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Inleiding: evaluatie van het Structuurplan
Brugge 1972 in functie van het uittekenen
van een ontwikkelingsmodel
De evaluatie van het Structuurplan Brugge 1972 vormt de schakel tussen de
analyse uit deel I en het managementplan in deel III. De evaluatie bouwt verder op
de actualisatie van het structuurplan en de SWOT-analyse waarbij de voornaamste
conclusies werden gesynthetiseerd.
De evaluatie valt uiteen in drie delen
r
Ten eerste een evaluatie van het gevoerde beleid tussen 1972 en 2012, hierbij
wordt een aanzet gegeven voor een aantal krachtlijnen die in het toekomstige
stadsbeleid bijzondere aandacht verdienen.
r
Ten tweede een aanzet tot een ontwikkelingsmodel voor de Brugse binnenstad
waarbij een aantal significante gebieden worden afgebakend die in de verdere
dynamische ontwikkeling van Brugge een rol zullen spelen. Uiteraard dient dit
ook te gebeuren vanuit een coherentie visie op het werelderfgoed.
r
Ten derde wordt een overzicht gegeven van de beschikbare juridische
instrumenten die met het oog op het werelderfgoedmanagement kunnen
worden ingezet.
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2.

Evaluatie van het beleid 1972-2012

2.1.

Inleiding
In het Structuurplan 1972 werden voor de Brugse binnenstad verschillende
beleidsdoelstellingen geformuleerd die een antwoord zouden bieden op hoe een
historische stad als Brugge ook een hedendaagse woonstad kon zijn. Hierbij
werd er rekening gehouden met de verschillende stedelijke functies die de
binnenstad op dat moment omvatte. Anno 2012 en in het kader van de opmaak
van een managementplan achten we de tijd rijp om een evaluatie te maken van
hoe deze doelstellingen al dan niet gerealiseerd werden. Daarbij gaan we er
niet noodzakelijk van uit dat de beleidslijnen geformuleerd in het Structuurplan
1972 vandaag lineair moeten worden verder gezet. In een aantal domeinen is het
wenselijk dat er bijsturingen gebeuren. Al deze elementen worden binnen deze
evaluatie meegenomen. Per onderdeel wordt een korte synthese weergegeven
waarna de beleidslijnen van 1972 naast de huidige beleidslijnen worden geplaatst.
Daarnaast worden een aantal toekomstige aandachtspunten, die kunnen bijdragen
tot de verdere ontwikkeling van Brugge, naar voor gebracht. De documenten
waaruit de beleidslijnen voortkomen, worden steeds afzonderlijk vermeld.
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Tabel 26: Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, Brugge als aantrekkelijke woonstad.

Beleidslijnen 1972
rDe ontvolking van de
binnenstad afremmen en
opdrijven naar 32.000
à 35.000 inwoners.
rMaatregel: het stimuleren
van woongebruik op
leegstaande verdiepingen
boven winkels en
kantoren, het aantal kleine
panden verdubbelen
en het opsplitsen van
grote woningen.
rStreven naar kwalitatieve
woonmilieus met gedegen
buurtvoorzieningen(scholen,
buurtwinkels en
recreatieplaatsen in
ieder stadskwartier).

Beleidslijnen 2012
Binnen de huidige coalitie
werd een Woonbeleidsplan
2008-2013 opgesteld. Men
focust op 6 doelstellingen:
rBetaalbaar wonen.
rKwaliteitsverhoging van
wonen en woonomgeving.

Toekomstige aandachtspunten
rDifferentiatie van
het woonaanbod.
rLeefbaarheid van de
binnenstad bevorderen
door o.a. groei van
woonondersteunende
functies.
rBetaalbaarheid.

rStadsvlucht tegengaan.
rSociale mix.
Doelgroepgericht beleid.
rEfficiënt bestuur. Ten
aanzien van wonen worden 2
beleidslijnen vooropgesteld:
rDe stadsvlucht keren
door een aanbodbeleid te
voeren (via premies en
stadsvernieuwingsprojecten)
met een grotere
differentiatie aan
woningtypes in de
binnenstad.

rBeschermen van de
woonfunctie.
rStadsvlucht keren door
een aanbodbeleid te
voeren gericht op jonge
gezinnen en starters.
rVerderzetten van premies.

rKwalitatieve
stadsvernieuwing met
specifieke aandacht voor
een integratie van nieuwe
woonprojecten binnen
het historische weefsel
en een bescherming van
de woonfunctie in de
binnenstad.
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2.2.

Brugge als aantrekkelijke woonstad voor jonge gezinnen en
studenten
De woonfunctie blijft in Brugge een belangrijk aandachtspunt. Doorheen de jaren
is de woonfunctie toegenomen, maar er moet rekening gehouden worden met een
sterke vergrijzing en ontgroening.
De aantrekkelijke woonomgeving van de Brugse binnenstad is een bijzondere troef.
De verkeersluwe straten, de doorwaadbaarheid en de grote verscheidenheid
aan voorzieningen maken het ook een gebruiksvriendelijke stad. Ook de algehele
woningkwaliteit ligt bijzonder hoog door de grote diversiteit aan woontypes,
diversiteit van woonoppervlaktes, etc. De hoge woningprijzen zijn dan weer eerder
een zwakte.
De leefbaarheid van het wonen blijft desondanks wel onder sterke druk staan van
het toerisme. Dit zowel door de drukte in het centrum, woningen die worden omgezet
naar vakantieverblijven en woonondersteunende functies, zoals kleinhandel, die
verdwijnen ten gunste van toeristische handelsfuncties en andere functies.

Geconsulteerde beleidsdocumenten
r
r
r
r
r

DEEL II

Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, pp.352
Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak. Beleidsprogramma 2007-2012.”
Brugge, pp.24
Stad
Brugge,
2009.
“Woonbeleidsplan
Brugge
2008-2013.”
Brugge, april 2009, pp.248
Stad
Brugge,
OCMW
Brugge,
2008.
“Lokaal
sociaal
beleid.
Beleidsplan Brugge 2008-2013.” Brugge, pp.185
SumResearch,
2011.
“Woonbehoeftenstudie
Brugge
2007-2022.”
Brussel, pp.175
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Tabel 27:Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, Brugge als economische pool.

Beleidslijnen 1972
rDe haven moet duurzaam
verder worden uitgebouwd.
rDe binnenstad en
agglomeratie uitbouwen
als regionale tertiaire
verzorgingskern.
rGrootschalige sociomedische instellingen
moeten verdwijnen
uit de binnenstad.
rAdministratieve functies
moeten zich bevinden
aan de stadsrand en in
de stationsomgeving.
rIndustrieën moeten
verdwijnen uit de
binnenstad, niet storende
ambachten mogen in
de binnenstad.

Beleidslijnen 2012
r2008: opmaak beleidsplan
detailhandel en commercieel
strategisch plan Brugge.

rNieuwe potenties verder
durven ontwikkelen (bv. IT,
cultuur, technologie,...).

rDetailhandel: het stimuleren
van ondernemen, met in het
bijzonder buurtwinkels en
leegstaande handelspanden
opnieuw invullen.

rDe verdere ontsluiting
van de haven.

rDe economische groei
van de haven van
Zeebrugge bestendigen.
rBrugge streeft als
provinciale hoofdstad
naar een eigentijdse
evenementen- of beurshal.
rHet winkelgebeuren
ondersteunen en de
leegstand in centrumstraten
tegengaan.
rAandacht schenken aan
toerisme en cultuur daar
deze van belang zijn
voor de lokale economie
en de tewerkstelling.
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Toekomstige aandachtspunten

rRuimtes ontwikkelen
die kleine bedrijvigheid
koppelt aan wonen (bv.
IT, kunstambacht,...).
rAnticiperen op
een verminderde
industriële activiteit.
rVersterken van de
economische attractiviteit
van de hoofdhandelsstraten
en poortstraten.
rBehoud van kantoren en
diensten Stad Brugge in
de binnenstad. Enerzijds
uit complementariteit
met andere stedelijke
functies, anderzijds door
de symboolwaarde.
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2.3.

Brugge als economische pool: een concentratiemodel of spreiding
De tewerkstelling in Brugge kent een klassiek patroon. Sectoren zoals
gezondheidszorg, dienstverlening, groot- en kleinhandel en de haven zorgen
voor de grootste tewerkstelling. De tewerkstelling in de toeristische sector is,
in tegenstelling tot wat men zou vermoeden, in verhouding eerder beperkt. De
werkloosheidsgraad in Brugge (6.8%) is lager dan het Vlaamse gemiddelde (7.7%).
Groeisectoren zoals creatieve industrieën, ICT, grafische sector, etc. zijn in Brugge
slechts in beperkte mate aanwezig, al beschikt de stad zeker over de mogelijkheid
om dit verder uit te breiden. De stad Brugge tracht met de onderwijscluster
in Sint-Michiels en het Chartreusegebied twee kenniscentra op te bouwen. De
bedoeling is dat zich hier onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, dienstverlening
en kantooractiviteiten vestigen. De ontwikkeling van dit laatste gebied blijft echter
aanslepen. De uitbouw van deze clusters biedt een belangrijk potentieel om pas
afgestudeerden ook in Brugge tewerkstellingsmogelijkheden te bieden.
Er is een sterke shift geweest van de secundaire sector naar de tertiaire en
de quartaire sector. Deze verschuiving is gepaard gegaan met een sterke
clustervorming (bv. in de stationsbuurt) waardoor een deel van de quartaire
sector de stadskern heeft verlaten. Anderzijds blijft de kantoor-, onderwijs- en
toerisme functie in de binnenstad nog steeds aanzienlijk.
Er zijn tenslotte sinds Brugge 2002 en in het bijzonder de stimulerende werking van
het Concertgebouw ook een aantal aanzetten tot nieuwe creatieve ontwikkelingen
of kunstenaars die zich in Brugge vestigen. Ongetwijfeld spelen ook de hoge
stedelijke leefkwaliteit en het bijzondere kader van Brugge.

Geconsulteerde beleidsdocumenten
r
r

r
r
r
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Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, pp.352
IDEA Consult, 2008. “Opmaak van een commercieel strategisch plan voor
Brugge. Visierapport in opdracht van stadsbestuur Brugge.” Brussel,
oktober 2008, pp. 87
IDEA Consult, 2008. “Strategisch Commercieel Plan voor de Brugse
detailhandel. Onderzoeksrapport.” Brussel, juni 2008, pp.155
Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak. Beleidsprogramma 2007-2012.” Brugge,
pp.24
Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2008. “Beleidsnota Detailhandel.”
Brugge, pp.37
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Tabel 28: Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, Brugge als onderwijspool.

Beleidslijnen 1972

Beleidslijnen 2012

Toekomstige aandachtspunten

rAanwezigheid van één of
meerdere kleuter- en lagere
scholen per kwartier (met
een maximale loopafstand
voor peuters van 400m
en van 800m voor lagere
schoolkinderen).

rSteeds sterkere profilering
als studentenstad (oa.
ondersteund door de website
brugge.be/studentenstad)

rLocatie van de scholen:
verhouding kerndeelgemeenten respecteren
en hierbij de scholen in
de binnenstad behouden.
Deze zijn belangrijk
voor de activiteitsgraad,
handel en animatie.

rMiddelbare scholen moeten
zich verplaatsen naar de
periferie van de binnenstad.
rHet Europacollege moet
zich ontwikkelen als
een aaneenschakeling
van kleinschalige en
gespecialiseerde activiteiten.

rHet uitstippelen van een
flankerend onderwijsbeleid
in samenspraak met Lokaal
Onderwijs Platform. Stedelijk
onderwijs moet openstaan
voor iedereen en werken
aan netoverschrijdende
projecten. Elke stedelijke
onderwijsinstelling moet
een ‘brede school’ zijn,
een sociale en culturele
ontmoetingsplaats.
rSchoolgebouwen moeten
worden onderhouden en
aangepast (onder andere
Conservatorium, Academie
en Nijverheidsschool).
rHogeschool-opleidingen zijn
belangrijk voor de Brugse
economie; in samenspraak
met de hogescholen moet
‘Brugge Studentenstad’
versterkt worden en
gewerkt worden aan een
uitbouw van het aanbod
academische bachelors.

rClustering in grootschalige
complexen zoals voormalige
kantoren, kloosters,...
rFlexibiliteit en functioneel
medegebruik van
schoolgebouwen.
rOntwikkeling uitstraling
studentenstad.
rAanpak
studentenhuisvesting.
rAandacht besteden
aan het segment
volwassenenonderwijs,
dat ook een belangrijke
economische factor vormt.

rSteun verlenen aan het
Europacollege en de United
Nations University.
rCulturele instellingen moeten
bij hun publiekswerking
aandacht besteden
aan een geïntegreerde
cultuurparticipatie
in het onderwijs.
rVeilig verkeer van en naar
school door middel van
schoolvervoersplannen,
infrastructurele
aanpassingen en subsidies
om educatief materiaal
aan te kopen rond
verkeersveiligheid.
rWonen boven winkels ook
toegankelijk voor studenten.
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2.4.

