 – renovatie voormalig
schoolgebouw, inbreidingsproject en
ondergrondse (rotatie-)parking

Katelijnestraat 105 inbreidingsproject voormalig klooster
Zusters Redemptoristinnen
Hugo Losschaertstraat – bouw
vleugel basisschool
Ezelstraat 42-44 – bouw jeugdhotel
Vlamingdam – uitbreiding bestaand
complex Kapelstraat (herbestemming
klooster Zusters Dominikanessen tot
woonzorg is intussen uitgevoerd)

111 Overzicht op basis van de nota Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg sector UNESCO,
2012. “Vroegere, recente en geplande projecten.” Brugge, pp.9.
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Belangrijke projecten

Beleid

1850

1900

1869-1872: Stadsschouwburg en theaterwijk
1870: Afbraak kerkhof Sint-Annakerk en bebouwing
Sint-Annaplein/Joost de Damhouderstraat
1877-1886: 2e station op ‘t Zand
1904: Raadgevende Commissie
voor Stedenschoon

1950

1970

1970: oprichting Stuurgroep
1971: oprichting stedelijke dienst voor Monumentenzorg

1975: Kuiperstraat, Sint-Jakobsstraat
– sloop grootwarenhuis, bouw
stadsbibliotheek en private woningen
1975: Noordzandstraat, Zilverstraat,
Zuidzandstraat - sloop SintLodewijkscollege, bouw ondergrondse
parking, winkelgalerij, sociale
woningen

1972: eerste registratie functies in de binnenstad,
opmaak eerste delplan “Coolhof”, organisatie methodiek
deelplannen
1972-1985: opmaak fiches met waardevolle elementen
per pand

1975: Oude Burg 13-19 – bouw
kantoorgebouw christelijke
ziekenfondsen, waardevolle panden en
gevels behouden
1978: Kalvariebergstraat – sloop 19de
eeuwse arbeiderswoningen, bouw
sociale woningen
1978: Nieuwstraat – bouw
schoolgebouw
1978-1980: Potterierei 11 –
Uitbreiding Sint-Leocollege
1979: Langestraat, Kazernevest:
sloop kazerne, behoud en herstel
restanten Kartuizersklooster, bouw
gerechtsgebouw
1980

1980: Burg 16 – bouw winkelgalerij en
appartementen

1980-1990: gestructureerd overleg stad Brugge –
Onroerend erfgoed en Ruimtelijke ordening Vlaanderen

1981: Oude Gentweg, Werkhuisstraat –
kantoorgebouw Vlaams Gewest

1982: update registratie functies in de binnenstad

1984: Katelijnestraat, Oude Gentweg
– bouw 2 hotels met congresruimte
en ondergrondse parking, gedeeltelijk
behoud kloostervleugels
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Beleidsinitiatieven

Andere
1850

1877: stedelijke premie voor kunstige herstellingen/
restaureren van gebouwen met erfgoedwaarde

1902: belangrijke tentoonstelling van de Vlaamse
Primitieven (deel van een tentoonstellingenreeks met
toeristische doeleinden)

1900

1950

1965: oprichting van de Marcus Gerardsstichting
grote aankoop- en restauratie-activiteit (aantal
panden overgekocht door de stad Brugge in periode
1972-1976)

1970

1972: Structuurplan Brugge
1972-1985: opmaak deelplannen
1975: dr. Luc Devliegher, “Huizen te Brugge”
1975: actualisatie van de stedelijke premie voor
Kunstige Herstellingen

1975: Europees jaar van het bouwkundig erfgoed
met de Resoluties van Brugge

1979: stedelijke premie voor het
functioneel verbeteren van woningen
1979: stedelijke premie voor het plaatsen van
kunstige uithangborden

De aandacht verschuift naar de aanleg en
herinrichting van de publieke ruimte

1980

Uitvoering van de mobiliteitsplannen
1982: Studie parkeerbeleid
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Belangrijke projecten

Beleid

1980

1985: Spiegelrei 8-9-10 - sloop
2 historische panden, bouw
appartementsgebouw; sloop van de
monumentale Oude Gistfabriek en
aanleg parking
1985-1986: Wulpenstraat 1-27 –
sloop waardevolle rij trapgevels, bouw
sociale huisvesting

1985-2007 Stuurgroep wordt Stedenbouwkundige
Begeleidingscommissie

1987: update registratie functies in de binnenstad

1987: Pottereirei 15 – bouw hotel
D’Medici
1987-1990: Garenmarkt 8-10 – sloop
Sint-Andreasinstituut, nieuwbouw voor
seniorie en school

1990

1988-1991: Sentillehof
(Gentpoortvest, Visspaanstraat) –
inbreidingsproject sociale huisvesting,
buurtgarages
1990: Burg, Mallebergplaats – bouw
hotelcomplex en ondergrondse
parkeergarage, behoud archeologische
resten van de Sint-Donaaskathedraal

1992: update registratie functies in de binnenstad

1992: Sint-Janssite – restauratie 19de
eeuwse ziekenzalen, uitbreiding i.f.v.
herbestemming tot congrescentrum
1992-1994: Rijkepijnder –
inbreidingsproject op gronden
brouwerij Aigle Belgica
1992-1995: Duinenabdijstraat
– inbreidingsproject Oliebaan,
Potterierei
1993-1998: Vlamingdam 32 – sloop
19de eeuwse klooster, bouw klooster
Zusters Dominikanessen, behoud kapel
1993-2000: ’s Gravenhof –
inbreidingsproject gronden kolenhandel
een schroothandel ’s Gravenstraat
1997: Colletijnenhof – sloop klooster
en inbreidinsgproject gronden klooster
van de Colletijnen (Sulferbergstraat,
Colletijnenstraat, Minnewaterpark)

1997: update registratie functies in de binnenstad

1998-2003-2009: Clarenhof
– Inbreidingsproject gronden
voormalige schroothandel, garage en
stadswerkplaatsen (Sint-Clarastraat,
Komvest)
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Beleidsdocumenten

Andere
1980

1986: publicatie ‘Stenen Herleven -111 jaar
kunstige herstellingen in Brugge, 1877-1988’ (stad
Brugge)

1989: eerste Open Monumentendag in Vlaanderen
en Brugge
1990

1990: oprichting SOS voor een leefbaar Brugge
1991: BPA Leestenburg (nog van kracht)

1993: BPA Minnewater (nog van kracht)
1993: eerste gemeentelijke bouwverordening

1993: Publicatie ‘Behoedzaam Omgaan:
Monumentenzorg in Brugge 1988-1993’ (stad
Brugge)

1993: BPA Flandria (nog van kracht)
1994: BPA West-Brugge (nog van kracht)

1996: aanzet voor een eerste beleidsplan
1996+2000: Hotelstop
1997: BPA Gistfabriek (nog van kracht)

1998: opname van het begijnhof op de
werelderfgoedlijst
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Belangrijke projecten

Beleid

1990

1999-2002:
Concertgebouw Brugge

1999: premies voor de inrichting van bovenverdiepingen van
handelspanden als woning

2000

2000-2002: Pandreitje –
inbreidingsproject gronden
gevangenis Pandreitje

2001-2002: Brug Minnewaterpark

2001-2002: Brug over de Coupure
2002: update registratie functies in de binnenstad
2002-2006: Pandreitje –
inbreidinsgproject braakliggend stuk
grond (Stalijzerstraat)
2007-2008: Gentpoortstraat,
Willemijnendreef – sociaal
huisvestingsproject
2008-2009: Hoogstraat 6-8-10 –
restauratie hotel Casselbergh en de
Zeven Torens

2008: Driepartijenoverleg (stad Brugge, Onroerend erfgoed en
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen en mogelijke betrokkenen)

2008-2009: Nieuwstraat 3 –
uitbreiding kantoor CM (Hof van
Watervliet)
2009: Kammakersstraat, Paalstraat –
inbreidingsproject gronden VTI, sociale
huisvesting

2010

2009-2012: Gulden Vlieslaan
– sloop garagecomplex, bouw
appartementengebouw
2011 (in uitvoering): ’t Zand – bouw
nieuwe toegangspaviljoenen
ondergrondse parking

2010: uitbreiding premie wonen boven winkels met
studentenkamers
2011: update registratie functies in de binnenstad
2011: actualisatie en vervollediging erfgoedwaarderingskaart

2011 (in uitvoering): Predikherenrei 4
– bouw rijksarchief + renovatie
voormalig klooster van de
Predikheren
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2011: oprichting Expertencommissie UNESCO
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Beleidsdocumenten

Andere
1990

1999: BPA West-Brugge Fase “Koning Albert I-park
(nog van kracht)

1999: opname van het belfort en de halletoren
op de werelderfgoedlijst
1999-2004: Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed te Brugge

2000

2000: BPA West-Brugge Fase “Stationsplein” (nog
van kracht)

2000: opname van de Brugse binnenstad op de
werelderfgoedlijst

2000/2006: voorlopige/definitieve goedkeuring van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

2002: Vakantiewoningenstop
2002: Brugge culturele hoofdstad van Europa
2004: gemeentelijke verordening op reclames,
opschriften uithangborden en andere
publiciteitsmiddelen.
2005: stedelijke premie voor het bevorderen van
het hergebruik van leegstaande handelpanden in de
binnenstad
2006: oprichting Erfgoedforum

2008-2012: Open Ruimtebeleidsplan

2010

2011: herziening van de gemeentelijke
bouwverordening

2011: oprichting BEN (Brugs Erfgoednetwerk)

2011: studie tot de opmaak van een lichtplan voor
Brugge

2011-2012: opmaak managementplan voor het
werelderfgoed
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5.6.

Stadslandschappelijke analyse

5.6.1.

De historisch-landschappelijke waarden bepalen
Om een correcte historisch-landschappelijke waardebepaling te kunnen maken
van de Brugse binnenstad, is het belangrijk om het stadslandschap duidelijk te
definiëren. In verschillende wetgevende en richtinggevende documenten worden
stadsgezichten en stadslandschappen op verschillende manieren gedefinieerd.
Sinds het Vienna Memorandum (2005) is het ‘historic urban landscape’,
het historisch stadslandschap, de meest gangbare benadering voor grotere
erfgoedgehelen. Onderstaande definitie dient dan ook als het theoretische
vertrekpunt voor de verdere waardebepaling.
Definitie historic urban landscape112

“The historic urban landscape is the urban area understood as a historic layering of
cultural and natural values, extending beyond the notion of “historic center” or “ensemble”
to include the broader urban context and its geographical setting.
This wider context includes the site’s topography, geomorphology and natural features; its
built environment, both historic and contemporary; its infrastructures above and below
ground; its open spaces and gardens; its land use patterns and spatial organization;
...its visual relationships; and all other elements of the urban structure. It also includes
social and cultural practices and values, economic processes, and the intangible dimensions
of heritage as related to diversity and identity.”
Kenmerken van een historisch stadslandschap
Op basis van de definitie van de UNESCO aanbeveling, kan een historisch
stadslandschap geïnterpreteerd worden als een samenhangend ruimtelijk geheel
dat authenticiteit en integriteit vertoont ten aanzien van geschiedenis, morfologie
en architectuur. Het landschap wordt echter ook in belangrijke mate mee bepaald
door niet-materiële elementen zoals sociale, economische en culturele patronen.
Om de historische-stadslandschappelijke waarde van een stadsdeel te bepalen
wordt het geïdentificeerd ruimtelijke geheel geanalyseerd op basis van de kwaliteit
van de morfologische structuur en van de bestaande architectuur, in verhouding
met de historische context. Context, morfologie en architectuur worden in relatie
tot elkaar onderzocht.

Figuur 12: Componenten van het historisch stadslandschap (Bron: SumResearch)

112 UNESCO, 2011. “Recommendation on the Historic Urban Landscape (First Draft).” Paris, p.6)
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rechts:
1. Eerste kern: de
eerste omwalling
2./3. Uitbreiding
na de bouw van de
tweede omwalling
4. Uitbreiding buiten
de tweede omwalling
Kaart 46: Synthesekaart. Evolutie van het stratennet (Bron: historische kaarten via huizenonderzoekbrugge.be;
eigen verwerking SumResearch)
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Op basis van een analyse van de historisch-morfologische ontwikkeling van Brugge
kunnen de hoofdstructuren en de morfologische karakteristieken van de stad worden
vastgelegd. Daarop aansluitend wordt de specificiteit van het Brugse straatbeeld
– qua architectuur en publieke ruimte – geanalyseerd. Aan de hand van een aantal
case studies wordt een eerste aanzet gegeven voor een methodologie voor het
vaststellen van waardevolle historische stadslandschappen. Deze onderzoeken
dragen bij tot een methodologie voor de bepaling van stadslandschappen.

5.6.2.

1

Historisch morfologische analyse
Een eerste belangrijke stap om de morfologische analyse van Brugge uit te voeren,
is een correct begrijpen van de historische evolutie die het stedelijk weefsel heeft
ondergaan en bepaald. De historische reflex is een constante in het onderzoek
en is cruciaal in het correct vaststellen en begrijpen van de architecturale en
morfologische kwaliteiten die de werelderfgoedsite bepalen.
Het is onmogelijk om elke kleine mutatie precies in kaart te brengen, maar het is
belangrijker om de meest bepalende stedelijke evoluties te begrijpen. De grote
stedelijke evoluties zijn van primordiaal belang om de natuurlijke verhoudingen
tussen erfgoed, de lagen van het stedelijk landschap en de architecturale elementen
te begrijpen.

Methodologie

2

De opmaak van een kaart die de stedelijke evolutie weergeeft, gebeurt op basis
van de uitgegeven historische cartografie van Brugge. Om de evolutie in het
stratenpatroon duidelijk weer te geven, wordt ervoor gekozen één syntheseplan op
te maken. Door de verschillende historische plannen te laten overlappen, kan een
vergelijkende analyse worden gemaakt. Op basis hiervan worden met een duidelijke
kleurencode de belangrijkste faseringen in de stedelijke mutatie weergegeven.
Bevindingen
De transformaties van de achttiende tot en met de twintigste eeuw werden in het
bijzonder geprojecteerd op de oude, middeleeuwse kern. De oudste kern binnen de
eerste stadsomwalling heeft een zeer kenmerkend, fijnmazig stratenpatroon. De
verdwenen straten en waterlopen zijn op de kaarten aangeduid.
De meest omvangrijke interventie in de achttiende eeuw was de aanleg van de
Coupure en de overwelving van een belangrijk deel van de waterlopen in wat nu de
Annuntiatenstraat is.

3

In de negentiende eeuw vonden de meest ingrijpende transformaties plaats in het
zuidwesten van de stad. Hier werd de spoorwegverbinding in het stadscentrum
getrokken met het station op de Vrijdagsmarkt (vandaag ’t Zand) en in het hart van
de stad met de bouw van de stadsschouwburg.
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd een opvallende stadsuitbreiding
gerealiseerd in het noordwesten van de stad. Het kwartier Christus Koning werd
aangelegd en de waterstructuur tussen de Ezelpoort en Dampoort verdween.
Behalve de wijzigingen in het stratenpatroon werden ook de bebouwde percelen
in kaart gebracht. Op de overzichtskaart werd de bebouwde oppervlakte ten tijde
van de eerste stadsomwalling (1127) en in de negentiende eeuw ingekleurd. Op
dat moment was er nog een belangrijk deel onbebouwde percelen tussen de eerste
en tweede stadsomwalling.

4
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Door de verschillende historische lagen over elkaar te leggen, treden de opvallende
transformaties van de afgelopen eeuw sterk op de voorgrond. Deze transformaties
hebben zich voornamelijk in de periferie van de stadskern voltrokken. Als gevolg van
deze veranderingen raakten de grote bouwblokken buiten de eerste stadsomwalling
in toenemende mate gefragmenteerd. Parallel aan deze fragmentering, voltrok zich
een sterke verdichting van het stedelijk weefsel. Langs de historische assen geënt
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Het landschap als een geheel
Het landschap wordt als het geheel van de verschillende morfologische lagen gepercipieerd.
Als wij bij voorbeeld een beeld van de Grootseminarie nemen, dan zien wij duidelijk de samenhang van:
r Waterstructuur
r Groene ruimte
r Publieke ruimte
r Waardevolle monumentale architectuur
r Waardevolle architectura minor
r Basisweefsel

Figuur 13: Landschap als een geheel: voorbeeld Grootseminarie.
Rechts: historische situatie (Bron: Kaart van Ferraris 1775 - 1777 via kbr.be; Domus Lovaniensis Brugensis via
alum/kuleuven.be)
Links: overlappende morfologische structuren (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking SumResearch)
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op de poorten van de eerste stadsomwalling wordt het stedelijk weefsel van de
oudste kern verdergezet.
De kaart met de historische lagen laat toe die specifieke elementen te bepalen
die essentieel deel uitmaken van de stadsmorfologie: de waterstructuur, ruimtelijk
gebruik, historische assen in primis. Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is om
in deze vaststelling exhaustief te zijn. Toch draagt deze methode bij tot het beter
begrijpen van een aantal specifieke mutaties in het Brugse stadsbeeld en tot een
geobjectiveerde lezing van haar morfologische structuur.

5.6.3.

De lagen van het stedelijke landschap
Het stedelijk landschap wordt bepaald door verschillende morfologische
elementen/dragers zoals waterwegen en bruggen, groene ruimten (al dan niet
openbaar), straten en pleinen, het stedelijk dak, architectuur, het silhouet van de
stad/gabariet, perspectieven/doorzichten, verbindingen met de omgeving,…
In Brugge zijn er op verschillende schalen ruimtelijke dragers die het stadslandschap
definiëren. Een aantal belangrijke elementen zijn het stedelijke basisweefsel, dat
als drager fungeert voor verschillende stedelijke patronen, de groene rand rond
de historische kern, de noordoostelijke groene structuur en het netwerk van
pleinen rond de Burg. Het gaat hierbij niet louter om fysieke structuren an sich,
maar ook om beeldbepalende elementen binnen en buiten de binnenstad die een
impact hebben op de perceptie van het stedelijk landschap.
In dit hoofdstuk worden een aantal van deze dragers gedefinieerd. Het mag
evenwel duidelijk zijn dat ze niet los van elkaar kunnen beschouwd worden, maar
dat ze samen de gelaagdheid van het stedelijk landschap vormen. Onderstaande
bespreking is niet exhaustief; de case studies die verder worden opgenomen,
geven aan hoe een gelaagde benadering op verschillende stedelijke zones kan
worden toegepast.
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overgang typologieën waterstructuur

Relatie water - gebruikers

Relatie water - bebouwde
ruimte

500m

Relatie water - tussenruimtes

Kaart 47: Typologieën waterstructuur (Bron: SumResearch)
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Waterwegen en bruggen
De groei van Brugge is in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid
van water. Het water vertoont overheen het grondgebied van Brugge
een grote diversiteit aan ruimtelijke interacties met de openbare ruimte,
groene gebieden en gebouwen. In het algemeen wordt de kwaliteit van de
stedelijke ruimte versterkt door de aanwezigheid van het water, zowel in
de binnenstad als langs de stadsrand.
In de binnenstad neemt de waterstructuur een verbindende rol op tussen
de verschillende stedelijke elementen. Langs de waterstructuur kunnen
onmiskenbaar een aantal kenmerkende landschappen worden vastgesteld.
De kanalen aan de stadsrand vertonen in mindere mate een verbindend
karakter. Enerzijds sluiten ze aan bij de groene vesten aan de kant
van de binnenstad, anderzijds vormen ze een duidelijke grens met de
stadsuitbreidingen buiten de binnenstad.