Brugge als onderwijspool: mogelijke herbestemmingen
Brugge zit de laatste jaren in de lift als (hoger)onderwijsstad, er is een toename
van instellingen hoger onderwijs en opleidingen. Gevolg hiervan is een stijgend
aantal studenten waarvan een deel kotstudenten. De stad Brugge speelt hier op in
door zich meer en meer te profileren als studentenstad. De instellingen bevinden
zich hoofdzakelijk net buiten de binnenstad, in Sint-Michiels, en kennen een goede
ontsluiting met auto (E40) en spoor. Studentenhuisvesting zit in Brugge in de lift
en wordt de komende jaren verder uitgebouwd.
Op vlak van studentenaantallen (alle segmenten van het onderwijs) is er tussen
1972 en 2011 in de Brugse binnenstad een sterke toename waar te nemen. Er
is een verscheidenheid aan types instellingen terug te vinden. Al beschikt men,
in tegenstelling tot wat in 1972 werd geambieerd, niet in elk stadskwartier over
kleuter- én lager onderwijs. De kern van de binnenstad kent ook nog steeds de
aanwezigheid van instellingen secundair onderwijs, dit werd in het Structuurplan
1972 als belastend aanzien. Dit wordt vandaag echter niet noodzakelijk als een
probleem aanzien.
Naast het klassieke onderwijs, neemt ook het volwassenenonderwijs in Brugge
een belangrijke positie in. De laatste jaren is er een toename waarneembaar. De
keerzijde hiervan is echter, samen met het secundair en hoger onderwijs, een
toenemende mobiliteitsdruk.

Geconsulteerde beleidsdocumenten
r
r

DEEL II

Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, pp.352
Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak. Beleidsnota 2007-2012.” Brugge, pp.24
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Tabel 29:Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, Brugge als handelsstad.

Beleidslijnen 1972

Beleidslijnen 2012

rBijkomende
verkoopsoppervlakte is
wenselijk in de binnenstad
om zo de centrumfunctie
te versterken.

rDe Stad Brugge zet sterk
in op detailhandel (cf.
beleidsplan detailhandel en
het strategisch commercieel
plan voor detailhandel).

rBuitenstedelijke centra
worden afgeraden, deze
zouden de centrumfunctie
verzwakken en het
centrum leegzuigen.

rEen buurtwinkel voor alle
Bruggelingen: slagers,
bakkers, superettes en
andere buurtwinkels
stimuleren in alle kernen
en wijken op wandelafstand
voor elke Bruggeling.

rEr moeten voldoende
buurtwinkels aanwezig
zijn die de woonen handelsfunctie
ondersteunen.
rHandel is de belangrijkste
centrumfunctie en moet
verder worden uitgebouwd.
rGrootschalige functies
moeten verdwijnen
uit de binnenstad.

rUitbreiden van het
detailhandelsaanbod
voor de Bruggelingen:
de Bruggelingen meer
keuze bieden voor zijn
aankopen. Differentiatie
wat betreft prijs, kwaliteit,
assortiment, formule
(keten-zelfstandigen),
grootte en locatie.
rBrugge ook voor nietBruggelingen: uitbreiden
van het attractiegebied
van Brugge op vlak van
detailhandel. Brugge is
momenteel de belangrijkste
detailhandelspool in WestVlaanderen. De doelstelling
is om deze positie vast
te houden en verder te
versterken waar mogelijk.

Toekomstige aandachtspunten
rInteractie kerndeelgemeenten:
grootschalige
ontwikkelingen.
rDetailhandel: afname van
woonondersteunende
winkels.
rDiversiteit van het
winkelaanbod.
rCommercieel imago:
meer dan louter een
toeristisch aanbod.
rEen zekere klasse
en uitstraling in
aanbod en model.
rVersterken van de
attractiviteit van de
hoofdhandelsstraten
en poortstraten.
rPoortstraten: richten op
woonondersteunende
functies en
buurtvoorzieningen.
rReconversie van handel naar
andere functies beperken.

rVersterking van de
bestaande kernen: het
Brugse stadsbestuur
streeft ernaar om de
huidige handelskern(en) en
handelsassen te versterken.
rAfgebakende structuur
voor grootschalige winkels
en winkelcomplexen: er
wordt een specifiek beleid
gevoerd voor grootschalige
detailhandel. Winkels
vanaf 400m² moeten
zoveel mogelijk geclusterd
worden binnen bepaalde
zones. Nieuwe aanvragen
worden nauwgezet
bekeken en moeten aan
bepaalde voorwaarden
en criteria voldoen.
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2.5.

Brugge als handelsstad: het commerciële imago
Brugge voert zeer actief campagne om zich te promoten als winkelstad.
Voorbeelden hiervan zijn winkelcampagne “Bijzonder Brugge” en “Brugge. Eeuwige
verleiding”. De handelsfunctie kent in de binnenstad evenwel een afname in zowel
perceeloppervlakte, als in perceelaantallen. Een detailanalyse van de DRO Sector
UNESCO toont aan dat net zoals in andere steden er in Brugge een sterke afname
van het aantal buurtwinkels is. Hun plaats als woonondersteunende functie, wordt
ingenomen door kleine superettes (vaak kleine filialen van grote ketens). Wel een
typisch Brugs fenomeen is dat veel handelszaken een omschakeling kennen naar
een toeristisch-ondersteunende, eerder dan een woonondersteunende functie. Dit
gaat ten koste van de diversiteit van het winkelaanbod en is een fenomeen dat
scherp in de gaten moet worden gehouden.
Binnen het Brugse grondgebied werd een hiërarchie van winkelgebieden opgesteld,
elk met hun specifieke kenmerken en noden. Zo wordt grootschalige handel uit
het stadscentrum geweerd. Nieuwe inplantingen zijn voorzien in clusters buiten
de stad. Hierdoor ontstaan er buitenstedelijke centra, deze hebben echter een
andere functie en ander publiek dan de binnenstad. In tegenstelling tot wat er
gevreesd werd, zuigen deze ontwikkelingen het centrum niet leeg. Het type van
winkels en waren die men in de binnenstad en erbuiten aanbied is verschillend
waardoor ze elkaar aanvullen en beiden gefrequenteerd worden.
De praktijk leert wel dat toerisme een grotere bedreiging vormt voor het
gediversifieerd winkelen in de binnenstad. Dit laatste is niet louter omwille van de
eerder geschetste omschakeling naar toeristisch-ondersteunende handelszaken,
maar ook door de verandering van het karakter van de winkelgebieden van
aangename winkelzones naar toeristische zones. Dit draagt ertoe bij dat mensen
elders gaan winkelen, een trend die zich allerminst mag doorzetten.
In bepaalde kwartieren (bv. Steenstraat- of Burgkwartier) moet langs belangrijke
hoofdhandelsassen de mogelijkheid bestaan om ook op de verdiepingen toe te
laten. Dit kan een upgrade van het Brugse winkelaanbod met zich meebrengen.
Een gelijkaardige interventie zou ook voor kantoren overwogen kunnen worden.
In woonstraten moet evenwel de woonfunctie primeren en zijn zulke interventies
niet wenselijk.

Geconsulteerde beleidsdocumenten
r
r
r
r
r
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Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, pp.352
Idea Consult, 2008. “Opmaak van een commercieel strategisch plan voor
Brugge. Visierapport.” Brussel, oktober 2008, pp.87
Idea Consult, 2008. “Strategisch Commercieel Plan voor de Brugse
detailhandel. Onderzoeksrapport.” Brussel, juni 2008, pp.155
Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak. Beleidsnota 2007-2012.” Brugge, pp.24
Stad Brugge, Dienst Lokale Economie, 2008. “Beleidsnota Detailhandel.”
Brugge, pp.37
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Tabel 29: Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, Brugge als cultuurstad.

Beleidslijnen 1972
rConcentratie van het
culturele leven langs
een kijk- en luisteras
(samenvallend met
voetgangerszones).
rConcentrische cirkels met
‘bijgeschaafde cultuur’,
‘spontante cultuur’ en
sportief-recreatieve
voorzieningen.
rUitbouw van een centraal
informatiepunt dat
bezoekers en inwoners
de weg kan wijzen.

Beleidslijnen 2012

Toekomstige aandachtspunten

rMuziek en erfgoed zijn
de belangrijkste pijlers
voor het cultuurbeleid.

rHet aanbod en de
ondersteuning van oude en
nieuwe culturele niches.

rKunstenaars een optimaal
platform bieden om
hun werk te maken en
te tonen in de stad.

rBrugge als gastronomische
toplocatie (hoogste densiteit
aan sterrenrestaurants).

rCultuur moet zo
laagdrempelig mogelijk
gehouden worden
voor de bezoekers.
rNa Brugge 2002 en
Corpus’05 kwam er in
2010 een nieuw, groot
stadsfestival Brugge
Centraal. Dit festival was
een combinatie van een
grote tentoonstelling in de
traditie van de Vlaamse
Primitieven, met andere
hedendaagse activiteiten.

rProfilering en
jongerenwerking.
rPerceptie en zichtbaarheid.
r“Werkplaats” zijn voor
kunst en kunstambachten
uitbouwen.
rNood aan kwalitatieve
tentoonstellingsruimte
voor de ontsluiting van
permanente collecties,
alsook de mogelijkheid
tot tijdelijke exposities.
rRol van de Vlaamse
Primitieven uitdragen als
UNESCO werelderfgoed.
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2.6.

Brugge als cultuurstad: topcollecties en hedendaagse tendenzen
De culturele rijkdom van Brugge is een gegeven dat reeds eeuwenlang bejubeld
wordt. Ook nu nog zijn bijvoorbeeld de collecties Vlaamse Primitieven of religieus
roerend erfgoed van een uitzonderlijk niveau. De samenhang tussen de erkenning
tot werelderfgoed van de binnenstad en de aanwezigheid van de topstukken kan
sterker worden benadrukt. Daarnaast dringt een uitbreiding van de infrastructuur
zich op zodat de collecties permanent kunnen worden tentoongesteld en ook de
verdere (digitale) ontsluiting van de collecties geoptimaliseerd.
Brugge 2002, culturele hoofdstad van Europa heeft duidelijk voor een kentering
gezorgd. Brugge heeft zich in 2002 opnieuw op de culturele kaart te zetten en is
daar onmiskenbaar in geslaagd. De muziekprogrammatie in het Concertgebouw
is van wereldniveau, Brugge is een internationaal centrum voor kalligrafie en
anno 2012 stellen we vast dat Brugge ook de culinaire hoofdstad van België is.
Kunstenaars voelen zich opnieuw aangetrokken tot Brugge en komen er opnieuw
wonen en/of werken.

Geconsulteerde beleidsdocumenten
r
r
r
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Groep Planning, 1976. “Structuurplan Brugge.” Brugge, pp.352
Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak. Beleidsnota 2007-2012.” Brugge, pp.24
Stad Brugge, Dienst Cultuur, 2008. “Cultuurbeleidsplan 2008-2013.”
Brugge, pp.60
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Tabel 30: Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, Brugge als toeristische stad

Beleidslijnen 1972

Beleidslijnen 2012

Toekomstige aandachtspunten

rHet verkeersvrij en
-arm maken van de
toeristische kernzones.

rDe hotelstop in de
binnenstad (1996 & 2000)
verder handhaven.

rEr is noodzaak voor
toeristenopvang aan
de stadsrand.

rInlassen van een
vakantiewoningenstop.

rOverweldiging van toerisme
in het straatbeeld (mag
niet de overhand nemen),
de visuele integriteit van
stadslandschap mag niet
worden aangetast.

rDe opmaak van een
strategisch beleidsplan
toerisme (WES).

rWat zijn de mogelijkheden
voor MICE-toerisme
in Brugge?

rHet stadsbestuur kiest
voor de uitbouw van een
kwalitatief en duurzaam
toerisme. Midweekvakanties,
herhaalbezoek van
verblijfstoeristen,
congressen en
wintertoerisme krijgen
verhoogde aandacht.
Er komen doelgerichte
marketingcampagnes,
ondersteund door
een kwalitatief
evenementenbeleid.

rSlow tourism in de Brugse
regio als aanvulling op
het concentratiemodel.

rHet stimuleren van een
watercircuit voor toeristen
(toeristische trekpleister).
rHet toerisme in een eerste
fase geconcentreerd houden
in de gouden driehoek,
in een tweede - niet
uitgevoerde fase - spreiden
langsheen een noord-zuidas.

rToerisme mag wonen niet
verdringen, zowel op
vlak van horeca/handel
als op vlak van hotels/
vakantiewoningen, daarom
behoud van hotelstop en
vakantiewoningenstop.
rBehoud van
concentratiemodel voor
toeristische vestigingen.

rInzetten op recreatief
toerisme in het Brugse
Ommeland en nieuwe
doelgroepen aanspreken
(kampeerders en
cruiseschepen). Een vlotte
bereikbaarheid is belangrijk.
rToerisme en cultuur zijn
van groot belang voor
de lokale economie en de
tewerkstelling en verdienen
de volle aandacht.
rHet ontwikkelen van een
‘Museum Of History’ op
de site Oud Sint-Jan (nu
Historium op de Markt).
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2.7.

Brugge als toeristische stad
Brugge kent een zeer sterke toeristische aantrekkingskracht. In 10 jaar tijd steeg
het aantal overnachtingen met zo een 22% tot maar liefst 1.532.078 in totaal.
Het dagtoerisme wordt nog vier keer groter ingeschat dan het verblijfstoerisme,
maar hier zijn echter geen exacte cijfers over beschikbaar. Hierdoor kan het niet
verwonderen dat de aanwezigheid van toeristen in het stadscentrum overweldigend
is. Sommige inwoners van de binnenstad ervaren dit als storend.
Om de toeristische aanwezigheid enigszins binnen de perken te houden en te
controleren, werd er door het bestuur een hotelstop en vakantiewoningenstop
ingevoerd. Men richt zich de laatste jaren ook sterker op de promotie van
verblijftoerisme, onderzoek wijst immers uit dat een verblijfstoerist meer uitgeeft
dan een dagtoerist.
Het dagtoerisme situeert zich sterk binnen de zogenaamde “gouden driehoek”.
De toenemende druk van het dagtoerisme op de binnenstad en historische kern
kan en moet de aanleiding zijn tot de ontwikkeling van een nieuwe visie op het
bezoekersmanagement in Brugge.
In het strategisch beleidsplan toerisme dat in opmaak is, wordt bijzondere
aandacht besteed aan de profilering van Brugge. Vroeger werd er zeer sterk
ingespeeld op het werelderfgoed. Maar dit is niet de enige troef van Brugge. Het
is belangrijk om breder te kijken naar de algemene kwaliteiten van de stad en
de wisselwerking met de Brugse regio verder te ontwikkelen en te versterken.
Dit werkt ondersteunend voor het verblijfstoerisme. Het kusttoerisme kan onder
deze noemer worden geplaatst, met het speel- en sportstrand in Zeebrugge als
aantrekkelijke infrastructuur. Brugge is echter ook de belangrijkste stedelijke
kern voor de noordelijker gelegen kustgemeenten en is daardoor een interessante
bestemming voor verblijfstoeristen in deze gemeenten.
Daarnaast kan Brugge nog inzetten op twee specifieke niches: gastronomie en
congressen. Op het eerste wordt reeds ingezet en heeft een perfect uithangbord,
Brugge is namelijk de culinaire hoofdstad van België. Congrestoerisme is
momenteel beperkt aanwezig. Mits de juiste strategie en ontwikkeling kan Brugge
in de toekomst zich sterker positioneren binnen deze niche.
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2.8.

Mobiliteit
Brugge kent een lange geschiedenis van verkeersplanning en is als voorloper een
voorbeeld voor andere steden en gemeenten geweest. Sinds het Structuurplan
1972 werden verschillende innovatieve plannen geïmplementeerd die verregaande
implicaties hadden op de binnenstad. Voorbeelden hiervan zijn het lussensysteem,
zone 30 voor de volledige binnenstad, toeristenbussen weren uit de binnenstad,
een aangepast formaat van openbaar vervoer, etc. Deze ingrepen waren steeds
gericht op de binnenstad. Momenteel maakt men werk van de voorzieningen in het
ruimer gebied rond Brugge.
Eén van de meest in het oog springende invoeringen die voortvloeiden uit het
Structuurplan 1972 was het lussensysteem voor autoverkeer in de binnenstad.
Dit lussensysteem wordt eveneens gebruikt door het openbaar vervoer. Anno
2012 worden een aantal limieten van dit lussensysteem vastgesteld. Doorgaand
busverkeer door de drukke winkelstraten wordt als belastend ervaren en kan
gevaarlijke situaties creëren. Voor dit specifiek kernwinkelgebied kan men
eventueel overschakelen op een volledig verkeersvrije/arme zone.
Brugge promoot zichzelf als fietsstad. Naast een uitbreiding van het fietsnetwerk
werden ook fietsenkluizen, fietsenstallingen en fietsenbergingen in de binnenstad
voorzien. Zowel voor vrije tijd als voor woon-werk/schoolverkeer blijkt de fiets
een populair vervoersmiddel in Brugge. Ondanks dit alles kent het autobezit in
Brugge een zeer sterke stijging, dit is echter een algemene tendens.
Er werd in 1972 geopteerd om de wegen in de binnenstad te plaveien met
kasseien. Deze keuze draagt onmiskenbaar bij tot de kwaliteit en de perceptie van
het historisch stadslandschap. Om ook het comfort van de talrijke fietsers in de
binnenstad te garanderen en zelfs te verhogen, moet worden onderzocht op welke
manier er fietspaden kunnen worden geïntegreerd waardoor fietsers de trillingen
van de kasseien kunnen vermijden. Door de gemeenteraad werd besloten dat langs
een aantal handelsstraten dergelijke comfortstroken moeten worden aangelegd.
De specifieke uitwerking wordt evenwel bepaald in specifieke RUP’s.
Op grotere schaal moet ook actie ondernomen worden wat de ontsluiting via het
waternetwerk betreft. Dit heeft een belangrijke economische impact op Brugge en
haar positie als haven, maar zal evenzeer het werelderfgoed en waarschijnlijk ook
de perspectieven op dit werelderfgoed bepalen. Deze uitdagingen zijn momenteel
nog niet accuut, maar het is belangrijk dat de stad daar nu al op anticipeert.
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Tabel 32: Overzicht beleidslijnen 1972 – 2012 en aandachtspunten, erfgoedbeleid.

Beleidslijnen 1972

Beleidslijnen 2012

rHet benaderen van de stad
als een landschap (i.p.v.
individuele monumenten).

rDe vaststelling van de
inventaris bouwkundig
erfgoed (vanaf 27.11. 2011).

rHet uitbreiden van het
aantal beschermingen
en bescherming van
een aantal zones.

rDe opmaak van een
waarderingskaart voor alle
panden van de binnenstad.

rEr is noodzaak aan een
historische inventaris
van de binnenstad.
rEen architecturale
waardebeoordeling van
het gebouwde patrimonium
volgens architectura major
(1e en 2e categorie),
architectura minor
en gebouwen zonder
architecturale waarde.
rHet vast stellen van een
aantal conservatiezones,
kernzones en actiezones
(essentieel voor het
stadslandschap).

rAanpassingen gemeentelijke
bouwverordening
doorvoeren naar aanleiding
van UNESCO visitatie (van
kracht sinds 01.05.2011).
rGemeentelijke verordening
op reclames, opschriften,
uithangsborden en andere
publiciteitsmiddelen.
rVlaamse restauratieen onderhoudspremie,
vooronderzoekspremie
voor beschermd
onroerend erfgoed.
rStedelijke premies voor
niet-beschermd erfgoed:
Kunstige Herstellingen
(sinds 1877, maar
hervormd), functionele
verbeteringspremie voor
woningen, het restaureren
van merkwaardige
graftekens en het plaatsen
van kunstige uithangborden.
rOpname op de
Werelderfgoedlijst (begijnhof,
belfort, binnenstad) verder
begeleiden en opvolgen.
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Toekomstige aandachtspunten
rHistoric urban landscape
en vaststelling van
stadslandschappelijke
typologieën als
nieuwe bijkomende
erfgoedbenadering.
rJuridische bescherming
van het niet-beschermde
bouwkundig erfgoed.
rBlijvend uitbreiden van de
kennis over het erfgoed via
inventaristaie, onderzoek,
historische analyse,...
rHet draagvlak voor erfgoed
verruimen via Open
Monumentendag, publicaties,
tentoonstellingen,
onderzoek,...
rStedelijke
restauratiepremies
bestendigen en
aanvullen, o.a. kwaliteit
van beeldbepalende
stadslandschappen,...
rDe uitdagingen van het
religieuze erfgoed (in het
bijzonder kloosters en
kerken) proactief opvolgen.
rWettelijke verankering
in RUP’s van
erfgoeddoelstellingen.
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2.9.

Erfgoedbeleid
Brugge kent een lange traditie van omgaan met stadsvernieuwing, integraties in het
stedelijk weefsel en het beschermen van waardevol erfgoed. In het Structuurplan
1972 stond de bezorgdheid over de historische stad centraal en werd opnieuw de
klemtoon gelegd op een gedegen monumentenbeleid. Dat is de afgelopen veertig
jaar in Brugge sterk geïmplementeerd geweest.
Sinds 1972 heeft er een sterke evolutie plaatsgevonden in de regelgeving en
waardering van erfgoed. Het aantal beschermingen is danig geëvolueerd en door
de opmaak van de inventaris van het bouwkundig erfgoed werd een bijkomend
instrument gecreëerd voor een grotere groep waardevolle gebouwen. Op Vlaams
niveau werd een premiestelsel voor restauratie en onderhoud van beschermde
monumenten ingevoerd. De stad Brugge is zelf voorloper wat de subsidie betreft.
Reeds sinds 1877 wordt door de stad een subsidie uitgereikt voor de restauratie
van waardevolle, niet-beschermde panden. Dit is een bijzonder instrument dat het
behoud van het onroerend erfgoed op lokaal niveau verankert.
Ook het bewustzijn en de kennis rond erfgoed werd vanaf 1972 danig uitgebreid.
In Brugge zijn tal van erfgoedverenigingen aanwezig en actief, wat een bewijs
is dat de Bruggelingen hun erfgoed naar waarde schatten. Daarnaast draagt
de stad actief bij tot het bewustzijn en de kennis door middel van onderzoek,
publicaties, tentoonstellingen, etc. Ook het stadsbeleid van een dynamisch
structuurplanningsproces heeft ertoe bijgedragen dat erfgoedzorg stevig
verankerd zit in het Brugse beleid. Door een coherente visie aan te houden, is men
erin geslaagd het stadslandschap optimaal te handhaven en verder te ontwikkelen.
De integratie van de stedelijke diensten voor ruimtelijke ordening en onroerend
erfgoed vanaf 1972 is hierin een belangrijke stap geweest.
Ook de internationale context heeft een belangrijke invloed op de omgang
met erfgoed. Vooral de afgelopen jaren wordt door ICOMOS en UNESCO het
concept van het ‘historic urban landscape’ gehanteerd, een nieuwe visie op hoe
met stedelijke erfgoedgehelen kan worden omgegaan. Voor Brugge biedt deze
benadering potentieel.
Een bijzonder aandachtspunt is de groene ruimte in de binnenstad. Deze is een
belangrijke historische laag en de restanten ervan dienen zorgvuldig te worden
beschermd. Het Open Ruimtebeleidsplan is daarin een belangrijke stap. Het
proactief nadenken omtrent de toekomst van grootschalige woonhuizen en kloosters
is essentieel gelet op de aan de gang zijnde maatschappelijke veranderingen.
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2.10.

Besluit
Uit de evaluatie van het beleid 1972-2012 en de bijhorende SWOT-analyse kunnen
voor iedere thema enkele krachtlijnen worden geformuleerd. Deze krachtlijnen
kunnen het toekomstig beleid van Brugge mee bepalen en het ontwikkelingsmodel
mee ondersteunen.
De Stad Brugge moet inzetten om zich verder te ontwikkelen tot aantrekkelijke
woonstad voor jonge gezinnen. Tot nu toe slaagt Brugge er slechts in beperkte
mate in om jongeren na hun studies in de stad te houden. Het is wenselijk om tot
een betere mix qua leeftijden te komen en tegemoet te komen aan de toenemende
vergrijzing en ontgroening. Brugge profileert zich in toenemende mate als
studentenstad en het blijft dan ook een uitdaging om afgestudeerden ook na hun
studententijd aan de stad te binden. Wonen in een werelderfgoedomgeving lijkt
eerder een bewuste keuze. Mensen die hiervoor kiezen zijn er zich van bewust
dat er een aantal conventies zijn die het wonen in de binnenstad ‘reguleren’.De
uitdaging voor de stad is om deze keuze aantrekkelijk te maken en het beeld van
Brugge te verruimen. Ook de relatie met de omliggende woonwijken moet worden
versterkt; zij kunnen niet als losstaande entiteiten worden beschouwd.
Op economisch vlak heeft Brugge met de haven van Zeebrugge, de regionale
zorgvoorzieningen, de verschillende onderwijsinstellingen en als provinciehoofdstad
vier belangrijke tewerkstellingssectoren. De uitdaging voor Brugge schuilt in
het verder aantrekken van een aantal groeisectoren. Voor creatieve beroepen
bijvoorbeeld, is Brugge 2002 een belangrijke stimulans geweest. De kennisclusters
die momenteel rond de onderwijsinstellingen worden gerealiseerd, kunnen een
trigger zijn voor andere sectoren. Interessante tewerkstellingsmogelijkheden
in de onmiddellijke regio kunnen een rol spelen bij het aantrekken van pas
afgestudeerden.
Brugge vormt een regionale onderwijspool met een ruim aanbod aan
onderwijsinstellingen die het volledig onderwijssegment beslaan (van kleuter- tot
hoger onderwijs). De vraag die zich in deze situatie opwerpt is wat de Brugse
binnenstad aankan en hoe de rand ondersteuning moet bieden.
In de binnenstad zijn de onderwijsinstellingen nog altijd aanwezig die in het
Structuurplan 1972 als belastend werden ervaren. In 2012 staat men hier anders
tegenover. Het bestuur is er algemeen van overtuigd dat (secundaire) scholen
thuishoren in de binnenstad. Een belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit van
de schoolgebouwen; hoe kan deze verbeterd worden zodat de infrastructuur
ook multifunctioneel kan worden ingezet buiten de schoolperiodes. Dit is een
denkoefening die overheen de verschillende onderwijsnetten moet worden gemaakt.
In de nabije toekomst zal er een uitbreiding zijn van het aanbod hoger onderwijs.
Er is enerzijds een uitbreiding van infrastructuur en anderzijds een toename qua
opleidingen. Voor de stad Brugge is het belangrijk om een visie te ontwikkelen
van hoe nieuwe studenten aantrekken en te verwelkomen. Hierbij is het ook
van belang de verhouding tussen binnenstad en de rand te onderzoeken. Beide
zones zijn complementair en het gaat erom na te gaan welke (ondersteunende)
voorzieningen in de binnenstad plaats kunnen vinden en op welke manier kan de
rand ondersteuning bieden.
Brugge positioneert zich sterk als winkelstad, maar het is niet volledig duidelijk
welk profiel ze zich in die hoedanigheid wil aanmeten. Door de sterke concentratie
aan enerzijds toeristische voorzieningen en anderzijds het winkelaanbod, kan er
conflict ontstaat tussen deze twee gebruikers. Door de overdruk van toeristen kan
het onaangenaam zijn om te winkelen en kunnen mensen geneigd zijn om eerder te
gaan winkelen in andere steden.
Er moet gewezen worden op het blijvend belang van lokale voorzieningen.
Woonondersteunende voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid van een
stad. Buurtwinkels worden in toenemende mate vervangen door kleinere filialen
van supermarkten of door toeristisch georiënteerde winkels. Deze filialen kunnen
de bewoners perfect voorzien, maar kunnen de diversiteit van het winkelaanbod
onder lichte druk zetten. Een ander gegeven zijn de nachtwinkels, een typisch