1

2

3

4

Figuur 14: Vier voorbeelden van de waterstructuur in en rond de binnenstad en van de manier waarop het water in
relatie staat tot de onmiddellijke omgeving (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking Sumresearch)
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links:
1. Historische as:
Langestraat
2. Historische
as: Ezelstraat

11

2

Kaart 44: Historische assen (Bron: SumResearch)
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Historische assen
De historische assen zijn van primair belang bij de vastlegging van het stedelijk
landschap. Het is langs deze assen dat Brugge zich door de eeuwen heeft
uitgebreid en samen met de concentratie aan pleinen in de stadskern zijn ze de
grondleggers van een belangrijk stedelijk patroon. De historische assen leiden
van de stadspoorten aan de rand van de historische burcht naar de historische
handelsroutes die Brugge in verbinding stelden met de weide omgeving. Die straten
zijn een soort eerste stadsuitbreiding, aansluitend op het weefsel binnen de eerste
stadsomwalling. De straatprofielen en het gevelritme van de historische assen zijn
bijgevolg vergelijkbaar met die van de oudste stadskern; dezelfde strakke ritmering
van de percelen blijft herkenbaar.
Het is op deze historische assen dat het globale gabariet van de binnenstad
sterk naar voor komt. De coherentie van de straatprofielen en gabarieten draagt
onmiskenbaar bij tot de perceptie van het uniforme stadsbeeld. Hierbij moet voor
Brugge ook het belang van de waterwegen als handelsassen worden vermeld.
Het was immers via die weg dat Brugge langs het water met het ommeland was
verbonden.
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gebouwde omgeving

Kaart 49: Poorten (Bron: SumResearch)
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Poorten en omwallingen
Het stadslandschap beperkt zich niet tot louter de historische stadskern, maar
gaat uit van een ruimere benadering van de openbare ruimte. De groene omwalling
rond Brugge is een belangrijk onderdeel van het Brugse landschap. Deze wordt
geritmeerd door een reeks overbruggingen van de kanalen, die als poorten van de
stad fungeren. De aanwezigheid van overblijfsels van de tweede stadsomwalling
voegt een bijkomend laag aan het landschap toe. Het stadslandschap in de omgeving
van een poort strekt zich uit overheen de rand van de historische kern tot aan de
extra-murosuitbreidingen aan de overkant van de kanalen en grachten. De facto
zou het stadslandschap nog verder moeten reiken en alle zichtbare elementen
incorporeren. Daarbij komen bijvoorbeeld zowel de toren van een waardevol
gebouw in het centrum als de hoogste verdiepingen van een sociale woonblok net
buiten het centrum voor in aanmerking.
De overgangen tussen de kern en de stadsuitbreidingen voltrekt zich op een
volstrekt andere wijze in de westelijke en oostelijke richting. Ten westen zorgt de
continuïteit van het stedelijk weefsel voor een naadloze overgang tussen stadskern
en de noordwestelijke twintigste-eeuwse uitbreidingen. Ten oosten zorgen
onder andere de sterke aanwezigheid van de ringweg en de ongestructureerde
bebouwing voor een onthechte link met het stadscentrum.
Voor de fusie werden de deelgemeenten ten oosten van de binnenstad ook niet
in directe relatie beschouwd. Zij hebben zich los van de binnenstad ontwikkeld
en vormen pas sinds de fusie een eenheid. Ten westen van de stad heeft zich
een meer organische uitbreiding voorgedaan. De Christus Koningwijk is een mooi
voorbeeld van een kwalitatieve continuïteit van het binnenstedelijke weefsel. De
tweespalt tussen de oostelijke en westelijke stadsomwalling, manifesteert zich ook
in de stadspoorten. Ten westen zijn ze een belangrijke schakel in de continuïteit
van het stedelijk weefsel (bv. Smedenpoort), ten oosten stellen we een veel grotere
breuk vast. De poorten liggen hier op de breuklijn tussen de binnenstad en de
ontwikkelingen in de deelgemeenten.
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Figuur 15: Poorten - dichotomie tussen oostelijke en westelijke zijde (Bron: SumResearch)
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Kaart 51: Iconische gebouwen en pleinen (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking SumResearch)
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Iconische gebouwen en hun omgeving
De publieke ruimte kan in de Brugse binnenstad niet beschouwd worden los van
de iconische gebouwen die eraan grenzen. De publieke ruimten zijn groen en/of
verhard en zijn soms introvert van karakter. De relatie tussen pleinen en omliggende
bebouwing is vaak historisch bepaald. Zowel grotere als kleinere gehelen fungeren
als bakens in het stadsweefsel en structureren de openbare ruimte. De meeste
iconische gebouwen die het stedelijk weefsel doorbreken staan in nauw contact
met de publieke ruimte - vaak pleinen. Door die sterke verwevenheid wordt de
monumentaliteit van die iconische gebouwen versterkt.
Toch zijn het niet enkel monumentale gebouwen die de publieke ruimte haar karakter
verlenen. Ook kleinere stedelijke gehelen of de coherentie van het stedelijk weefsel
bepalen in sterke mate de publieke ruimte. Het begijnhof en de Markt zijn twee
uiteenlopende voorbeelden van hoe de interactie tussen open ruimte en bebouwing
een stadsdeel kan karakteriseren. Bij de Markt gaat het om hoofdzakelijk iconische
gebouwen in een minerale omgeving. Het begijnhof heeft een veel beslotener
karakter door de subtiele samenhang van de typische huizen met het groene
binnengebied en de begijnhofkerk die het geheel punctueert.
Overheen de binnenstad wordt vastgesteld dat deze samenhang steeds op een
andere manier wordt vormgegeven. De karakteristieken van een plek zijn naast het
karakter van de bebouwing ook altijd een uitdrukking geweest van hun functie en
rol in de stad. De Markt is de emanatie van het historische stedelijke economische
gebeuren met het belfort als icoon voor de handelsactiviteit. Het begijnhof
daarentegen is een typisch besloten woonconvent dat zich richt op intimiteit,
rust en stilte. Dit veruiterlijkt zich in de typische nederzettingstructuur en in de
traditionele typologie van het woongebeuren rond een groene patio.
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Kaart 51:Iconische gebouwen en hun omgeving (Bron: SumResearch)
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Minerale open ruimte

Groene open ruimte

Introverte open ruimten

Figuur 16: Typologieen open ruimte (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking SumResearch)
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Private tuinen en muren (bron: www.tripadvisor.be)
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Groene structuur
Langs de noordrand van de historische kern bestaat er een systeem van groene
ruimten dat er het stedelijk landschap karakteriseert. Dit geheel van onbebouwde
ruimten is een relict van de ruimtelijke structuur tussen de twee omwallingen, met
de voormalige “non-aedificandi” zone.
De groene open ruimte structuur is sterk verbonden met de groene ring rond Brugge,
meer specifiek onder andere met de Brugse bosrand en het polderlandschap. Ook
dit heeft een belangrijke historische achtergrond; het landschap rond Brugge (cf.
Brugse Vrije tot eind 18e eeuw) is altijd een belangrijke ondersteuning geweest
van de stad. De nauwe correlatie tussen groen binnen en buiten de stadskern is
niet alleen op landschappelijk vlak een belangrijk gegeven, maar zeker ook wat de
ecologische huishouding betreft.

Figuur 17: groenstructuur in Brugge.
Links: sateliet actuele situatie (Bron: beelden SumResearch)
Rechts: situatie 1775-1777 (Bron: Kaart van Ferraris 1775 - 1777 via kbr.be)
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Figuur 18: voorbeelden van typisch Brugse architectuur (Bron: beelden SumResearch)
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5.6.4.

Stadslandschappen en architecturaal design
De specifieke hoofdstructuur van de stad wordt in Brugge versterkt door een
bijzondere architecturale vormgeving die op haar beurt een sterke historische
gelaagdheid vertoont. Recente realisaties hebben getoond dat de specificiteit
van de Brugse vorm- en materiaalgebruik vertaalbaar is naar hedendaagse
programma’s en bouwmethodes.
Architectuur en straatbeeld kunnen niet los van de stedelijke morfologie beschouwd
worden. Zoals eerder beschreven bestaan er nauwe verbanden tussen bijzondere
functies en openbare ruimten en tussen typologieën en de stadstructuur. De
gebouwen zijn een essentieel element van de materialisatie van de publieke ruimte.
De talrijke stijlen, elk specifiek aan bouwperiodes van de middeleeuwen tot de 21e
eeuw, zijn mede bepalend geweest voor de specificiteit van de Brugse stadskern.
Een van de basiskenmerken in Brugge is het silhouet van de stad, dat gelinkt is aan
het bestaande gabariet: een basisweefsel fungeert als onderlegger en daarop
worden grootschalige programma’s en/of merkwaardige gebouwen geënt. Dit
betreft zowel nieuwe als historische realisaties. Doorlopende gevels zijn een
constante in dit weefsel dat de variërende openbare ruimtes begrenst (plaatsen,
parken, met of zonder water, enz.).
In Brugge kennen aanpalende gebouwen vaak sterke verschillen in hoogte,
gevelbeëindigingen en afwerkingen. Ondanks die aanzienlijke variaties wordt de
consistentie van het straatbeeld gegarandeerd door de materialisatie van de
lijn die de private ruimte van het openbaar domein scheidt, door het ritme en de
verticaliteit, maar evenzeer door het rijke palet van vormen, materialen en kleuren.
Doorheen de tijd hebben verschillende architectuurexpressies de Brugse
binnenstad vormgegeven. Stellen dat Brugge een louter gotische stad zou zijn,
doet afbreuk aan die grote variëteit. Elke periode wordt gekenmerkt door een
specifieke vormentaal en materiaalgebruik. Dit blijkt ook in het Brugse straatbeeld
dat deze rijke historische gelaagdheid nog steeds reflecteert.113
Het spreekt voor zich dat een belangrijk aandeel van het Brugse patrimonium
dateert uit de late middeleeuwen (14e-17e eeuw) en de nieuwe tijd en vooral werd
opgetrokken in de typische gotische stijl. Vanaf de 13e eeuw kende baksteenproductie
een doorbraak en werden ook in Brugge in toenemende mate bakstenen gebouwen
opgetrokken. In de onmiddellijke omgeving van Brugge is weinig of geen natuursteen
aanwezig, de ontwikkeling van baksteen was een economische noodzaak. De
opkomst van de baksteenarchitectuur viel dan ook samen met de economische
bloeiperiode van Brugge en een groot aantal monumentale gebouwen zoals het
belfort of het Sint-Janshospitaal werden grotendeels in baksteen opgetrokken.
Van de vroege houten woningen zijn geen voorbeelden bewaard, de oudste stenen
huizen die vandaag nog in Brugge aanwezig zijn, dateren uit de 13e eeuw. Tijdens
de gotische periode werden de zogenaamde Brugse traveeën gebruikt (volgens
drie types).
De gotische bouwstijl wordt in Brugge opvallend lang toegepast en andere
bouwstijlen zoals bijvoorbeeld de renaissance of barok kunnen in de zestiende en
zeventiende eeuw bijna niet uit de schaduw van de gotische bouwwerken treden.
Als gevolg van de economische recessie waarmee Brugge in de 16e eeuw te kampen
had, was er toen ook een sterk verminderde bouwactiviteit. Toch zijn er een aantal
opmerkelijke uitzonderingen zoals de Burgerlijke Griffie op de Burg ), het Hof van
Pittem in de H.-Geeststraat, het Jonchof in de Sint-Jorisstraat (renaissance) of
de renaissance-toevoegingen aan het belfort. Tijdens de contrareformatie onder
de katholieke aartshertogen Albrecht en Isabella werd vooral een groot aantal