DEEL II

271

272

Managementplan UNESCO-zone Brugge

stedelijk fenomeen dat door een deel van de bewoners echter ook als storend
wordt beschouwd. Overlast moet beperkt blijven en er moet over worden gewaakt
dat deze winkels zich respectvol in het stedelijk weefsel integreren. Hetzelfde geldt
voor toeristische winkels; zij mogen niet overheersen.
Met de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven beschikt Brugge over een
uitstekend uithangbord op cultureel vlak. Indien de presentatie en ontsluiting
op een kwalitatieve manier verder wordt gevoerd, kan Brugge zich nog sterker
positioneren in het cultuurlandschap. Algemeen willen de Brugse musea inzetten op
het benadrukken van enerzijds het aanwezige erfgoed en anderzijds ook het belang
van Brugge als creatieve werkplaats - zowel in het heden als het verleden. Hierbij
aansluitend, is er de mogelijkheid om bijkomende culturele niches te ontwikkelen
die het eigen cultureel profiel van Brugge versterken. Klassieke musici, kalligrafie,
gastronomie lijken in de Brugse context hiervoor uiterst geschikt.
Reeds enkele jaren tracht Brugge de focus van dagtoerisme te verschuiven naar
verblijfstoerisme. Dit is een gunstige evolutie die moet worden verder gezet. Om
dit verblijfstoerisme te promoten en uit te bouwen, moet Brugge als toeristische
attractiepool het imago verbreden. De “gouden driehoek” blijft uiteraard een zeer
belangrijke toeristische regio, maar ook elders in het Brugse grondgebied kunnen
belangrijke troeven gesitueerd worden. Binnen de “gouden driehoek” is er een
saturatie vast te stellen terwijl dit gebied leefbaar en bezoekbaar moet blijven.
Er wordt nu reeds vastgesteld dat een stijgende toeristische druk het wonen in
de binnenstad onvermijdelijk zal aantasten. In het verleden werd hiertoe reeds
een aantal belangrijke acties ondernomen: de hotelstop en vakantiewoningenstop
waren erop gericht het karakter van een leefbare binnenstad te vrijwaren. Het is
wenselijk dat in de toekomst ook aandacht uitgaat naar de explosie aan toeristische
handels- en horecazaken.
Het verkeer in de binnenstad kent een degelijke organisatie, de problemen situeren
zich momenteel aan de Brugse rand. Invalswegen hebben vaak te kampen met
verzadiging en deze problemen moeten blijvend worden aangepakt. Tegelijk
moet men beseffen dat de invalswegen de perceptie van de binnenstad niet
weergeven. Daarbij aansluitend moet de vrijwaring van de binnenstad nog steeds
worden verdergezet en moeten binnen de stadsring de overschakeling op zachte
transportmiddelen (tweewielers, wandelen,...) worden gepromoot. De goedkopere
betaalparking aan het station is hiervan een interessant voorbeeld. Het systeem
van P(ark)&R(ide) kan hier een hulpmiddelen zijn, maar moet sterker gestimuleerd
worden.
Wat het management van het werelderfgoed betreft, wordt in de komende
hoofdstukken en het volgende deel van de studie dieper ingegaan op de instrumenten
die kunnen worden ingezet en hoe dit kan gebeuren.
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3.

Ontwikkelingsmodel binnenstad

3.1.

Inleiding
Dit hoofdstuk vormt een logisch vervolg op de evaluatie van het Structuurplan
1972. De verschuivingen die tussen 1972 en 2012 plaats vonden, werden in beeld
gebracht. De stand van zaken anno 2012 werd opgemaakt. Dit vormt de basis
voor een visie ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad.
De opdracht was namelijk tweeërlei: enerzijds was er de vraag naar een
ontwikkelingsmodel voor de Brugse binnenstad, anderzijds was er de vraag naar
een managementplan voor de werelderfgoedsite. Uiteraard kunnen beide deeltaken
niet los van elkaar worden beschouwd.
Het ontwikkelingsmodel gaat uit van de wens tot dynamische stadsontwikkeling. Dit
betekent de verderzetting van een historisch proces van constante vernieuwing,
eerder dan een volledig nieuwe start. De ontwikkeling van Brugge is – vanuit een
historisch perspectief –in belangrijke mate gelinkt aan (technologische) innovatie
die een duidelijke stempel heeft gedrukt op het stadsbeeld. De Statement of
Outstanding Universal Value die de opname in de werelderfgoedlijst rechtvaardigt,
geeft dit ook duidelijk aan. Het is belangrijk te duiden dat dit niet louter een
historisch gegeven is, maar dat in een toekomstperspectief innovatie en onderzoek
voor Brugge evenzeer een belangrijke rol kunnen spelen. Dit is een positieve
benadering, de vernieuwingen moeten niet gezien worden als een bedreiging,
maar als een kans.
Het ontwikkelingsmodel is een verhaal van afbakening en gebruik. De functieanalyse uit het voorgaande hoofdstuk toont aan dat er de afgelopen veertig jaar
belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen de binnenstad en
de omliggende deelgemeenten. Binnen het ontwikkelingsmodel worden op basis
van een ruimtelijk en functioneel onderzoek een aantal afgebakende gebieden
gedefinieerd die zeer significant zijn in de toekomstige werking en het begrijpen
van Brugge.
Uiteraard bevindt de erfgoedzone zich met het werelderfgoed en de bufferzone in
de kern van het ontwikkelingsmodel. De kracht van het ontwikkelingsmodel schuilt
evenwel in de bredere benadering die verder dan de erfgoedzone gaat. Net door
in interactie te treden met de omgeving, kan de erfgoedzone versterkt worden. Het
is de complementariteit van verschillende gebieden met elk hun karakteristieken en
kwaliteiten die in de verdere ontwikkeling van Brugge van belang is.
Om die complementariteit te duiden, worden vier gebieden afgebakend:
r
De erfgoedzone: hieronder vallen zowel de werelderfgoedzone zelf als de
bufferzone
r
De afbakening van het regionaal stedelijk gebied
r
Een aantal zones van specifiek stedelijk belang
r
Het historische cultuurlandschap
De visie op het werelderfgoed wordt in het ontwikkelingsmodel opgenomen als
een bijzonder aandachtspunt, maar wordt in het derde deel van de studie – het
managementplan – verder ontwikkeld.

DEEL II

277

81(6&2DIEDNHQLQJZHUHOGHUIJRHG]RQH
HQEXIIHU]RQHQRPLQDWLRQILOH
%URQ0LQLVWHULHYDQGH9ODDPVH*HPHHQVFKDS
6WDG%UXJJHS

'HEXIIHU]RQHDOVVWULNWHVFKHLGLQJVOLMQ



0LQLPDOHLPSDFWWHJHPRHWNRPLQJ
YDQVRFLDDOHFRQRPLVFKHQRGHQ

0DQDJHPHQWSODQ81(6&2]RQH%UXJJH



'HHUIJRHG]RQH



$IEDNHQLQJ
+HWHHUVWHJHELHGLVGHHUIJRHG]RQHRI%UXJVHELQQHQVWDG'HELQQHQVWDGEHVFKLNW
RYHUGULHZHUHOGHUIJRHGVLWHVZDWRS]LFKHHQYULMELM]RQGHUJHJHYHQLV+HWEHOIRUW
LVZHUHOGHUIJRHGVLQGVKHWEHJLMQKRIVLQGVHQGH%UXJVHELQQHQVWDG
VLQGV'HHUIJRHG]RQHRPYDWQDDVWGHYROOHGLJHELQQHQVWDGRRNHHQGHHOYDQ
KHWRPULQJHQGHZDWHU KDQGHOVNRPULQJYDDUWZHVWHOLMNHYHVWHQ HQGHEXIIHU]RQH
(ON YDQ GH]H ZHUHOGHUIJRHGVLWHV EHVFKLNW LQ SULQFLSH RYHU HHQ EXIIHU]RQH GLH
HHQH[WUDEHVFKHUPLQJVODDJWRHYRHJW2I]RDOVKHWLQDUWLNHOYDQ81(6&2oV
2SHUDWLRQDO *XLGHOLQHV VWDDW  p7KLV VKRXOG LQFOXGH WKH LPPHGLDWH VHWWLQJ RI WKH
QRPLQDWHGSURSHUW\LPSRUWDQWYLHZVDQGRWKHUDUHDVRUDWWULEXWHVWKDWDUHIXQFWLRQDOO\
LPSRUWDQWDVDVXSSRUWWRWKHSURSHUW\DQGLWVSURWHFWLRQq
'LW LV RRN LQ %UXJJH KHW JHYDO ,Q KHW QRPLQDWLHGRVVLHU YDQ GH ELQQHQVWDG DOV
ZHUHOGHUIJRHGZRUGWGHEXIIHU]RQHDOVYROJWJHPRWLYHHUGpFRPPH]RQHGHWDPSRQ
XQHEDQGHGHPÃWUHVHVWSULVH,OFRQYLHQWGHVLJQDOHUTXHOHERXOHYDUGSÄULSKÄULTXH
DFWH GH IDFWR GÄM» FRPPH EDQGH GH WDPSRQp (U ZHUGHQ JHHQ ELMNRPHQGH
EHVFKHUPLQJVPDDWUHJHOHQLQGHEXIIHU]RQHJHGHILQLHHUG
'H EXIIHU]RQH URQG GH %UXJVH ELQQHQVWDG LV HHQ DPDOJDDP DDQ VWHGHOLMNH
HOHPHQWHQGLHHHQRQGXLGHOLMNHVDPHQKDQJYHUWRQHQ=HRPYDWRSGLWPRPHQWRQGHU
DQGHUHHHQULQJZHJ DOGDQQLHWPHWEHERXZLQJ JURHQHUXLPWHHQFRPPHUFLÆOH
YRRU]LHQLQJHQ
,Q GH RSHUDWLRQDO JXLGHOLQHV ZRUGW YHHO EHODQJ JHKHFKW DDQ GH ]LFKWHQ RS KHW
ZHUHOGHUIJRHGGLHLQGHEXIIHU]RQHPRHWHQZRUGHQEHVFKHUPG*H]LHQGHVPDOOH
VWURRN GLH GH %UXJVH EXIIHU]RQH YDQGDDJ LV OLMNW KHW RQWRHUHLNHQG RP HQNHO
RQWZLNNHOLQJHQELQQHQGH]HEXIIHU]RQHWHEHVFKRXZHQPDDULVKHWRRNEHODQJULMN
RPRRNRQWZLNNHOLQJHQGLH QHW EXLWHQGH]HEXIIHU]RQHSODDWVYLQGHQWHHYDOXHUHQ
PHWEHWUHNNLQJWRWKXQLPSDFWRSKHWZHUHOGHUIJRHG



2QWZLNNHOLQJVYLVLH
,QGLWJHELHGLVKHWHUIJRHGYDQ]HOIVSUHNHQGYDQHHQELM]RQGHUKRJHNZDOLWHLW+HW
PDQDJHPHQWSODQZLOGDQRRNHHQXLWVSUDDNGRHQRYHUKRHJHSDVWPHWGLWHUIJRHG
NDQ ZRUGHQ RPJHJDDQ LQ DDQYXOOLQJ RS GH EHVWDDQGH SURJUDPPDoV7RFK LV KHW
LQHHQJOREDOHRQWZLNNHOLQJVYLVLHEHODQJULMNWHGXLGHQGDWGHHUIJRHG]RQHRRNHHQ
G\QDPLVFK VWHGHOLMNH ]RQH LV GLH RRN YDQXLW DQGHUH SHUVSHFWLHYHQ PRHW ZRUGHQ
EHQDGHUG
8LW GH DFWXDOLVDWLH HQ HYDOXDWLH YDQ KHW VWUXFWXXUSODQ LV UHHGV JHEOHNHQ GDW GH
%UXJVHELQQHQVWDGYRRUHHQDDQWDOXLWGDJLQJHQVWDDW'HDIJHORSHQGHFHQQLDKHHIW
]LFK HHQ WRHQHPHQGH GHFHQWUDOLVDWLH YROWURNNHQ ZDDUELM HHQ DDQWDO EHODQJULMNH
IXQFWLHV ]LFK XLW GH ELQQHQVWDG QDDU GH RPOLJJHQGH GHHOJHPHHQWHQ KHEEHQ
YHUSODDWVW'DDUQDDVWLVHYHQZHOJHEOHNHQGDWHULQGHELQQHQVWDGHHQLQWHUHVVDQWH
IXQFWLRQHOH PL[ EHKRXGHQ EOLMIW 'H]H YHUZHYHQKHLG YDQ IXQFWLHV GUDDJW HUWRH
ELM GDW %UXJJH s LQ WHJHQVWHOOLQJ WRW HHQ DDQWDO DQGHUH ZHUHOGHUIJRHGVWHGHQ
s QLHW YROOHGLJ GRRU KHW WRHULVPH RQGHU GH YRHW LV JHORSHQ +HW EHKHHUVHQ YDQ
KHW HYHQZLFKW WXVVHQ KHW EHKRXG YDQ HHQ OHHIEDUH ELQQHQVWDG HQHU]LMGV HQ HHQ
WRHULVWLVFKH WRSEHVWHPPLQJ DQGHU]LMGV OLMNW GH EHODQJULMNVWH XLWGDJLQJ WH EOLMYHQ
YRRU%UXJJH(HQDDQWDOXLWGDJLQJHQYHUGLHQHQELM]RQGHUHDDQGDFKW

 81(6&2  p2SHUDWLRQDO *XLGHOLQHV IRU WKH ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH :RUOG +HULWDJH &RQYHQWLRQq 3DULV
QRYHPEHUS
 0LQLVWHULH YDQ GH 9ODDPVH *HPHHQVFKDS 'HSDUWHPHQW /HHIPLOLHX HQ ,QIUDVWUXFWXXU $GPLQLVWUDWLH
YRRU 5XLPWHOLMNH 2UGHQLQJ +XLVYHVWLQJ  /DQGVFKDSSHQ 6WDG %UXJJH 'LHQVW 0RQXPHQWHQ]RUJ HQ
6WDGVYHUQLHXZLQJ  p/LVWH GX 3DWULPRLQH 0RQGLDO 3URSRVLWLRQ GoLQVFULSWLRQ /H FHQWUH KLVWRULTXH GH
%UXJHVq%UXJJHS

'((/,,



Voorzieningen

Recreatie - groene ruimten
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Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge en het
meest zuidelijk gelegen deelgebied van de afbakening van het
zeehavengebied Zeebrugge (Bron: brugge.be; verwerking
SumResearch)

Overzicht van een aantal grootschalige functies in de omgeving van
de binnenstad
(Bron: SumResearch)

Ontwikkeling van een algemene strategie op de grotere schaal.
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Het wonen – en in het bijzonder de diversiteit van het wonen – moet in de
binnenstad worden beschermd. Dit is een prioritair aandachtspunt in de ambitie
om de stedelijke dynamiek in de binnenstad te behouden. Om dit te verwezenlijken,
moet worden getracht jonge gezinnen en studenten aan te trekken zodat de impact
van de vergrijzing en ontgroening op de binnenstad kan worden ingeperkt. Het is
belangrijk dat deze doelgroepen (opnieuw) worden aangetrokken door Brugge.
Verschillende factoren spelen hierin een belangrijke rol. De toenemende toeristische
druk lijkt de belangrijkste bedreiging voor de woonfunctie in de binnenstad.

3.3.

Het afgebakend regionaalstedelijk gebied
Zoals eveneens bleek uit de actualisatie van het Structuurplan 1972 is de
verhouding tussen de kern en de omliggende deelgemeenten danig veranderd. Bij
de grote fusie aan het begin van de jaren 1970 werd Brugge samengevoegd met
zeven omliggende gemeenten. De morfologische interactie tussen de verschillende
deelgemeenten komt tot op de dag van vandaag nog steeds niet even sterk tot
uiting. Toch kan het belang van de deelgemeenten in relatie tot de binnenstad niet
worden ontkend.
Louter op basis van het bevolkingscijfer gaat het om een ontzettend belangrijk
gebied waar meer dan 80% van de totale Brugse bevolking woont. Ook een
groot deel van de stedelijke voorzieningen heeft zich vanuit de binnenstad in de
deelgemeenten gevestigd. Dit is op zich een geen negatieve evolutie, zolang de
mix aan functies zowel in de binnenstad als de deelgemeenten wordt gevrijwaard.
Rondom de binnenstad is er ruimte voor een aantal grootschalige ontwikkelingen
die – omwille van haar typische stedelijke morfologie – niet in de binnenstad
zouden kunnen plaatsvinden. Deze ontwikkelingen situeren zich onvermijdelijk in de
omliggende stedelijke kernen, maar hebben vaak een impact op het werelderfgoed.
Omwille van het toegenomen belang van de interactie tussen binnenstad en
stadsrand situeren we hier ook deze zone. Dit document heeft uiteraard niet de
intentie structurerende principes vast te leggen voor dit gebied, maar we wensen
wel het belang van de interactie tussen de binnenstad en de dynamische stadsrand
te duiden. De ontwikkeling van de Brugse binnenstad is immers geen ruimtelijk
geïsoleerd gegeven maar moet in wisselwerking met de directe omgeving gebeuren.
Deze hoogdynamische stedelijke zones werden vastgesteld in het gewestelijk RUP
met de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, definitief vastgesteld
in februari 2011. Dit instrument wordt door de Vlaamse overheid aangewend
om ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zeer specifieke
dynamische stedelijke zones aan te duiden. Momenteel zijn in het Vlaams Gewest
tien regionaalstedelijke gebieden afgebakend. Het regionaalstedelijk gebied
Brugge werd volgens het structuurplan afgebakend omwille van
“haar bestaande en gewenste functioneel-ruimtelijke positie in de Vlaamse stedelijke
structuur en de ruimtelijke potenties die zij heeft ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling
in Vlaanderen.”111
Daarnaast werd Brugge ook aangeduid als een economisch knooppunt. Binnen
het regionaalstedelijk gebied is het de bedoeling om de bestaande en toekomstige
stedelijke potenties ten volle te benutten. Het regionaalstedelijk gebied Brugge
omvat delen van Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem.
Daarnaast werd ook de afbakening van het zeehavengebied Zeebrugge in een
gewestelijk RUP verankerd. De zeehaven wordt beschouwd als een strategische
plaats in de Vlaamse economische structuur. Als ‘poort’ vult ze volgens het
Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen een belangrijke positie in het internationaal
communicatie- en economisch netwerk en kan ze mede door het aantrekken
van hoogwaardige internationale investeringen een belangrijke motor voor
111 Vlaamse Overheid, 2011. “Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge.
Bijlage 3: toelichtingsnota (tekst)” Brussel, p.5
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Voortschrijdende verstedelijking moet als een belangrijke factor in de
klimaatsverandering worden beschouwd

“Multi-functionality and integration amongst the conservation, development and
logistic or knowledge functions that demostrate context-specific options for local
and regional sustainability”
(Bron: UNESCO, 2008. “Madrid Action Plan for Biospere Reserves (2008-2013).” Paris, p.9)
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economische ontwikkeling zijn.112
Binnen deze stedelijke gebieden wordt een stedelijk gebiedsbeleid gevoerd waarbij
men functies en voorzieningen wil verweven en bundelen. Een optimaal gebruik en
beheer van de bestaande stedelijke structuur staat hierin centraal. Het verweven
en bundelen mag niet conflicteren met de bereikbaarheid en leefbaarheid van de
stad.113 Het regionaalstedelijk gebied is vanuit die optiek de zone bij uitstek waar
sterke stedelijke ontwikkeling zal kunnen worden gerealiseerd.
Momenteel bevinden zich in het afgebakend regionaalstedelijk gebied reeds
grootschalige voorzieningen zoals handelsruimten, recreatievoorzieningen, sociomedische voorzieningen en instellingen voor hoger onderwijs. De clustering van
zulke grootschalige voorzieningen moet in de toekomst op doordachte wijze worden
verdergezet. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat het regionaalstedelijk
gebied ook een belangrijke woongebied is en dat een kwalitatieve woonomgeving
blijvend moet kunnen worden gegarandeerd.

3.4.

Zones van stedelijk belang
De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge is in het ontwikkelingsmodel
belangrijk omdat daar de belangrijkste stedelijke dynamieken kunnen worden
geanticipeerd. Indien we de algemene ontwikkeling van de stad beschouwen, treden
er ons inziens twee zones op het voorplan. Het gaat om interessante gebieden
ten noorden en ten zuiden van de Brugse binnenstad die onmiddellijke aansluiting
vinden op de erfgoedzone.
Die zones stellen een bijzondere uitdaging omdat ze als het ware de overgang
maken tussen een bijzonder kwalitatief erfgoedweefsel en een hoogdynamische
stedelijk gebied. Wanneer er in de Brugse binnenstad stedelijke ontwikkelingen
zullen plaatsvinden, zullen die langs deze twee polen gebeuren (cf. GRS Brugge).
Zowel ten noorden als ten zuiden van de binnenstad bevinden zich (voormalige)
industriële sites die in toenemende mate hun belangrijkste economische activiteiten
zien verdwijnen. Dit is een tendens die uit de actualisatie van het Structuurplan
1972 reeds sterk aanwezig bleek en waarop blijvend moet worden geanticipeerd.
Doordat ze gedeeltelijk binnen de erfgoedzone gelegen zijn, dient bij toekomstige
ontwikkelingen bijzondere aandacht te worden besteed aan die erfgoedcomponent.
Kwalitatieve, hedendaagse stadsontwikkeling moet gebeuren in complementariteit
en in aansluiting op het werelderfgoed. De aansluiting dient niet enkel te worden
gezocht in de planning of vormgeving van de ontwikkeling, maar minstens evenzeer
in de gewenste functie. Een aanzet tot die complementariteit werd reeds gegeven
in de huidige ontwikkeling van het gebied ten zuiden van het station als kennispool.
De kennispool ontvouwt zich rondom een aantal hogere onderwijsinstellingen
en kleinschalige, nieuwe bedrijven die zich in de buurt van het station hebben
gevestigd.
Het zuidelijke ontwikkelingsgebied bevindt zich rondom de grote cluster van het
Kanaaleiland, de Bombardier-site en de Koning Albert I-laan. Het strategisch
belang van dit gebied schuilt in haar potentieel om uit te groeien tot een vernieuwde
toegang tot de stad. In dat opzicht moet de verkeersaansluiting tot de binnenstad
worden geoptimaliseerd. Een eerste aanzet hiervoor is de heraanleg van de
Oesterparking en het RUP dat voor de Koning Albert I-laan werd uitgeschreven.
Ten noorden gaat het om het gebied rondom Dampoort-Komvest-Kolenkaai dat in de
analyse van de stedelijke structuur reeds werd behandeld. De site van de voormalige
Gistfabriek biedt een interessant potentieel voor herontwikkeling in een sterk door
de negentiende-eeuwse industrialisatie gekenmerkt gebied. De restanten van

112 Vlaamse overheid, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 1999. “gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge. Toelichtingsnota”, Brussel, p. 7.
113 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004. ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Gecoördineerde versie.’
Brussel, april 2004, p.334
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dat industriële verleden moeten met de nodige zorg worden behandeld; zij maken
immers net zozeer deel uit van het geheugen van de stad. Ook hier vinden we reeds
een eerste aanzet in het RUP Christus-Koning dat zich in het westelijke deel van
dit gebied situeert.
Behalve deze twee ontwikkelingsgebieden moet aansluiting en continuïteit ook aan
de historische stadspoorten aan de tweede stadsomwalling worden verdergezet.
In de ruimtelijke analyse werd reeds gewezen op de bestaande discrepantie tussen
de poorten en hun omgeving ten oosten en ten westen van de stad. Er werd eerder
reeds gewezen op de verschillende stedelijke ontwikkeling; de deelgemeenten ten
westen van de binnenstad zijn historisch in relatie tot de binnenstad gegroeid,
terwijl de deelgemeenten ten oosten van de binnenstad als afzonderlijke entiteiten
zijn uitgegroeid die pas na de grote fusie in relatie tot de binnenstad zijn
getreden. De poortgebieden aan deze zijde hebben extra-muros dan ook nooit een
complementaire ontwikkeling gekend.
Tussen het weefsel van de binnenstad en de omliggende gemeenten zorgen op het
terrein van de voormalige stadsomwalling de ringvaart en de ring rond Brugge
(R30) voor een sterke scheiding. Aan de westrand van de binnenstad manifesteert
zich enerzijds een sterke continuïteit met het binnenstedelijk weefsel, anderzijds
is er een duidelijke groene buffer met (spoorweg-)infrastructuur. Zoals gezegd,
was de Christus Koningwijk, met onder andere het Stubbekwartier, een geplande
stadsuitbreiding in het begin van de twintigste eeuw. De bebouwde oppervlakte
van deze uitbreiding vergrootte de oppervlakte van Brugge met maar liefst een
zesde. De voormalige buitengracht tussen Ezelspoort en Dampoort werd gedempt
en bebouwd met speciale aandacht voor groene ruimten en een verderzetting van
de stedelijke typologie.
Door de graduele overgang tussen binnenstad en rand, is de ontwikkelingsmogelijkheid hier minder toepasbaar en noodzakelijk. In het noorden van de
Christus Koningwijk zijn er langsheen de Kolenkaai en Houtkaai een aantal zones
die in de hierboven aangehaald de strategische ontwikkelingsgebieden liggen.
De grootste uitdagingen bevinden zich echter ter hoogte van de oostelijke
stadspoorten. Er is nood aan een globale stadslandschappelijke visie die een
antwoord zoekt op de mobiliteitsproblemen die zich bij het naderen van Brugge –
zowel voor autoverkeer als zachte weggebruikers – stellen. Een aantal onduidelijke
verkeerssituaties (bijvoorbeeld ter hoogte van de Dampoort of Kruispoort) zorgen
voor ernstige verkeershinder. Als gevolg van de afzonderlijke ontwikkeling van de
deelgemeenten ten oosten van de Brugse binnenstad (Sint-Kruis, Assebroek,…)
wordt de barrière van de ring bijkomend beklemtoond. Binnen een globale
landschappelijke visie moet het ongedefinieerde weefsel rond de stadspoorten
nauwer met elkaar worden verweven om zo de verwevenheid van Brugge met haar
deelgemeenten ook ruimtelijk te vertalen en de erfgoedstad aan te kondigen.

3.5.