113 De meeste informatie uit onderstaande omschrijving werd gebaseerd op:
Gilté, S. en Vanwalleghem, A., 1999. “Brugge - oudste kern” in: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed,
2012. “Inventaris van het bouwkundig erfgoed.“ inventaris.vioe.be
Gilté, S., Van Vlaenderen, P. en Vanwalleghem, A., 1999. “Brugge - middeleeuwse stadsuitbreiding noord” in:
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2012. “Inventaris van het bouwkundig erfgoed.“ inventaris.
vioe.be
Gilté, S., Van Vlaenderen, P. en Vanwalleghem, A., 1999. “Brugge - middeleeuwse stadsuitbreiding zuid” in:
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2012. “Inventaris van het bouwkundig erfgoed.“ inventaris.
vioe.be
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Figuur 19: iconische gebouwen die de ruimte bepalen in het stedelijke weefsel (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking SumResearch)
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nieuwe kerken en kloosters gebouwd en oudere kerken in barokstijl aangekleed.
Veel kloosterorden kwamen een veilige plek binnen de stadsmuren zoeken
(met de cisterciënzers aan de Potterierei als meest rijke voorbeeld). Doordat
naast de traditionele baksteen ook zandige kalksteen werd gebruikt, bracht een
nieuwe kleurschakering in het straatbeeld. Voorbeeld van die barokke religieuze
architectuur zijn de Sint Walburgakerk en het interieur van de Sint-Jacobs- en
Sint-Annakerk. In de 17e eeuw worden - als gevolg van het hallengebod van
1616 houten gevels steeds vaker vervangen door stenen gevels. De vernieuwde
bakstenen voorgevels worden in toenemende mate met barokelementen versierd.
Vanaf de 18e eeuw winnen Frans geïnspireerde bouwstijlen in Brugge aan belang,
aanvankelijk onder de vorm van een classicerende laatbarok (bv. het Landhuis
van het Brugse Vrije op de Burg, maar vooral in een aantal privéwoningen),
later ook met duidelijke rococo- en empirestijlinvloeden. Houten gevels werden
vervangen door stenen gevels, waarbij vooral de klokgevels de klassieke trap- en
tuitgevels aanvulden. Rococo- en empirestijlinvloeden werden zelden toegepast
op de typische kleine woningen, al zijn er wel een aantal voorbeelden terug te
vinden van kleine woningen die worden geïntgreerd in één groter volume. Een
aantal grote 18e en 19e-eeuwse herenhuizen werden gebouwd ter vervanging
van een aantal kleinere huizen, vaak met behoud van de kelders en geveldelen (een
typische samenvoeging van verschillende bouwpercelen). In de late 18e en vroege
19e eeuw worden meer van dergelijke verregaande verbouwingen doorgevoerd
waarbij een aantal gebouwen in de breedte en in de hoogte gevoelig worden
uitgebreid. Ook de eenvoudige, vaak witgeschilderde lijstgevels dragen bij tot een
veranderend straatbeeld.
De 19e eeuwse architectuur wordt in Brugge vooral gekenmerkt door twee grote
architectuurstijlen die de politieke verhoudingen in de stad reflecteren en ook
de architectuurmode volgen. Enerzijds wordt onder het liberale bestuur veelal
in neoclassicistische stijl gebouwd, met een meer monumentaal karakter en
zwaardere ornamentatie. Het eerste Brugse station aan ‘t Zand (verplaatst naar
Ronse), en de nieuwe stadsschouwburg waren in de binnenstad de vaandeldragers
van de openbare, neoclassicistische architectuur. Ook in privé-architectuur
werden zwaar geornamenteerde herenwoningen gebouwd (oa. rond ’t Zand, rond
de Stadsschouwburg,..). Vanuit die filosofie werden - zoals eerder aangehaald
- opnieuw meerdere kleine panden samengevoegd tot een groter geheel (bv.
Geerwijnstraat, Adriaan Willaertstraat).
Anderzijds wordt de bouwactiviteit vooral vanaf het laatste kwart van de 19e
eeuw - onder een katholieke gemeentelijke bewind - gekenmerkt door een sterke
neogotische/neo-Brugse stijl. Deze wordt in sterke mate mee gestimuleerd door
de in 1877 gecreëerde “Kunstige Herstellingen”, een stedelijke subsidie voor
restauratie van waardevolle panden en vaak ook de bouw van nieuwe panden
in een historiserende stijl. Hiervoor genoot de neo-Brugse stijl - een lokale
vertaling van de neogotiek - de voorkeur. Een groot aantal privéwoningen werd
met behulp van de “Kunstige Herstellingen” opgeknapt waarbij trapgevels en de
Brugse travee opnieuw veelvuldig werden toegepast. De neogotische stijl werd ook
gebruikt voor een aantal grootschalige nieuwbouwprojecten in het centrum van
de stad (bv. Provinciaal Hof en Postgebouw op de Markt) waarbij de traditionele
baksteen werd gecombineerd met natuursteen. In het noorden van de stad werd
de Sint-Gilliskerk gerestaureerd waarbij de barokke elementen werden verwijderd
en gotische elementen werden gereconstrueerd.
Opvallend is de architectuur langs de vestingengordel rondom de binnenstad.
Langs de gordel is een sterk gevarieerde bebouwing merkbaar. Er zijn uiteraard
de vier stadspoorten die dateren uit de veertiende en vijftiende eeuw (bv.
Smedenpoort 1368, Ezelpoort 1369, Kruispoort 1401-1406). De gordel werd
eind 19de/begin 20ste eeuw bebouwd met een typische ‘boulevardarchitectuur’ in
verschillende stijlen waaronder neobarok (Koningin Elisabethlaan), neoclassicisme
en neorenaissance (bv. Guldenvlieslaan). Langs de ringlanen bevindt zich relatief
weinig bebouwing in neo-Brugse stijl en zijn er eerder neoclassicistische
bouwwerken terug te vinden, meestal enkelhuizen, maar toch ook dubbelhuizen.
In de 20e eeuw werd nog lange tijd verder gebouwd volgens de negentiendeeeuwse Brugse principes. Toch werden in de binnenstad ook vernieuwende
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2. Luc Dugardyn en Luc Vermeersch
3. noA architecten
4. AWG - bOb Van Reeth
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Figuur 20: voorbeelden van hedendaagse architectuur (Bron: beelden SumResearch)
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projecten gerealiseerd waarbij eigentijdse architectuur en een passende
inpassing in het kleinkorrelig stadsweefsel werden verzoend (er zijn interessante
interbellumvoorbeelden in het Gezellekwartier en de Julius&Maurits Sabbestraat).
Ook inde afgelopen decennia werd dit in Brugge op een vaak bijzonder kwalitatieve
manier verdergezet (cf. infra).

Hedendaagse architectuur in de historische binnenstad
De afgelopen jaren werden een aantal interessante nieuwbouwprojecten uitgevoerd
in de binnenstad die een bijzondere affiniteit met het specifieke stedelijk weefsel
van Brugge vertonen. In de voorgestelde projecten worden de verticaliteit, de
puntgevels, hellende daken, materialen en kleuren vanuit een hedendaagse
architectuurvisie geïnterpreteerd. Deze projecten passen zich wat schaal betreft
in het fijnmazige stedelijk weefsel in.
Op een grotere schaal is het Concertgebouw een krachtig statement dat verder
gaat op de traditie van een aantal iconische gebouwen die gezien hun functie het
basisweefsel overstijgen. De referentie naar het bestaande stedelijk landschap
is duidelijk te onderscheiden in de architectuur. Nog interessante voorbeelden
zijn terug te vinden in de Nieuwstraat, de Noordstraat en de Spanjaardstraat
(jeugdbibliotheek dat al van 1972 dateert).
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Figuur 21: locatie van de realisaties (Bron: beelden SumResearch; eigen verwerking Sumresearch)
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Case Studies

1. Woonwijk Gerechtsgebouw
2. Sint-Janshospitaal
3. Dampoort
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Figuur 22: gebieden case studies (Bron: beelden bing.com/maps)
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5.6.5.

Case studies

Om de toepassing van de definitie van stadslandschap te illustreren worden enkele
cases bestudeerd. De selectie van de bestudeerde typerende stadsdelen werd
uitgevoerd op basis van de morfologische elementen van de stad, zoals eerder
beschreven. De cases werden ook gekozen omwille van hun representatieve
karakter. Een case van een bepaald stedelijk landschap kan als basis dienen voor
de studie van een gelijkaardig stedelijk landschap. Voorbeelden van bouwblokken,
binnengebieden, waterwegen werden bestudeerd, evenals gebieden aan de rand
van de stadskern, in onmiddellijk contact met de omgeving rond de binnenstad.
De methodologie voor de aanpak van de cases omvat volgende onderdelen:
r
Beknopte omschrijving van het onderzochte gebied. Hierbij wordt een
oplijsting gemaakt van de intrinsieke kwaliteiten en de mogelijke veranderingen
– al dan niet positief – waarmee het stadslandschap zou kunnen worden
geconfronteerd.
r
Vergelijking van de huidige ruimtelijke structuur met de historische context
om de restanten van historisch gebruik en bebouwing te bepalen.
r
Analyse van het bestaande weefsel van bebouwde en onbebouwde zones.
r
Definiëring van het stadslandschap met een hiërarchische afbakening van de
verschillende componenten. Elementen die worden bepaald zijn: de context
waarbinnen het stadslandschap gelegen is en de kern van het stadslandschap
(bv. een waardevol gebouw, een historische patroon,...).
r
Stadslandschappelijke waardebepaling met de afbakening van de
beeldbepalende en beeldondersteunende elementen en de uitgesloten
elementen (dragen niet bij tot de kwaliteit van het stadslandschap of zijn
zelfs storend)
r
Verankering: hierbij wordt gekeken naar de stedelijke programma’s die
kunnen worden toegepast (of reeds van toepassing zijn) en worden een
aantal aanbevelingen geformuleerd.
r
In sommige case studies worden bijkomende onderzoeksthema’s omtrent de
oude, actuele of toekomstige staat van het landschap gedefinieerd. Op basis
hiervan kunnen zones in de binnenstad worden aangeduid die qua typologie
en stadslandschappelijke kenmerken een gelijkaardig patroon vertonen en
dus gelijkaardig onderzocht kunnen worden.
Aanvullend op de analyse van de volledige binnenstad, de stadskwartieren
en de individuele panden, werpen de case studies een nieuwe blik op het
stedelijk landschap. Door de samenhang van verschillende architecturale en
stedelijke elementen te onderzoeken, worden ruimere kwaliteiten van de stad
gedefinieerd. De analyse van de verschillende componenten vormt samen met de
onderzoeksthema’s de basis voor mogelijke aanbevelingen en aandachtspunten voor
het stadslandschap. De ruimtelijke analyse vormt de basis voor een waardering van
het werelderfgoedlandschap. De aandachtspunten worden - binnen een afweging
van de verschillende componenten - beschouwd als richtlijnen voor zowel het
toekomstig behoud als mogelijke ontwikkelingen.
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Woonwijk Gerechtsgebouw
De wijk rond het gerechtsgebouw vormt een interessante typologie in het stedelijke
basisweefsel. Het gaat om een zeer dicht weefsel dat in belangrijke mate aanwezig
is in het stadscentrum, vooral aan de dertiende-eeuwse stadsomwalling. Deze
case kan als voorbeeld dienen voor andere deelzones die een gelijkaardig, dicht
weefsel met een woontypologie hebben.
De historische analyse van deze wijk geeft aan dat haar huidige layout danig
geëvolueerd is en in belangrijke mate contrasteert met de voormalige ruimtelijke
structuur. Historisch kaartenmateriaal toont aan dat dit stadsdeel werd gekenmerkt
door een open, groene structuur. Doorheen de tijd is een sterke verdichting
waarneembaar, waardoor de tuinen tussen de woningen bijna werden volgebouwd
met ongestructureerde uitbreidingen. De huidige situatie confronteert ons dan ook
met de vraag naar de kwaliteit van de woningen en de sociale mix in de woonwijk.
Er moet worden onderzocht of de uniformiteit van het weefsel en de
monofunctionaliteit van de wijk moeten worden gevrijwaard of net mogelijkheden
kunnen bieden voor de integratie van uitzonderlijke programma’s.