Het historisch cultuurlandschap
In de beschouwing van de ‘historic urban landscape’ komt het belang naar voor
van de regio die vanuit een geografisch, historisch, sociaal en economisch oogpunt
het stedelijk gebied ondersteunt. De stedelijke identiteit van Brugge wordt in
belangrijke mate beïnvloed door haar relatie tot het cultuurlandschap in haar
omgeving. De geschiedenis en het belang van de binnenstad kan immers niet ten
volle worden ingeschat wanneer de historische verbindingen naar de kust en het
hinterland – zowel via het waternetwerk als de wegenstructuur – niet worden
beschouwd. De precieze afbakening van dit gebied is een moeilijke oefening; het is
belangrijk om een mentale verbinding in stand te houden, eerder dan een strikte
aflijning.
Er is nood aan een culturele en landschappelijke visie wat inrichting en gebruik
betreft. Wat de ontsluiting betreft, zijn toerisme en recreatie van het grootste
belang. Het gaat immers op een bijzonder aangename regio die zich makkelijk
leent tot fiets-, wandel- en vaarttochten. De Vlaamse toeristische regio “Brugse
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Boven: Brugse binnenstad en de cultuurlandschappelijke context (Bron: SumResearch)
Onder: Brugse binnenstad en de natuurlijke context (Bron: SumResearch)
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Ommeland” bestaat vandaag reeds en in haar gebied bieden 17 gemeenten een
gezamenlijk aanbod van toeristische routes, wandelpaden, logies, etc. aan. De
zichtbaarheid van dergelijke initiatieven kan worden vergroot.
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“Buffer zones can also have an important connectivity function in a larger spatial context as they connect biodiversity components within core areas with those in transition areas”
UNESCO, Madrid Action Plan for Biospere Reserves (2008-2013)

Bron: beelden www.maps.google.be en verwerking SumResearch
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Erfgoedbenadering van de werelderfgoedzone als geheel in een rijke stedelijke context.

Het erfgoedverhaal moet complementair zijn aan de ontwikkeling van Brugge. Bij het verder
ontwikkelen van de stad is er nood aan een constante erfgoedreflex. Deze mag niet belemmerend
of verstikkend werken maar moet een meerwaarde bieden.
Uiteraard is de erfgoedreflex in de erfgoedzone prioritair. De Brugse werelderfgoedzone heeft
bijzondere kwaliteiten. De erkenning door UNESCO gaf dan ook blijk van verschillende universele
waarden. Brugge wordt aanzien als een architecturaal ensemble dat een belangrijke rol speelde
in de ontwikkeling van architectuur, meer in het bijzonder de gotiek, en bovendien verschillende
fasen van de commerciële en culturele ontwikkeling van het middeleeuws Europa vervat en
weerspiegelt. De bestaande publieke, sociale en religieuze instellingen zijn hiervan het levende
bewijs. Daarnaast wordt Brugge ook geprezen als bakermat van de middeleeuwse schilderkunst.
De Vlaamse Primitieven kenden hier hun oorsprong en zorgden in die tijdsperiode mee voor de
ontwikkeling van de schilderkunst.
Een ander zeer belangrijk aspect dat door UNESCO enigszins wordt onderbelicht is de gelaagde
authenticiteit die in het Brugse stadsweefsel terug te vinden is. Brugge als geheel wordt te
vaak aanzien als een middeleeuwse stad, terwijl er significante 17e, 18e, 19e en 20ste eeuwse
ontwikkelingen in de binnenstad terug te vinden zijn. Samen met de unieke waterstructuur is het
net deze verscheidenheid en gelaagdheid die Brugge zo sterk maakt.
Wanneer we de afgebakende bufferzone historisch beschouwen, valt op dat ze ongeveer samenvalt
met de militaire infrastructuur en afbakening zoals die op de kabinetskaart van graaf De Ferraris
(1775-1777) werd weergegeven. Het kadasterplan Popp (1865) toont aan dat de ring ten oosten
van de kern ook historisch deel uitmaakt van de stadsomwalling. Ter hoogte van de Dampoort
en het Stubbekwartier is die historische demarcatie nog beter zichtbaar (door de 17e eeuwse
verdedigingsstructuur).
Deze bevindingen tonen nog aan dat het belangrijk is voor het geschiedkundig geheugen van de
stad om deze historische zones te behouden. We voelen echter sterk aan dat het onmogelijk is om de
historische integriteit van stad met haar omwallingen over twee schaalniveaus te blijven spreiden.
Het lijkt nuttig om in het kader van een coherente visie, waarbij authenticiteit en integriteit
centraal staan, éénzelfde methodologie voor erfgoedzone en bufferzone op te stellen. Door de
werelderfgoedzone en de bufferzone op gelijke voet te benaderen als erfgoedzone. Op die manier
wordt de artificiële scheidlingslijn tussen beiden deels opgeheven en kunnen ontwikkelingen die aan
de stadsrand gebeuren beter begeleid worden in hun streven naar aansluiting op de binnenstad.
Ook in de overige gedefinieerde zones is er – zonder evenwel de stedelijke ontwikkeling uit te
sluiten - nood aan een algemene erfgoedreflex. Ofschoon dit zones zijn die in de eerste plaats een
stedelijke ontwikkeling faciliteren, moet er ook hier rekening gehouden worden met de nabijheid van
het werelderfgoed. Dit moet ervoor zorgen dat aan een aantal opmerkingen die ook door UNESCO
werden aangehaald, wordt tegemoet gekomen. De precieze definiëring van hoe die erfgoedreflex
er in elke zone moet uitzien, wordt in het derde deel aangehaald. Zaken die in elk geval in acht
moeten worden genomen zijn:

r De algemene perceptie en zichtbaarheid van het werelderfgoed
r Belangrijke zichten en perspectieven langs historische assen (water+weg)
r De erkenning van de wijde historische gelaagdheid van het Brugse stads- en cultuurlandschap
r De kwaliteit van het groene landschap als deel van het stadslandschap

Er moet steeds in het achterhoofd gehouden worden dat de stadsdynamiek een continu gegeven is.
Brugge is een stad die gedurende de 18e en 19e eeuw grote ingegrepen heeft gekend in de stedelijke
structuur en het stadslandschap. Dit is tekend voor de stadsdynamiek en de gelaagdheid vormt
net één van de Brugse troeven. Deze stadsdynamiek mag door een erkenning tot World Heritage
Property niet stoppen. De aanwezige dynamiek moet behouden blijven en worden versterkt, doch
steeds met respect voor de Outstanding Universal Values van het World Heritage Property.
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4.

Instrumentarium
Naast het ontwikkelingsmodel voor Brugge met de verschillende afgebakende
zones, willen we ook een overzicht geven van het juridisch instrumentarium dat
vandaag ter beschikking staat ten aanzien van de historische binnenstad en haar
omgeving.
Het is daarbij belangrijk te duiden dat de beschikbare juridische instrumenten
op verschillende beleidsdomeinen en -niveaus te situeren zijn. Enerzijds is er de
wetgeving specifiek voor onroerend erfgoed. Anderzijds is er ook de wetgeving
ruimtelijke ordening die kan worden gehanteerd met betrekking tot de vrijwaring
van het onroerend erfgoed. Dat wordt in UNESCO’s operational guidelines ook
expliciet vermeld: “
“traditional practices, existing urban or regional planning instruments, and other planning
control mechanisms, both formal and informal.” 114
In Vlaanderen bestaat het planningssysteem op drie niveaus: gewest, provincie
en gemeente waarbij telkens een structuurplan (als strategisch visiedocument) en
een uitvoeringsplan (voor de concrete uitvoering op het terrein) wordt gehanteerd.
Deze procedure is intussen gangbaar in de meeste West-Europese landen.

Structuurplan

Uitvoeringsplan

Gewest

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV)

Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan

Provincie

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (PRS)

Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan

Gemeente

Gemeentelijke Ruimtelijk
Structuurplan (GRS)

Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan

Beide beleidsdomeinen en de respectievelijke bevoegdheden worden besproken.
Tenslotte wordt ook de beleidsnota die door het College van Burgemeester en
Schepenen voor de beleidsperiode 2007-2012 werd goedgekeurd, besproken. In
dit document wordt de visie van het stadsbestuur geformuleerd en worden een
aantal gemeenteraadsbesluiten formeel bekrachtigd.

4.1.

Instrumentarium specifiek voor onroerend erfgoed

4.1.1.

Bescherming als monument of als dorps-/stadsgezicht
Korte beschrijving
Een monument kan gedefinieerd worden als:

“een onroerend goed, werk van mens of van de natuur of van beide samen, dat
van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische,
volkskundige, industrieel archeologisch of andere sociaal-culturele waarde, met inbegrip
van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende
uitrusting en de decoratieve elementen.” 115
Een beschermd dorps- of stadsgezicht is:

“een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende
bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen,
wegen, straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische,
volkskundige, industrieel archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemene
belang is. De directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een monument,

114 UNESCO, 2011. “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.” Paris,
november 2011, p.27.
115 Vlaamse Overheid, departement RWO, 2005. “Registratie beschermde monumenten, stad- en dorpsgezichten
en landschappen.” Brussel, aps.vlaanderen.be
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die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument tot zijn
recht doet komen dan wel door haar fysieke eigenschappen de instandhouding en het
onderhoud van het monument kan waarborgen.” 116
Artikel 11.§ 1. van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en dorps- of stadsgezichten stelt dat:

“De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een
beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, zijn ertoe gehouden, door de
nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden enhet niet
te ontsieren, te beschadigen of te vernielen.” 117
Dit betekent evenwel niet dat geen ingrepen aan de onroerende goederen mogelijk
zijn. Deze ingrepen moeten wel afgewogen worden ten opzichte van de waarde(n)
waarvoor het goed beschermd werd.
De afbakening van een stadsgezicht gebeurt of kan gebeuren op basis van een
stadslandschappelijk onderzoek, eventueel gekoppeld aan een herwaarderingsplan.
Bestemmingswijzigingen van een beschermd monument of standslandschap zijn niet
uitgesloten, maar kunnen enkel indien de nieuwe bestemming niet in tegenspraak
is met de motivatie waarom een pand juist is opgenomen als beschermd monument.
In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden een aantal werken opgesomd
waarvoor een vrijstelling tot vergunning bestaat. Voor een monument geldt echter
geen vrijstelling en is een stedenbouwkundige vergunning dus steeds nodig.
Toegepast op Brugge
In de Brugse binnenstad zijn 604 panden beschermd als monument. In de
binnenstad zijn er 526 beschermde monumenten, 3 landschappen en 11
stadsgezichten. Daarnaast zijn er verspreid over het volledige Brugse grondgebied
nog 78 beschermde monumenten, 20 beschermde stadsgezichten, 9 landschappen
en 1 archeologische site. 118

Evaluatie voor Brugge
De beschermingsprocedure gebeurt voornamelijk op gewestelijk niveau. De
uiteindelijke goedkeuring gebeurt door de minister.
De beslissing tot bescherming als monument of stadsgezicht gebeurt vanuit de
waarde van een pand of geheel. Deze aanpak heeft uiteraard alle waarde maar
wordt niet of weinig gestuurd door een globaal zicht op de evolutie van een stad.
Het is een aanpak van onder uit (bottom up) en vertrekt in die zin steeds van de
bestaande structuur van het individueel relict.
De procedure van een bescherming (met de betekening van eigenaars van
een pand of geheel van panden) is vrij lang en complex. De procedures tot
monument en stadsgezicht worden geïnitieerd bij het gewest en niet op niveau
van de Stad Brugge. De stad kan dit instrument dus niet echt zelf sturen. In de
beschermingsprocedure is ook een periode voor openbaar onderzoek voorzien.
Ondanks de subsidieerbaarheid van het systeem, zijn eigenaars meestal toch geen
vragende partij om een pand als monument op te nemen door het striktere beleid
en aangevoelde verminderde mogelijkheden in geval van renovatie. Wanneer een
eigenaar bezwaar maakt tegen de opname van een pand als beschermd monument,
kent de procedure in enkele schaarse gevallen geen verder verloop.
De Vlaamse regering wil de bescherming als monument op termijn in belang laten

116 Vlaamse Overheid, departement RWO, 2005. “Registratie beschermde monumenten, stad- en dorpsgezichten
en landschappen.” Brussel, aps.vlaanderen.be
117 Vlaamse Overheid, 2011. “Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten.
Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed.” Brussel, 15 december 2011, p.21
118 Onroerend erfgoed, 2011. “Databank beschermingen, Ruimte & Erfgoed.” onroerend erfgoed.be
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afnemen, onder andere omwille van de investeringskost (onderhoudspremie,
restauratiepremie en fiscale aftrek) die gekoppeld is aan de inschrijving van een
gebouw als monument of stadsgezicht.
Bij bescherming van stadsgezichten kan een strak keurslijf ontstaan waarin panden
die minder waardevol geacht worden, toch moeten rekening houden met strikte
beschermingsmaatregelen. Vooral de ontbrekende mogelijkheid tot sloop in een
beschermd stadsgezicht is punt van discussie. De Raad van State heeft hierover
reeds een groot aantal uitspraken over gedaan. Volgens die arresten moet men bij
een sloopaanvraag binnen een stadsgezicht steeds eerst een opheffing of wijziging
van het beschermingsbesluit vragen.119
Ondertussen worden vergunningen niet meer aangevochten bij de Raad van State
maar bij de bestendige deputatie en de Raad voor Vergunningenbetwisting. Het is
echter nog niet zeker of de Raad voor Vergunningenbetwisting dit standpunt van
de Raad van State ook zal volgen en toepassen. Indien zij dit doen, dan kan elke
sloopvergunning voor een pand gelegen binnen een beschermd stadsgezicht worden
vernietigd. Hoe dan ook heeft de (Vlaamse) Raad voor Vergunningenbetwisting
inmiddels al een hele achterstand, zodat betwistingen bij die raad in elk geval heel
wat tijdverlies met zich kunnen brengen, iets dat voor de realisatie van belangrijke
(woon)projecten in de historische binnenstad niet aangewezen is.
Ook de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen pleitte voor
een aanpassing van artikel 9 van het decreet waardoor er een versoepeling zou
kunnen ingevoerd worden voor dergelijke panden en gedeeltelijke sloop in kader
van renovatie zou mogelijk worden. De KCML stelde voor om volgende passage toe
te voegen aan het bewuste artikel 9: “Een gedeeltelijk slopen en/of verbouwen van
een goed dat deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht kan worden
vergund voor zover deze werkzaamheden niet de wezenlijke en karakteristieke
waarden van het onroerend goed betreffen en voor zover ze vereist zijn voor
de verwezenlijking van een project van behoud, restauratie, herbestemming of
valorisatie.”120 Het decreet werd tot op heden nog niet aangepast. Indien men dus
een niet waardevol pand wil slopen en vervangen door een betere nieuwbouw is
dit binnen de huidige wetgeving voor beschermde stads- en dorpsgezichten niet
mogelijk.
Monumenten en stadsgezichten hebben hun eigen wetgeving waar een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) geen impact op heeft. De opmaak van of opname in een
RUP vermindert dus de waarde van een monument of stadsgezicht niet. De
aanwezigheid en kennis van monumenten kan ten volle sturend zijn voor de opmaak
van een RUP. Tevens sluit het bestaan van een RUP, verdere opname als monument
of stadsgezicht niet uit. De verdere opname als monument kan zelfs voortkomen uit
een erfgoedwaarderingsanalyse in het kader van het RUP.