Beknopte omschrijving

Situering woonwijk Gerechtsgebouw
(Bron: beelden SumResearch)

Eigen aan deze buurt is het kleinmazig, homogeen weefsel van parallelle, kort
naast elkaar gelegen straten, vooral gekenmerkt door gelijkaardige, eerder kleine
woningen. Het gaat om een typische woonbuurt, gelegen tussen een historische as
(de Langestraat) en de groene stadsgordel.
De individuele panden zijn eerder onder te brengen in de categorie ‘architectura
minor’, maar beschouwd in hun context vormen ze wel een bijzonder karakteristiek
straatprofiel. Er is een consequente gevelgeleding en een eenvormig palet aan
materialen en kleuren. Het valt op dat er in de omgeving eerder smalle straten en
weinig grotere, open ruimten terug te vinden zijn.
Hoewel het straatbeeld een eenvoudig en rustig karakter heeft, schetsen de
binnengebieden een heel ander beeld. De kleine tuinen die achter de woningen
gelegen waren, zijn bijna volledig dicht gebouwd en de coherentie is zoek.

De Kwekersstraat (Bron: beelden
Google Streetview maps.google.be)

Het bijzonder dichtbebouwde weefsel
rond het gerechtsgebouw
(Bron: beelden bing.com/maps)

220

Managementplan UNESCO-zone Brugge

Historische context
Het gaat om duidelijk rechtlijnig georiënteerde bouwblokken met dwarse straten,
geprangd tussen de Langestraat, groene gordel en de kloostertuinen van het
voormalige Kartuizersklooster ten noorden van de wijk.
Anno 2012 merken we een sterk gewijzigde toestand. Alhoewel het nog steeds
om een fijnmazig en rechtlijnig stratenweefstel gaat, lijkt de verbinding met de
omgeving verstoord. De groene ruimten werden slechts gedeeltelijk bewaard en
ook de waterweg die doorheen de straten liep, werd gedempt.

Bestaande bebouwing
Er is een sterke ritmering in de perceelsgrenzen en bebouwing met woningen
van eenzelfde typologie en vormgeving. Hierdoor percipieert men een rustig en
homogeen straatbeeld. Doordat het evenwel om kleine woningen gaat, werden de
binnengebieden volgebouwd met ongestructureerde bijgebouwen. Dit resulteert in
een sterke dichtomie tussen de rustige straatzijde en de chaotische, volgestouwde
binnengebieden

Figuur 23: studie woonwijk gerechtsgebouw.
Boven links : situatie 1775 - 1777 (Bron: Kaart van Ferraris 1775 - 1777 via kbr.be)
Boven rechts en onder links: huidige situatie (Bron: beelden bing.com/maps)
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Onderzoeksthema: kwalitatief wonen in de 21e eeuw?
Er zijn in de binnenstad (meer specifiek aan de rand of buiten de eerste
stadsomwalling) een aantal zones met gelijkaardige, dichte weefsels terug te
vinden. Dit zijn interessante gebieden omdat het om echte woonwijken gaat waar
een hoog-kwalitatieve, stedelijke woonomgeving kan worden gecreëerd. Zulke
zones verdienen - ook al bevatten ze weinig tot geen architectura major en ‘slechts’
architectura minor - bijzondere aandacht omdat ze de toekomst van Brugge als
woonstad mee helpen verzekeren.

1

2
Densiteit bouwblokken

Bouwblok met grote open ruimten
Bouwblok met groene binnengebieden
Bouwblok met weining of geen open
binnengebieden

2
1

3

Figuur 24: case studie woonwijk Gerechtsgebouw
Boven rechts: andere voorbeelden van dicht weefsel met bijna volledig volgebouwde binnengebieden
(Bron: beelden maps.google.be en SumResearch; densiteit bouwblokken: eigen verwerking SumResearch)
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Componenten van het stadslandschap
Het basisweefsel wordt gekenmerkt door de individuele rijwoning. De continuïteit
van de perceelsgrootte, de gevelopbouw, de proporties en de materialen vormen
een sterk beeldbepalend element.
Er zijn weinig storende elementen aanwezig die het stadslandschap verstoren.
Doordat een aantal woningen minder goed onderhouden zijn, is er her en der wel
een lichte onderbreking in het geheel.
Stadslandschappelijke waardebepaling
De zone heeft een grote morfologische samenhang tussen de twee stadsomwallingen.
Het is een bijzonder oud patroon dat zeer duidelijk in de kaart van graaf De
Ferraris kan worden teruggevonden, maar ook in de kaart van Marcus Gerards
reeds stond afgelijnd. De verschillende gebouwengroepen vertonen algemeen een
egale kwaliteit.
Hoewel de perceelstructuur grotendeels werd behouden, is er een duidelijk verschil
met de vroegere bebouwing. Deze verandering situeert zich in de volgebouwde
binnengebieden en het gebrek aan open en groene ruimten.
De architecturale waarde van de individuele gebouwen valt eerder onder de
architectura minor te catalogiseren. Door de uniformiteit in de afwerking, indeling
en materiaalgebruik van de verschillende woningen, ontstaat er wel een bijzonder
waardevol stedelijk landschap.
(Bron: beelden Google Streetview
maps.google.be)

Verankering
Eigenaars kunnen een beroep doen op de stedeiljke premie voor het functioneel
verbeteren van wonen. De woonverbeteringspremie gaat uit van het behoud van
het pand en stelt sanering in functie van de woonkwaliteit voorop. Als dusdanig
draagt deze premie bij tot het behoud van het specifieke stedelijk weefsel. De
architecturale waardering als architectura minor heeft echter geleid tot een
gebrek aan aandacht voor het behoud van die elementen die hier het stedelijk
landschap bepalen:
r
algemeen gabariet
r
ritme van opeenvolgende gelijke ramen en deuren (het sluipend gevaar van
onoordeelkundige verbouwingen)
r
de kwaliteit van het schrijnwerk (een dreigende banalisering van de typologie)
r
de gevelafwerking zorgt voor vaak gekaleid en geschilderde en/of uniforme
bakstenen gehelen (een heterogene behandeling kan afbreuk doen aan de
algemene beeldkwaliteit)
In de toekomst moet de ruimtelijke coherentie worden bewaard. Zij bepaalt
de kwaliteit en het karakter van de buurt. Toch moet ook voldoende aandacht
besteed worden aan de kwaliteit van de woonomgeving: dit niet louter op niveau
van de individuele panden en woningen, maar ook in de stedelijke context.
Aandachtspunten zijn onder andere de integratie van voorzieningen, de privétuinen en het onderhoud van de woningen.
Een weefsel zoals dat van de woonwijk rond het gerechtsgebouw toont aan dat de
Brugse werelderfgoedsite door heel verscheiden typologieën wordt bepaald en dat
deze in belangrijke mate bijdragen tot de leefbaarheid van de stad. Een dergelijke
typologie kan - omwille van haar eerder specifieke ‘geheelswaarde’ - onvoldoende
worden beheerd binnen de gangbare erfgoed- of ruimtelijke ordeningregelgeving,
maar vereist een specifieke aanpak. De stedelijke premie voor “Kunstige
Herstellingen” zou hier een belangrijk instrument voor kunnen zijn. Nu komt dit
soort architectura minor niet in aanmerking voor een dergelijke premie.
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Sint-Janshospitaal
De site van één van de belangrijkste musea van Brugge (met de belangrijke
Memlingcollectie) is ondanks het unieke patrimonium eerder een chaotisch,
onsamenhangend geheel dat op sommige plaatsen zelfs ronduit onaantrekkelijk
is. Dit is in belangrijke mate te wijten aan het gebrek aan coherentie tussen de
verschillende bebouwingen en open ruimte. Het voormalige hospitaal, de parking,
de verschillende tuinen en andere gebouwen vormen geen sterke eenheid. De
kwaliteit van het binnengebied wordt ook in belangrijke mate - zowel negatief als
positief - bepaald door de achtergevels van de omringende gebouwen.
Het gaat om een centrale en belangrijke plek in de binnenstad die tegelijk een
aantal vragen en moeilijkheden oproept. De kwaliteit van de bebouwing en
het grondgebruik op de site is zeer divers en dat maakt het moeilijk om een
waardeoordeel te vellen. Aan de hand van een case study-analyse volgens de
eerder uitgelegde methodologie wordt desalniettemin getracht een gefundeerde
uitspraak te doen zodat met een gedegen kennis van en het nodige respect voor
het stadslandschap kan worden gehandeld.

Beknopte omschrijving

Situering Sint-Janshospitaal
(Bron: beelden SumResearch)

Het gaat om een zone met zeer verschillende morfologische elementen, zowel
open ruimten, gebouwd weefsel als natuurlijke structuren. Zeer kenmerkend
zijn de grootschalige open gebouwen in de kern van het gebied. De site herbergt
een grote variëteit aan functies, gaande van musea en onderwijsvoorzieningen
tot stadsdiensten en horeca. Het binnengebied wordt sterk bepaald door
de geasfalteerde parking, maar evenzeer door een aantal bomenpartijen en
aangelegde terrassen. De infiltratie van het water tot het binnengebied biedt een
sterke meerwaarde.

Zicht op het binnengebied
(Bron: Grant Vehapetyan via picasa.
com)

Luchtfoto oud Sint-Janshospitaal
(Bron: beelden maps.google.be)
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Historische context
Een vergelijking van de historische kaarten en de bestaande toestand toont aan
dat er altijd een open binnengebied achter het Sint-Janshospitaal lag.
Historisch kaartmateriaal van het Sint-Janshospitaal toont aan dat er een sterke
samenhang tussen historisch ziekenhuis, binnengebied (boomgaard+tuin), en
waterweg (voormalige toegang) was. Die samenhang is op dit moment minder
duidelijk leesbaar op de site.