4.1.2.

Inventaris Bouwkundig Erfgoed
Korte beschrijving

“De ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed’ bevat op dit moment ruim 79.000 relicten bouwkundig
erfgoed (Vlaanderen). Bouwkundig erfgoed is zo ruim mogelijk gezien: gebouwen
van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs
en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale
beeldhouwwerken enz. De databank bevat ook beschrijvingen van gehelen zoals straten,
gehuchten en stadswijken.” 121
Opname in de Inventaris impliceert niet dat een eigendom beschermd is; er wordt

119 zie arresten RvSt nr 60.594 van 28 juni 1996, nr 60.595 van 28 juni 1996 en n. 71.256 van 28 januari
1998 (vzw Restauratie Integratie Mechelen); RvSt nr 122.597 van 78 september 2003 (Ghyselinck), RvSt nr
130.112 van 2 april 2004 en nr 135.600 van 1 oktober 2004 (Gyselinck), RvSt nr 118.490 van 18 april 2003
en nr 134.298 van 13 augustus 2004 (De Pauw e.a.).
120 Draye, A.M., 2011., “Brief aan de heer Geert Bourgeois betreffende de bescherming van de Brugse binnenstad
als werelderfgoed.” Brussel, p.2
121 Onroerend erfgoed, 2011. “De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.” inventaris.vioe.be
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zowel beschermd als niet-beschermd erfgoed opgenomen.

“De informatie in de databank komt hoofdzakelijk uit het grootschalige inventarisproject
‘Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen’, dat in 2011 werd afgerond. Sinds 2004
worden de oudst geïnventariseerde gebieden (vooral gesitueerd in de Provincie VlaamsBrabant) opnieuw gescreend op erfgoed, in de zogenaamde herinventarisaties.” 122
De inventarisatie voor Brugge gebeurde tussen 1999 en 2004, in samenwerking
met de stedelijke dienst monumentenzorg & erfgoedzaken.
Indien een gebouw werd opgenomen in de vastgestelde Inventaris, gelden vier
rechtsgevolgen:
r
Bij de toekenning van een sloopvergunning wordt de erfgoedwaarde van het
gebouw mee in rekening gebracht. Om een gebouw uit de vastgestelde lijst af
te breken is altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. 123
r
Zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen vlotter een nieuwe functie
krijgen.124
r
Gebouwen uit de lijst mogen afwijken van de normen op het gebied van
energieprestatie en binnenklimaat voor zover die afwijking nodig is om de
erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. 125
r
In de sociale woningbouw geldt de 80% regel niet. Dat is de regel dat
kosten voor renovatie maximum 80% mogen bedragen van de prijs voor een
nieuwbouw van dezelfde omvang, anders moet het gebouw worden gesloopt
en vervangen door nieuwbouw. 126

Toegepast op Brugge
In Brugge zijn ongeveer 6.700 panden of bouwkundige gehelen opgenomen
in de Inventaris (monument en/of waardevol erfgoed) waarvan 3.522 in de
werelderfgoedzone.
De Inventaris wordt onder andere gebruikt voor stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, erfgoedanalyses in functie van RUP’s, basisinfo voor de
totale erfgoedanalyse en studie,...
Voor de Stad Brugge is de inventaris samen met het lokaal erfgoedwaarderingsverslag bepalend voor de toekenning van de gemeentelijke subsidie voor restauratie
van niet beschermd erfgoed.
Evaluatie
De Inventaris is opgemaakt met een lage instap t.a.v. advies of communicatie met
de eigenaars. Brugge is wel de enige stad in Vlaanderen die eigenaars individueel
in kennis stelde wanneer een pand in de Inventaris is opgenomen.
Er is een vergunning nodig voor sloop waarbij advies wordt gevraagd aan de
hogere overheid. Dit betekent echter niet dat een pand niet zou kunnen afgebroken
worden. Het advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen is niet bindend.
De Inventaris doet uitspraak over aangeduide panden en percelen maar doet
dit niet over de panden ernaast. Het zijn dus meer punctuele uitspraken zonder
contextuele uitspraak (bottom up). De Inventaris is in die zin richtinggevend bij de

122 Onroerend erfgoed, 2011. “De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.” inventaris.vioe.be
123 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot de bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is, Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de
meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
124 Besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde
functiewijzigingen, art. 10
125 Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en het Besluit van de
Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (in werking
getreden op 1 januari 2011)
126 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale
huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoning en de daaraan verbonden
werkingskosten, art. 7
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beoordeling van één pand maar niet sturend voor het beleid van de stad.
De eigenaars van panden die opgenomen zijn in de Inventaris voelen soms de
beperkingen ervan bij renovatie, maar zonder er de voordelen van bv. erkenning
als monument (subsidiering) bij te krijgen. In Brugge is dit echter minder het geval
dan elders omdat hier de premie voor kunstige herstellingen wordt toegekend op
basis van de inventaris.
Los van de beschermingen en de Inventaris maakt Brugge sinds ruim 40 jaar
“informele” erfgoedwaarderingsverslagen op. Deze hebben geen enkele juridische
kracht, maar vullen de Inventaris aan op een aantal essentiële items. Ze verschaffen
info aan eigenaars, kopers, architecten, notarissen en vooral aan het beleid.

DEEL II

297

4.2.

Instrumentarium ruimtelijke ordening
Zoals eerder aangehaald bestaat het instrumentarium voor ruimtelijke
ordening uit structuurplannen (gewest, provincie, gemeente) en
uitvoeringsplannen (gewest, provincie, gemeente). Deze worden in
onderstaand hoofdstuk besproken. Ter inleiding wordt nog beknopt
het Gewestplan besproken, een beleidsplan dat momenteel wordt
gehanteerd voor gebieden waar nog geen uitvoeringsplannen voor
van kracht zijn.

4.2.1.

Gewestplan
Korte beschrijving

“Een gewestplan is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid
wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een gewestplan
omschrijft de globale bestemmingsgebieden en geeft aanwijzingen omtrent
de verkeerswegen en nutsinfrastructuur. In de gewestplannen kunnen
aanvullende stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden.”
“De gewestplannen werden door de Vlaamse overheid gemaakt, maar
worden niet meer gewijzigd. Sinds een decreet van 18 mei 1999 worden
toekomstige bestemmingen vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP’s). De gewestplannen blijven van toepassing in gebieden waar nog
geen RUP beschikbaar is.” 127

Gewestplan (Bron: Gewestplan via agiv.be)

Toegepast op Brugge: voornaamste bestemmingen voor de binnenstad
en omgeving
In de binnenstad is de bestemming van het gewestplan woongebied.
Tevens is een overdruk opgenomen met aanduiding van de binnenstad
als cultuurhistorisch en esthetisch waardevol.

Woongebied:
“De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,

127 GIS West, 2012, “Geoloket. Gewestplan & RUP’s.” giswest.be
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dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen
van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.” 128
Overdruk: Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde
(CHE)
”De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze
gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere
voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.” 129
Ook buiten de binnenstad is woongebied de belangrijkste bestemming,
aangevuld met meer punctuele (en soms ook grootschalige) bestemmingen zoals
industriegebieden, zones voor openbaar nut, zones voor recreatie en zones voor
groen. In Brugge is buiten de eigenlijke stad, ook nog een belangrijk aandeel voor
agrarische gebieden voorzien.

Evaluatie voor Brugse situatie
De beoordeling van aanvragen in deze gebieden is, gelet op de ruime; en soms vage
omschrijving, gericht op globale bestemmingen en niet op eigenlijke inrichting.
Er wordt niet ingegaan op specifieke inrichtingsvoorwaarden. Er wordt geen
aandacht besteed aan gabarieten of zichten. Dit is enkel het geval wanneer
enkel het gewestplan geldt. In Brugge zijn er echter heel wat BPA’s, RUP’s en
verkavelingen van toepassing waar die zaken net wel heel gedetailleerd worden
gespecifieerd.
Er is geen strikte juridische eenduidigheid omtrent bv. te bewaren of te verwijderen
bebouwing. Als het project invloed kan hebben op de culturele, historische en/of
esthetische waarde (CHE), moet wel het advies van Ruimte en Erfgoed ingewonnen
worden.
Het gewestplan is een instrument opgemaakt in de geest van de jaren 1970 en
begin jaren 1980 en kan in die zin soms als gedateerd overkomen. De waarde van
dit instrument toont zich echter nog steeds en vooral in situatie waar geen BPA
of RUP voorhanden is. Dan is dit immers nog steeds bepalend voor de mogelijke
bestemming van een project of pand.
4.2.2.

Ruimtelijk Structuurplan
Korte beschrijving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft als beschrijving voor een ruimtelijk
structuurplan:
“Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader
aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te
brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de
ruimtelijke ordening aanbelangen.” 130
Een ruimtelijk structuurplan kan op verschillende beleidsniveaus worden
opgemaakt:
r
gewestelijk (RSV)
r
provinciaal (PRS-West-Vlaanderen)

128 Vlaamse Overheid, 2012, “Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de intwerpgewestplannen en de gewestplannen. Hoofdstuk 1, artikel 5. 1. De woongebieden.”
ruimtelijkeordeing.be
129 Vlaamse Overheid, 2012, “Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de intwerpgewestplannen en de gewestplannen. Hoofdstuk 1, artikel 6. 1.2.3 De gebieden en plaatsen met
culturele, historische en/of esthetische waarde.” ruimtelijkeordeing.be
130 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. “Titel II Planning. Hoofdstuk I Ruimtelijke structuurplannen. Afdeling 1
Algemene bepalingen. Artikel 2.1.1” p.8
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gemeentelijk (GRS).

Volgens het decreet van 18 mei 1999 moet elke Vlaamse gemeente of stad een
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) opmaken. Een structuurplan is in de
eerste plaats een beleidsplan dat de visie over de gewenste ruimtelijke structuur
wil doorvertalen naar de daadwerkelijke uitvoering. Het plan vormt de basis voor
de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen die uitspraak kunnen
doen over specifieke percelen.
Een structuurplan bestaat uit drie delen. In het informatief gedeelte wordt de
bestaande ruimtelijke structuur beschreven en een aantal prognoses uitgevoerd.
Het richtinggevend gedeelte werkt de gewenste ruimtelijke structuur uit. Dit deel
formuleert de concrete doelstellingen van het ruimtelijk beleid. Het bindend gedeelte
vertaalt het richtinggevend deel naar een dwingend kader voor de uitvoering van
het structuurplan via uitvoerende instrumenten.

Toegepast op Brugge: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge
Reeds in de jaren 1970 was het stadsbestuur van Brugge overtuigd van het
belang van een goede ruimtelijke structuurplanning. In die zin werd in opdracht
van het stadsbestuur in 1972, en dit als eerste in België, het structuurplan Brugge
opgemaakt. Dit structuurplan beperkte zich evenwel tot de structuurplanning
in Brugge-centrum. Eind van de jaren 1990 was het stadsbestuur van oordeel
dat er dringend een structuurplan voor het ganse grondgebied Brugge moest
beschikbaar zijn. Ingevolge de nieuwe wet op de stedenbouw werd het Ruimtelijk
Structuurplan Brugge in 2000 geactualiseerd en herwerkt.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brugge werd door de Bestendige
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 3 augustus 2006
goedgekeurd en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus
2006.