Luchtfoto oud Sint-Janshosptiaal (Bron: beelden maps.
google.be)

De waterweg achter het ziekenhuis leidde in het verleden naar het omsloten
binnengebied. Dit binnengebied werd onder andere als boomgaard en tuin om
medicinale planten te kweken, gebruikt. Er bestaat dus een sterke historische
verbinding tussen water, binnengebied en bebouwing. De verschillende gebouwen
op de site hadden een sterk complementaire functie en vonden elkaar in de open
ruimte van het binnengebied. Het binnengebied fungeerde als kloostertuin en een
semi-publieke ontmoetingsplaats voor zieken.

Figuur 25: case studie Sint-Janshospitaal
Links: grondplan uit 1837 (Bron: Grondplan 1873 via erfgoedforum.be)
Rechts: situatie in 1562 (Bron: Kaart van Marcus Gerards 1562 via huizenonderzoekbrugge.be)
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Bestaande bebouwing
De bestaande bebouwing vertoont een bijzonder gevarieerd karakter, zowel wat
schaal als architectuur betreft. Het is opvallend dat zowel in het binnengebied als
aan de rand van de bestudeerde zone grootschalige gebouwen werden ingeplant.
Ten zuiden van het bouwblok aan Zonnekemeers bevinden zich momenteel een
aantal gebouwen die wat gevelproportie en materiaalgebruik betreft, niet volledig
in de omgeving passen en waarvan een aantal intussen werden gesloopt.
Ook in de erfgoedwaarderingskaart die door de stad Brugge wordt opgemaakt,
wordt dit gebouw als niet passend aangeduid.114

Achtergevel van het storende volume
(Bron: beelden bing.com/maps)

Kunststhistorische waardebepaling
1 zeer waardevol
2 waardevol
3 bevat waardevolle elementen
4 ondersteunend
5 neutraal
6 niet passend
7 nieuwbouw

Belangrijke delen van de open ruimte worden als parkeerplaatsen gebruikt. De
grond is hier van een asfaltverharding voorzien die niets te maken heeft met het
historische gebruik van het binnengebied van het bouwblok. Ook verder op het
terrein is de aanleg zeer divers en van variërende kwaliteit.
Componenten van het stadslandschap
Het stadslandschap achter het Sint-Janshospitaal wordt bepaald door alle
gebouwen die zichtbaar zijn vanuit het binnengebied. Afwijkingen van plaatselijke
typologieën, en grondmaterialen die niet naar het historisch gebruik van de ruimte
refereren, verstoren het stadslandschap. Deze elementen kunnen op een andere
manier benaderd worden dan de kwalitatieve elementen.

De ruimtelijke context wordt gevormd door de bebouwing rond het binnengebied en
in aansluiting op het water. Het binnengebied achter het Sint-Janshospitaal vormt
de kern van de bestudeerde zone en alle gebouwen die vanuit dit binnengebied
zichtbaar zijn, hebben een invloed op het stadslandschap. De gevels die uitgeven
op het binnengebied zijn belangrijke ondersteunende elementen. Storende
elementen die de samenhang en identiteit van de site verstoren, zijn onder andere
de gebouwen die qua typologie en materiaalgebruik afwijken van het bestaande
weefsel (bv. een aantal blinde gevels en de bebouwing langs Zonnekemeers).
Voor de open ruimte geldt eenzelfde criterium; het is duidelijk dat de parking niet
bijdraagt tot het stadslandschap.

114 (Bron: Stad Brugge, DRO Sector UNESCO, 2011. “Erfgoedwaarderingskaart - werkdocument.” Brugge, pp.4)

Figuur 26: case studie Sint-Janshospitaal
Boven: Erfgoedwaarderingskaart Stad Brugge (Bron: Stad Brugge, DRO, - Sector UNESCO, 2011e)
Rechts: Onderzoeksgebied case Sint-Janshospitaal (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking SumResearch)
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Stadslandschappelijke waardebepaling

context
Kwalitatieve elementen in
het stadslansdchap
Storende elementen in
het stadslandschap

Er zijn in dit gebied verschillende morfologische typologieën met wisselende
samenhang aanwezig. De samenhang van water, publieke en groene ruimten en
een aantal bijzonder waardevolle gebouwen karakteriseren dit gebie
Doordat het binnengebied nog steeds dienst doet als verbindende zone tussen de
gebouwen en als buitenruimte voor de aanwezige functies wordt het historische
karakter als historische ontmoetingsplaats enigszins verdergezet. Qua ruimtelijke
invulling en vormgeving is het binnengebied echter minder interessant (cf.
materiaalgebruikt, dominante aanwezigheid van de auto’s)
De kwaliteit van de architectuur is zeer variabel. Er is een bijzonder kwalitatieve
kern, maar de daarop aansluitende aanvullingen zijn van een zeer gemengde
kwaliteit.

Verankering
Momenteel wordt een masterplan voor de site opgemaakt. De ruimtelijke begrenzing
van de site dient te worden hersteld, daar waar die werd verstoord door de sloop
en inrichting van de parking en inritten.
De gevels die uitgeven op het binnengebied verdienen de nodige aandacht; zij
bepalen in belangrijke mate het karakter en de kwaliteit van de open ruimte. Het
is belangrijk dat het binnengebied op een uniforme manier wordt benaderd. De
verbinding tussen de verschillende componenten van de site dient zorgvuldig te
worden onderzocht.
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Dampoort - aansluiting op de binnenstad
De studiezone Dampoort bevindt zich ten noord-oosten van de binnenstad en
vormt een belangrijke schakel in de aansluiting van de Brugse binnenstad op haar
omgeving. Enerzijds vindt de waterstructuur van de binnenstad hier aansluiting
op de het landschap van de Damse Vaart. Anderzijds is er ook de aansluiting op de
economisch-industriële activiteiten en het kanaal Gent-Oostende.
Als case is de Dampoort het ideale voorbeeld om de verbinding van de historische
kern met de stadsuitbreidingen af te toetsen. Dit gebied kan bijgevolg als referentie
dienen om andere kern-”buitenweefsel” connecties te bestuderen. Een belangrijk
aandachtspunt is de impact van de bestaande en toekomstige infrastructuur: hoe
kunnen de noden van verkeer met een kwalitatieve openbare ruimte verzoend
worden?
Ook ten zuiden van de kernstad kunnen vergelijkbare knooppuntzones worden
vastgesteld. Het gebied rond het station en het Kanaaleiland confronteert ons
met een gelijkaardige problematiek: een industriële zone die contrasteert met
het fijnmazige stedelijk weefsel, maar ook met waardevolle gebouwen, de sterke
aanwezigheid van infrastructuur en de historische waterlopen tussen Brugge en
de kust.

Situering gebied case Dampoort
(Bron: beelden SumResearch)

In zekere zin kan het weefsel rondom de stadspoorten ook onder deze noemer
worden beschouwd; het gaat dan niet om waterstructuren die aansluiting op
elkaar vinden, maar om de continuïteit van de wegstructuur, het bebouwde weefsel
en het landschap.
Beknopte omschrijving
Het gebied omvat verschillende morfologische onderdelen zoals poorten,
waterwegen, stedelijk weefsel (met een aanzienlijk aandeel (voormalige) industriële
infrastructuur en handelsruimte, maar ook verschillende woontypologieën) en
openbare ruimte. Ook het belang van de stedelijke structuur, de perceptie van het
stedelijk silhouet, de aansluiting van de verkeersinfrastructuur, de groen-blauwe
ring en de poortfunctie komen in dit gebied en gelijkaardige zones naar voor. In
deze zones moet een zeer complex evenwicht tussen deze verschillende ruimtelijke
invullingen worden gevonden.
De grensgebieden rondom de binnenstad zijn zeer precaire zones omdat zij de
komende jaren mogelijks worden geconfronteerd met een aantal ingrijpende
uitdagingen. Zo kunnen toekomstige infrastructuurwerken (bv. nieuwe bruggen)
een zeer grote impact hebben, maar zal er ook bijzondere aandacht moeten
uitgaan naar het behoud van de groene vestingengordel. De industriële sites in
en net buiten de binnenstad komen ook in toenemende mate leeg te staan; op
die leegstand moet worden geanticipeerd en het debat over herbestemming moet
worden opgestart.

Luchtfoto Kanaaleiland
(Bron: beelden maps.google.be)

Luchtfoto Dampoort
(Bron: beelden bing.com/maps)
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Onderzoeksthema: continuïteit rond de stadskern
De Dampoort is de plaats ten noord-oosten van de stad waar belangrijke elementen
van het landschap samenkomen. Dit knelpunt verdient bijzonder aandacht.
De groene verbinding tussen de Damse Vaart en de vestingengordel rond de
binnenstad moet worden versterkt.

Activiteitenzones worden in grote clusters op strategische plaatsen binnen de
stadstructuur gelocaliseerd, vooral in onmiddellijke verbinding met de invalswegen.
De gistfabriek is de enige overblijvende industriële zone in de historische kern.
Heel de historische kern krijgt de bestemming “Woongebied met culturele,
historische en/of esthetische waarde”, met inbegrip van de gistfabrieksite. De
groene rand rond het centrum wordt ter hoogte van het industrieel gebied en op
de plaatsen waar het kanaal gedempt werd, onderbroken.

industriegebied
waterwegen
woongebied
water

Figuur 27: case studie Dampoort
Boven: Relatie Dampoort - landschap (Bron: beelden bing.com/maps; eigen verwerking Sumresearch)
Onder: Gewestplan, toestand 01/01/2002, bijwerkingen tot 02/05/2011. (Bron: Gewestplan via Agiv.be)
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Een verbeterde aansluiting tussen de stadskern en haar omgeving, zou ook voor
toerisme en recreatie nieuwe perspectieven kunnen bieden. Een analyse van de
bestaande toeristische stromen, geeft aan dat de gouden driehoek nog steeds
de belangrijkste en drukst bezochte zone is. Toch moet overwogen worden om vooral met het oog op verblijfstoerisme - de toeristische zone uit te breiden met
een ‘groene driehoek’ waarbij de wijdere omgeving kan betrokken worden bij de
toeristische kernstad.

Voor de verblijfstoerist die meer wil dan louter de gouden driehoek, kan een
alternatief parcours worden voorgesteld dat langs de groene stadsrand en de
Dampoort gaat en daar aansluiting vindt op de fietsroutes langs de Damse Vaart.
Ter hoogte van de Dampoort stellen we, omwille van de onleesbaarheid van de
ruimtelijke structuur een knelpunt vast. Het mag uiteraard niet de bedoeling zijn
dat zware toeristische infrastructuur zich in dit gebied vestigt - deze moet tot de
gouden driehoek beperkt blijven. Dit is wel een zone voor de meerwaardezoeker
die ook de rust en integriteit van het stedelijke weefsel apprecieert en respecteert.
Het moet voor die bezoeker wel duidelijk zijn dat het landschap van het buitengebied
zo nauw aansluit op de stad (cf. de historische link met de zee herstellen).

knelpunt

1km

GROTE LUS
<24H
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Figuur 28:Alternatief
SumResearch)

toeristisch

circuit

(Bron:
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Historische context

De Dampoort heeft altijd een belangrijke rol gespeeld als toegangspoort naar
de stad vanuit de zee (verbinding Damme-Sluis). Daarnaast is het sinds de
negentiende eeuw een belangrijke industriële pool geweest voor Brugge. Dit is
een historische laag die een grote invloed heeft gehad en niet uit het oog mag
verloren worden.

Kaart van Senefelder - begin XIX

Ondanks de verdwenen stadomwalling is het belang van de Dampoort vandaag nog
steeds groot. Dit vooral omwille van de verbinding van het stadsweefsel met het
open landschap.
Toekomstige ingrepen in het gebied moeten rekening houden met de bestaande
sporen van het verleden. Vanuit een archeologisch standpunt moet ook rekening
worden gehouden met ondergrondse relicten.

Kaart van Ferraris 1775 - 1777

Evolutie van het stratennet (Bron: historische kaarten
via huizenonderzoekbrugge.be; eigen verwerking
SumResearch)

Kaart
van
Sanderus
Illustrata) - 1641

(Flandria

Situatie in 1562 (Bron: Kaart van Marcus Gerards
1562 via huizenonderzoekbrugge.be)
Kaart van Jacob Van Deventer - 1560
Figuur 29: case studie Dampoort
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Bestaande bebouwing
Wat de architectuur betreft, maakt deze zone duidelijk deel uit van de oostelijke
stadsrand en bewijst de moeilijke verbinding met de omliggende deelgemeenten
die aan deze zijde bestaat.
In de nabijheid van de Dampoort kent de bebouwing uiteenlopende grondgebruiken
en/of typologieën. Een aantal inplantingen op strategische plaatsen zijn bijzonder
interessant omdat zij de verbinding tussen binnenstad en periferie kunnen
versterken, maar net zozeer kunnen afzwakken. De architectuur van de bestaande
bebouwing sluit niet altijd aan bij de kwaliteit van de binnenstad, een algemene
bezinning over hoe de periferie ook op architecturaal en stedenbouwkundig vlak
kwalitatieve aansluiting vindt met de enorm hoogstaande binnenstad, lijkt op zijn
plaats.

2

1
Omgeving Dampoort (Bron: beelden Google Streetview
maps.google.be)

Omgeving Dampoort (Bron: beelden
Google Streetview maps.google.be)

1

2

Omgeving Dampoort (Bron: beelden Google Streetview
maps.google.be)

Situering foto’s (Bron: beelden maps.
google.be)

Figuur 30: case studie Dampoort - omgevingsanalyse
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De industriële ontwikkeling heeft een belangrijke invloed gehad op de Brugse
stadsontwikkeling en is een belangrijke historische laag die niet mag worden
verwaarloosd. Ze heeft ook een belangrijk patrimonium nagelaten ten noorden van
de stad. De voormalige site van de Gistfabriek is hiervan een interessant voorbeeld.
Bij eventuele toekomstige mutaties van de industriële panden moet er rekening
worden gehouden met bestaande waardevolle gebouwen. Dit niet alleen vanuit een
architecturaal oogpunt, maar ook als belangrijk geheugen van dit stadsdeel. Het
was namelijk hier dat de toegang tot Brugge via het water zich bevond.

Luchtfoto van oude Gistfabriek (Bron: www.beeldbankbrugge.be)

Luchtfoto huidige fabriek Genecor (Bron: beelden bing.com/maps)
Figuur 31: case studie Dampoort - omgevingsanalyse
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Componenten van het stadslandschap
Het historisch stadslandschap bestaat uit verschillende morfologische componenten
met de aansluiting van het kanaal Gent-Oostende, de aansluiting op de (binnen)
haven, de groene ring rondom de stadskern, een gedifferentieerde bebouwing en
de Damse Vaart als belangrijke structurerende elementen.
De bebouwing langs de noordelijke oever van het kanaal is met haar industriële
bebouwing een beeldbepalend elementen in het lanschap. Ook de Damse Vaart en
de oude industriële sites binnen de stadsring zijn beeldbepalende elementen

Stadslandschappelijke waardebepaling
Deze site is van groot morfologisch belang. Het gaat om een belangrijke
toegangspoort tot de stad en een knooppunt van waterwegen. De verbinding met
de groene ringstructuur is een positief morfologisch element. De aansluiting op de
site van de Gistfabriek, de binnenhaven en de Damse Vaart zijn morfologisch even
belangrijk, maar op dit moment minder uitgesproken.
Er bestaat nog steeds een zeer sterke verbondenheid met het historisch gebruik
van de site. De Dampoort blijft een belangrijke toegangspoort tot de stad, in het
bijzonder voor het waterverkeer via het kanaal Gent-Oostende en de recreatieve
fietsroutes langs de Damse Vaart.
Wat architectuur betreft, zijn het historische industriële complex en in het bijzonder
de voormalige loodsen aan de Dampoort bijzonder waardevol, specifiek ook als
geheugen van het industriële verleden van de stad. De overige bebouwing is van
een eerder variabele kwaliteit.

Verankering
In deze case study wordt het debat over de toegang tot de binnenstad geopend.
Het is een zone die oproept tot een nieuwe omgang met het geheel van open
ruimte, een natuurlijk landschap en bebouwing. De Dampoort is daarenboven één
van de zones waar moet worden stilgestaan bij hoe de stad fysiek wordt benaderd
en verbonden met haar hinterland. In dit geval is het vooral de verbinding langs
het water die belangrijk is, maar elders rondom de binnenstad verdienen ook de
spoor- en wegverbindingen de nodige aandacht.
Als toegangsruimte tot de binnenstad, moet gewaakt worden over de kwaliteit van
de openbare ruimte, in het bijzonder in het licht van mogelijke infrastructuurwerken.
Ook de groene verbinding met het landschap van de Damse Vaart en de groene
vestingengordel (in het bijzonder langs de Gistfabriek) zijn knelpunten die een
landschappelijke masterplanvisie verdienen.
De zones waar de binnenstad aansluiting vindt op haar omgeving zijn bijzonder
interessant. Eerder werd reeds aangehaald dat met betrekking tot toeristische
en recreatieve mogelijkheden er een groot potentieel schuilt in een duidelijke
verbinding met het waardevolle cultuurlandschap rondom Brugge. Dit geldt
uiteraard in belangrijke mate voor de Damse Vaart, maar ook ten zuiden van de
binnenstad kan een dergelijke landschappelijke benadering worden gehanteerd
ten aanzien van de bosrijke omgeving met monumentale kastelen en hoeves.
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Besluit case studies
De case studies zijn een nieuwe manier om het stadslandschap vanuit een globaal
morfologisch perspectief te analyseren en zo te trachten de specificiteit en
kwaliteit van het stedelijk weefsel te objectiveren. Op die manier kunnen een aantal
voorwaarden voor behoud en ontwikkeling worden vastgelegd. De analyse van het
stadslandschap en de daaruit voortvloeiende aandachtspunten en voorwaarden
vormen zo de basis voor het ontwikkelingsmodel en beheersplan.
Het Brugse stadslandschap wordt gekenmerkt door een samengaan van
verschillende componenten die de specificiteit en herkenbaarheid van het stedelijk
weefsel bepalen. Door de studie van een select aantal landschappen kunnen een
aantal bijzonder typologieën worden vastgesteld:
r
een basisweefsel dat wordt gepunctueerd door een aantal uitzonderlijke
programma’s.
r
een grote variatie aan stedelijke gehelen (zowel gebouwd als open ruimte) in
de stedelijke structuur.
r
de historisch-morfologische bijzonderheid van het stadscentrum.
r
de algemene cultuurhistorische kwaliteit van de stedelijke omgeving.
In de case studies werd getracht de historisch-stadslandschappelijke waarde te
bepalen van de verschillende stedelijke entiteiten. Daarbij werd op verschillende
schaalniveaus gewerkt: individuele gebouwen, bouwblokken, stadsdelen
en algemene ruimtelijke systemen. Deze gelaagde analyse laat toe om het
stadslandschap te evalueren en te bepalen welke componenten er de intrinsieke
waarde van uit maken. Door het blikveld te verruimen, kan ook het belang van
omliggende bebouwing of een groter ruimtelijk geheel in de afweging worden
opgenomen.
In elke case study werd getracht om een aantal aandachtspunten op te lijsten die
kunnen beschouwd worden als randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen
in een bepaald stadslandschap. Ze hebben tot doel de zwakkere elementen in het
stadslandschap te versterken en de waardevolle systemen maximaal te behouden.
In een aantal gevallen wordt dan ook voorgesteld welke ingrepen mogelijk zijn in
het stadslandschap en welke elementen absoluut moeten worden gevrijwaard.
De cases die in dit hoofdstuk werden voorgesteld, zijn representatief voor een
aantal stedelijke patronen, maar de selectie is uiteraard niet exhaustief. De
voorgestelde cases willen aantonen hoe de waarde van het stedelijk weefsel kan
worden onderzocht en afgewogen worden met het oog op een optimaal beheer van
het werelderfgoed.
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6

Besluit – Het functioneren en de kwaliteiten
van de stad 1972-2011
Een van de belangrijkste verwezenlijking sinds 1972 situeert zich op administratief
en beslissingsniveau. Er werd een synergie bewerkstelligd tussen stedenbouw
en de zorg om onroerend erfgoed, een realisatie die ook de aanzet gaf om via
een structuurplanningsproces de ontwikkeling van de Brugse binnenstad te
begeleiden. Een belangrijk instrument daarbij is de vijfjaarlijkse update van de
functieregistratie. De opeenvolgende registraties laten toe de evolutie van de stad
te volgen en vormen een belangrijke component van het geheugen van de stad. De
analyse van de functiekaarten, de verschillende beleidsdocumenten en het stedelijk
weefsel geven een aantal belangrijke trends weer.
Het structuurplan 1972 was zonder twijfel een visionair document dat een grote
invloed heeft gehad op de Brugse stadsontwikkeling. Er werden toen een aantal
doelstellingen geformuleerd die via een aantal actieprogramma’s gerealiseerd
zouden moeten worden. Een aantal van deze doelstellingen werden effectief bereikt;
op een aantal domeinen werden de doelstellingen niet gehaald. De analyse van de
functiekaarten toont aan dat de absolute aantallen in de binnenstad de afgelopen
veertig jaar ongeveer stabiel gebleven zijn. Enkel nijverheid vertoont een sterke
daling en is in vergelijking met 1972 grotendeels uit de binnenstad verdwenen.
De horeca daarentegen kende een spectaculaire toename en is in absolute cijfers
ongeveer verdubbeld over de afgelopen 40 jaar. Het valt wel op dat er een sterke
ruimtelijke verschuiving van de verschillende functies binnen de Brugse binnenstad
waarneembaar is, zowel binnen de verschillende stadskwartieren als over de
kwartiergrenzen heen.
Wat het wonen in de Brugse binnenstad betreft, valt in de centrale wijken
Steenstraatkwartier en Burgkwartier een sterke daling op. Dit wordt echter in
andere wijken, bv. Sint-Gilliskwartier gecompenseerd. Toch is het aantal inwoners
in de binnenstad gedaald in vergelijking met 1972 en werd de toen beoogde
stijging dus niet gerealiseerd. Deze daling kan in belangrijke mate toegeschreven
worden aan gezinsverdunning en het verschuivende demografisch profiel van
de stad. We stellen wel vast dat wonen in de binnenstad in belangrijke mate een
bewuste keuze geworden is, maar dat de uitdaging voor Brugge erin blijft bestaan
om jonge gezinnen en studenten aan te trekken en hen de gepaste woontypologieën
aan te bieden.
In 1972 werden twee cultuurclusters vooropgesteld: een kijkas en een luisteras.
Deze twee assen doorsnijden de stad en groeperen verschillende culturele
instellingen. Het valt op dat het cultuuraanbod in Brugge bijzonder rijk en
gevarieerd is. Vooral met en na 2002, Brugge als culturele hoofdstad van Europa,
kreeg cultuur een aantal sterke impulsen. Brugge blijft wel waakzaam en tracht
haar uitstraling als culturele hub te vergroten en een breder publiek aan te trekken.
Brugge moet werk maken van een breed kwalitatief imago dat niet louter gestoeld
is op de fragmentaire presentatie van een aantal iconen.
De doelstellingen die in 1972 met betrekking tot onderwijs werden opgemaakt, zijn
niet meer de doelstellingen die Brugge in 2012 moet nastreven. Het structuurplan
1972 voorzag dat grootschalige onderwijsinstellingen naar de periferie zouden
verhuizen. Dit gebeurde niet; onderwijs blijft een belangrijke actor in de binnenstad.
In 2011 beschikt het Europacollege over drie sites in de Brugse binnenstad en
zijn ook de KHBO en HOWEST (vroeger Rijksnormaalschool en verpleegopleiding
Sint-Jan) nog steeds aanwezig. Brugge profileert zich in toenemende mate als
studentenstad en de groeiende hoger onderwijsinstellingen vestigen zich in de
goed bereikbare stadsrand (vooral Sint-Michiels).
Het verkeersbeleid dat in 1972 werd geïntroduceerd en in de daaropvolgende
decennia stelselmatig geïmplementeerd is ongetwijfeld een belangrijke
verwezenlijking geweest. Algemeen werd vooropgesteld dat het verkeer de
leefbaarheid en kwaliteit van de open ruimte niet mocht aantasten en dat de stad
dus op een zachte manier toegankelijk werd gemaakt. Anno 2012 stellen we vast
dat de belangrijkste verkeersuitdagingen zich in de periferie en in de aansluiting
op de binnenstad situeren.
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Strengths

Unieke wooncontext
Goede mix eengezinswoningen-appartementen
Gebruiksvriendelijke en nette binnenstad

Weaknesses

Hoge druk op wonen (betaalbaarheid en
andere dominerende functies)
Ontgroening en vergrijzing

Zeer lage werkloosheid (haven, zorg, adm.)

Eerder beperkte aanwezigheid economische
groeisectoren

Divers en uitgebreid onderwijsaanbod in/
aansluitend op centrum

Winkelcircuit door toeristen overladen

Aanwezigheid alle commerciële segmenten

Brugge is te weinig zichtbaar in het ‘jongere’
cultuurcircuit

Zeer hoogstaande kunstcollecties en cultureel
aanbod

Verkeersbarrière gevormd door de ring

Brugge als toeristische topbestemming
De verkeersvisie van 1972 werd
geïmplementeerd: doorwaadbaar stadscentrum
voor zwakke weggebruiker, openbaar
vervoer,…

Verkeerscongestie in de invalswegen
Het onduidelijke statuut van de architectura
minor en het geïnventariseerd erfgoed

Uitzonderlijk bouwkundig en
stadslandschappelijk erfgoed
Zeer groene stad met goede luchtkwaliteit
Sterke betrokkenheid en fierheid van de
bevolking

Opportunities

Ontwikkeling van een kennispool rond de
hogescholen
Brugge als creatieve en artistieke cluster
Een gedifferentieerde visie op de spreiding van
handelsactiviteiten

Threats

Leefbaarheid bedreigd door toerisme
Daling kritische drempel kwaliteit van de
woonomgeving (aantal woongelegenheden en
woonondersteunende functies)
Brain drain van jonge hooggeschoolden

Grote onontgonnen culturele markt

Wegtrekken van grote werkgevers uit Brugge

Verdere uitbreiding en profilering van de
Vlaamse Primitieven als uniek cultureel segment

Diversiteit van het winkelaanbod onder druk

Slow tourism en de ‘Groene Driehoek’
Faciliteiten voor congrestoerisme
(+ verblijven)
Herdefiniëring van de aansluiting binnenbuitenstad
Historic Urban Landscape als nieuwe
erfgoedvisie
Het cultuurlandschap en het onroerend erfgoed
buiten de binnenstad

Toeristische paradox: saturatie
Disneyfication van de binnenstad
Uitbreiding hotels ondanks de hotelstop
Bevriezing van de binnenstad
Monofunctionele binnenstad met louter wonen,
toerisme en handel
Ontsluiting haven met o.a. evenuele verbreding
ringvaart rond de stad

Brugge als werkplaats en kenniscentrum voor
restauratietechnieken en ambachten gericht op
erfgoedbehoud
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In 1972 werd er bewust voor een gouden driehoek met een concentratie aan
toerisme gekozen. Vandaag stellen we een enorme explosie vast en een constante
spanning om de toeristische infrastructuur in de gouden driehoek te beperken om
het conflict met andere stedelijke functies (voornamelijk wonen) te vermijden en
een aantal zones te vrijwaren van de grote toeristische stromen.
Het Structuurplan 1972 gaf ook het startschot voor een toegenomen zorg
voor het onroerend patrimonium van de stad. Het behoud van het fijnmazige
historisch stadsweefsel werd prioritair. Eventuele ingrepen in dit weefsel
moesten wat restauratie betreft, kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwd
worden uitgevoerd. Nieuwbouw dient met respect voor de schaal, materialen
en details worden uitgevoerd. In het Structuurplan 1972 werd ook de noodzaak
aan gedetailleerd onderzoek van de historische panden (oa. gebaseerd op de
waarderingskaarten) geuit. Ook een uitgebreidere en gericht wetgeving zou mee
bijdragen tot een optimale instandhouding van de historische binnenstad.
De dienst ruimtelijke ordening - sector UNESCO werkt dagelijks in de lijn van
de doelstellingen zoals geformuleerd in het structuurplan en de stedelijke
bouwverordening kan worden beschouwd als een juridische vertaling van de
intenties uit 1972. De dienst werd opgericht in 1971 en volgt nog steeds nauwgezet
alle ontwikkelingen op. Door middel van onderzoek en publiekswerking is ze er de
afgelopen jaren in geslaagd het Brugse erfgoed te bewaren. In die zin kan de
werking van de dienst in de afgelopen jaren als een voorbeeld voor proactieve
erfgoedzorg worden beschouwd.
Om tot een globale visie te komen wat betreft restauratie, herbestemming,
ontwikkeling en stedelijke inbreiding, wordt de morfologische identiteit van de
stad als referentiekader onderzocht. Een methodologie om de waarde van het
straatbeeld (met beeldbepalende, beeldbegeleidende, neutrale en beeldstorende
elementen) te bepalen werd aan de hand van een aantal cases voorgesteld. Op die
manier kunnen de gelaagdheid en de aspecten van het ‘historic urban landscape’
worden bepaald.
De kwartierbenadering zoals die bij de functieregistraties wordt gehanteerd
is ontoereikend om het historisch gegroeide stadslandschap te begrijpen.
Het historische stratenpatroon, de ontwikkelingen van en rond het water, de
perspectieven en de verschillende bouwfasen die de stad haar identiteit hebben
gegeven overstijgen de grenzen van de binnenstad. Een meer holistische
benadering ten aanzien van de kwaliteiten van de stad is dan ook aan de orde.
De analyses beperken zich niet tot de binnenstad, maar strekken zich uit over haar
grenzen. De ring is geen stringente afbakening, er situeren zich verschillende
kwaliteitszones overheen haar grenzen. Verder onderzoek is nodig om de waarde
van deze zones vast te leggen en de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en
dynamiek te bepalen. Behoud door vernieuwing blijft een belangrijk thema.
De Brugse binnenstad heeft haar functionele diversiteit behouden en de
omgevingskwaliteit (leefbaarheid, publieke ruimte, patrimonium,…) is er sterk op
vooruit gegaan. De grote uitdagingen waarmee Brugge zich nu geconfronteerd
ziet, liggen vooral in het vinden van aansluiting op haar ruimere stedelijke en
landschappelijke context, een nieuwe impuls voor wonen in de stad met uiteraard
de voorzieningen en infrastructuur die het wonen in Brugge kwalitatief verbeteren
en het correct omgaan met het nog steeds sterk groeiende toerisme en recreatie.
Dit zijn zaken waar ook andere steden mee worden geconfronteerd. In Brugge moet
er, gezien haar onmiskenbare culturele rijkdom, bijzonder zorgzaam omgesprongen
worden met het stedelijk landschap.
Op basis van de analyse die in dit deel werd uitgevoerd, werd een SWOT-analyse
opgemaakt. In dit model worden de sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen voor
Brugge anno 2012 opgelijst. Deze synthese vormt de basis voor de evaluatie van
de evolutie die de stad tussen 1972 en 2012 heeft doorgemaakt. Deze evaluatie
wordt - gekoppeld aan de opmaak van een ontwikkelingsmodel met een visie over
de Brugse binnenstad na 2012 - verder uitgewerkt in het tweede deel van deze
studie.
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