Evaluatie voor Brugge
Voordeel van het instrument is dat een GRS geïnitieerd wordt door de stad en
dat de stad sturend kan zijn naar eigen ontwikkeling en evolutie. Het beleid kan op
basis van het GRS vorm krijgen.
Het is een document dat een ruime inspraak en openbaarheid genereert door de
vele sectoren die participatief in het plan aan bod komen. Door het doorgedreven
studiewerk, de lange procedure en openbaarheid, kent het plan een lange
opmaakperiode. Anderzijds zorgt dit er wel voor dat er een groter draagvlak wordt
gecreëerd.
Het GRS is een intentiedocument en is richtinggevend voor latere bindende
instrumenten in uitvoering (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Het is dus
een belangrijke structurende en richtinggevende tussenstap naar uitvoering toe.
Doordat het globaal en op stedelijk niveau opgemaakt is, kunnen er geen bindende
maatregelen gekoppeld worden op perceelniveau.
In geval van Brugge is de erfgoedwaarde als uitgangspunt bij de opmaak
aangenomen maar niet expliciet uitgewerkt als mogelijk sturende factor voor evolutie.
In uitvoeringsplannen kan het belang van erfgoed wel worden doorvertaald. In die
optiek is een meer gedetailleerde opname van erfgoed en erfgoedstructuren een
waardevolle basis bij de opmaak van een uitvoeringsplan.
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4.2.3.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan / voormalig Bijzonder Plan van Aanleg
Korte beschrijving
Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is een plan waarmee de overheid in een
bepaalde zone de bodembestemming vastlegt. Het RUP vervangt het voormalige
juridische instrument van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Het RUP is een
uitvoeringsplan dat uitspraken doet over rechten en plichten op perceelniveau. In
principe kan van een RUP niet afgeweken worden, buiten de lichte afwijking voorzien
in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder artikel 4.4.1 en meer uitgebreide
afwijkingsmogelijkheden en basisrechten voor zonevreemde constructies in de
artikels 4.4.2 tot en met 4.4.23.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan en
bevat stedenbouwkundige voorschriften die betrekking hebben op de bestemming,
de inrichting en het beheer van gronden (in tegenstelling tot de gewestplannen
en BPA’s die enkel bestemming en inrichting vastlegden). RUP’s kunnen bijgevolg
pas worden vastgesteld vanaf het moment dat de provincie of gemeente over
een goedgekeurd RSP beschikken. RUP’s regelen het ruimtegebruik, hebben
verordenende kracht en kunnen door de drie beleidsniveaus opgesteld worden.
Een goedgekeurd gewestelijk RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften op basis
waarvan daarna stedenbouwkundige vergunningen voor een specifiek project of
perceel kunnen worden afgeleverd. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen
eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Ze kunnen ook
van die aard zijn dat ze na verloop van tijd in werking treden of dat de inhoud op
een bepaald tijdstip verandert.
De stedenbouwkundige voorschriften kunnen modaliteiten voorschrijven die bij de
inrichting van het gebied in acht moeten worden genomen.
Er bestaan twee types RUPs:
r
Een “gebiedsdekkend” RUP legt (in vervanging van het gewestplan) de
bestemmingen op perceelsniveau vast voor het gebied van het RUP. Dit is het
meest voorkomend type van RUP.
r
Een “thematisch” RUP laat de bestemming van een reeds bestaand RUP of van
het gewestplan ongewijzigd en doet enkel een uitspraak (thematisch) over de
inrichting van het RUP-gebied. Dit is dus vergelijkbaar met een verordening
(zie verder) maar gebeurt met meer detail en heeft in vergelijking met een
verordening een ruimere graad van openbaarheid.
Het RUP heeft een geëigende procedure waar overleg met de verschillende
overheidsniveaus steeds deel van uitmaakt. In elke RUP-procedure zijn tevens
steeds een openbaar onderzoek en gebruikelijke inspraakprocedures gekoppeld.
Er ontstaat een ruim draagvlak voor de uitvoering van het RUP.
De bepalingen van een RUP kunnen op gefaseerde wijze worden doorgevoerd.
Toegepast op Brugge
BPA’s
In Brugge zijn nog steeds een vrij groot aantal BPA’s van kracht . De bestaande
BPA’s komen vooral voor in zones buiten de binnenstad. In de binnenstad zelf zijn
er slechts drie kleinere BPA’s en drie middelgrote BPA’s.
Het Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied van Brugge 131
In het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) staat het streven naar openheid
én stedelijkheid. 132 Dit houdt in dat er een verschillend ruimtelijk beleid moet
ontwikkeld worden, enerzijds voor de gebieden waar de open ruimte overweegt
en anderzijds voor de stedelijke gebieden. Om dergelijk beleid te kunnen voeren,
worden deze gebieden afgebakend.

131 Vlaamse Overheid, 2011. “Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge
– Toelichtingsnota.” Brussel, pp.329
132 Vlaamse Overheid, 2011. “Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.” Brussel, pp.489
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De afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge bestaat uit delen van
Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem. Binnen het afgebakend geheel
zal een stedelijk beleid gevoerd kunnen worden waarbij de huidige en toekomstige
behoefte aan wonen en werken worden opgevangen. Daarnaast moet ook
ruimte voorzien worden voor andere functies zoals cultuur, randstedelijk groen,
mobiliteit en recreatie. De afbakening bevat, naast een afbakeningslijn, een visie
op het stedelijk gebied als geheel. Deze beleidsvisie wordt uitgewerkt in een
actieprogramma om het ruimtelijk beleid actief uit te voeren.
Binnen deze afbakening voor Brugge zijn er een aantal zones met specifieke
invulling en acties voorzien. In de binnenstad zijn geen specifieke zones aangeduid.
Gemeentelijke RUP’s 133
Er zijn in Brugge een groot aantal RUP’s in opmaak. Omdat zij deel uitmaken van
elke planningscontext worden ze opgelijst en gesitueerd in de stad. Het is nuttig
steeds naar hun ligging in relatie tot de binnenstad en omgeving te kijken.
In de omgeving van de binnenstad en de binnenstad zelf zijn volgende RUP’s:
r
RUP Christus Koning Noord-Oost (wonen; in opmaak)
r
RUP Christus Koning Zuid-West (stedelijk wonen; in opmaak)
r
RUP Oud militair hospitaal Peterseliestraat (stedelijk wonen; in opmaak)
r
RUP Noorweegse Kaai (stedelijk wonen; afgewerkt)
Buiten de binnenstad zijn volgende RUP’s in opmaak interessant met het oog op de
context van bebouwing en erfgoedwaarden:
r
3 RUP’s voor lokale sportinfrastructuur
r
3 RUP’s voor open ruimte
r
RUP Kinepolis (infrastructuur en ondernemen)
r
RUP Stationsomgeving (strategisch project)
r
RUP Sint-Jan (zorg)
r
RUP buffer Dudzele
r
RUP Tempelhof
r
RUP Koning Albert I-laan

133 Stad Brugge, 2012. “Ruimtelijke Planning – Bestemmingsplanning: RUP.” brugge.be (februari 2012)
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Evaluatie
Het RUP (voormalig BPA) is een uitvoering van het beleid van de stad op
perceelsniveau.
De stad kan aan de hand van het RUP specifieke en gerichte uitspraken doen en
sturend werken voor een stadsdeel of wijk wat betreft bestemming, inrichting en
beheer. De voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling voor een specifiek pand zijn
op basis van het RUP voor elke eigenaar of partij duidelijk.
Het RUP doet belangrijke uitspraken over de bouwmogelijkheden op een perceel
maar zal geen uitspraak kunnen doen over de architectuur van dat perceel of
het pand erop. Wel kan het RUP zo precies mogelijk randcriteria aanreiken om
tot architectuur te komen: bouwlagen, dakvorm, aansluiting op buurpercelen,
kleurmarges, geleding van de gevels in context van de omgeving,...
Het instrument heeft het voordeel dat er steeds een hoge graad van inspraak
en bekendmaking aan verbonden is zodat er een ruim draagvlak ontstaat. De
procedure (en het studiewerk) neemt vrij veel tijd in beslag (ongeveer 2 jaar,)
maar is waarschijnlijk korter dan bv. een beschermingsprocedure.
De bepalingen zijn vrij strikt in de zin dat er weinig afwijkingsmogelijkheden zijn
ten opzichte van de voorschriften van een RUP. De voorschriften van het RUP zelf
kunnen daar natuurlijk wel mee omgaan en nodige flexibiliteit voorzien.
Het RUP is hiërarchisch belangrijker dan een verordening. Concreet is een RUP dus
steeds nuttig en het geëigende instrument om stedelijke projecten (in uitvoering
van het GRS) te realiseren.

304

Managementplan UNESCO-zone Brugge

4.2.4.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Korte beschrijving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat de gemeenteraad
stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen voor het gehele grondgebied
van de gemeente of voor een deel waarvan hij de grenzen bepaalt met naleving van
de door de Vlaamse Regering en de provincieraad vastgestelde stedenbouwkundige
verordeningen, en dit voor volgende materie : 134
1° de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de
esthetische waarde van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, en ook
hun veiligheid, met name de beveiliging tegen brand en overstroming.
2° de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de
energiebesparingen en de energieterugwinning, de uitbouw van collectieve
energievoorzieningen waarop desgevallend verplicht moet worden aangesloten.
3° de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de
schoonheid van de wegen, de toegangen en de omgeving ervan, evenals het
ruimtelijk waarborgen van een adequate mobiliteit.
4° de aanleg van voorzieningen, met name de water , gas
en
elektriciteitsvoorziening, de verwarming, de telecommunicatie, de opvang van
afvalwater en regenwater, de afvalophaling en de windmolens.
5° de bewoonbaarheid van de woningen.
6° het verbieden van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
vereist is op bepaalde uren en dagen met het oog op het behoud van de leefkwaliteit
en de doorgang van het langzaam verkeer.
7° de toegang voor personen met een functiebeperking tot al dan niet bebouwde
onroerende goederen of delen ervan toegankelijk voor het publiek, tot installaties
en wegen.
8° de gebruiksveiligheid van een goed dat toegankelijk is voor het publiek.
9° de maatregelen inzake het ruimtelijk begrenzen van milieuhinder en het
waarborgen van een adequate waterhuishouding.
10° de aanleg van groen en beplantingen.
11° de bewerkstelliging van een vermenging van kavels, woningen en
woonvoorzieningen die tegemoetkomen aan de behoeften van diverse
maatschappelijke groepen, met dien verstande dat voorschriften betreffende
de creatie van een bescheiden woonaanbod opgenomen worden in bijzondere
stedenbouwkundige verordeningen, onder de voorwaarden, vermeld in boek 4, titel
2, hoofdstuk 1, afdeling 1, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid.
Punten 1, 5, 10 en in zekere mate punt 11 slaan op het onderwerp van het
managementplan voor het Brugse werelderfgoed.

Toegepast op Brugge
Voor de Stad Brugge is de belangrijkste verordening met invloed op de bebouwing
en op de binnenstad de
“Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het Bouwen, Verkavelen en op de
Beplantingen”. 135
In 1993 ging een nieuwe gemeentelijke verordening van kracht waarin voor het
eerst specifieke voorschriften werden opgenomen met betrekking tot:
r
de vergunningsplicht voor bepaalde werken en functies
r
uitzicht, materiaalgebruik,... van de gebouwen
r
oppervlakte normen en andere specifieke randvoorwaarden
r
etc.
Op basis van de opmerkingen die door de ICOMOS/UNESCO missie werden
geformuleerd, werd de verordening aangepast. De aangepaste versie werd

134 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. “Hoofdstuk III Stedenbouwkundige verordeningen. Artikel 2.3.1.” p.3031
135 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, pp.51
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vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2011 en goedgekeurd
door de Deputatie in zitting van 7 april 2011 (met publicatie in het Belgisch
Staatsblad van 19 april 2011).De stedenbouwkundige verordening heeft impact op
volgende elementen, specifiek geselecteerd op hun ligging in of rond de binnenstad:
Hoofdstuk 1: Stedenbouwkundige vergunning

136

Artikel 6
“Onverminderd de Vlaamse of provinciale reglementering, mag niemand zonder
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:
§2. Bijkomende bepalingen geldend voor zowel:
de Brugse binnenstad en de Lisseweegse dorpskom, binnen de zone in het gewestplan
aangeduid als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. de
gebouwen, constructies of kleine elementen die zijn opgenomen in de inventaris van het
bouwkundig erfgoed, opgesteld in toepassing van artikel 3,2° van het koninklijk besluit van
1 juni 1972”:

-

“gebouwen, constructies of kleine elementen geheel of gedeeltelijk slopen, inclusief
het verwijderen of verminken van bouwdelen”
“ontmantelingwerken uitvoeren”
“gevels ontpleisteren of het schilderwerk verwijderen”
“gevels reinigen of voegen uithalen”
“gevels pleisteren, schilderen of voegen”
“gevelsteen aanbrengen”
“spots, lichtslangen of andere verlichtingstoestellen aanbrengen”
“decoratieve elementen aanbrengen”
“de dakbedekking wijzigen of vervangen, dakvlakramen of dakuitbouwen
aanbrengen”
“zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen”
“raam- en deuropeningen aanbrengen, wijzigen of dichtmaken of het schrijnwerk
vernieuwen”
“rolluiken plaatsen of vernieuwen”
“terrasvloeren plaatsen in functie van een horeca-uitbating”

Hoofdstuk 3: vrijwaring UNESCO-werelderfgoed

137

Artikel 9
§1. Hoge constructies
“Bij aanvragen om een stedenbouwkundige vergunning voor constructies met een
zekere hoogte moet het aanvraagdossier een studie bevatten met de visuele impact op
de zichtlijnen vanuit en naar het werelderfgoed van de geplande constructie. Het betreft
constructies met volgende hoogte”:
* binnenstad hoogste punt: 15 m
* buiten binnenstad :
- constructies binnen de bufferzone: vanaf hoogste punt 20 m
- constructies buiten de bufferzone: vanaf hoogste punt 30 m
§2. Sloop
“In de zone bestemd als Unesco-werelderfgoed is sloop niet toegelaten indien het gaat om
constructies die”:
- “een kunsthistorische waarde hebben.”
- “en/of stadslandschappelijk waardevol zijn.”

“Indien sloop kan overwogen worden, kan hiertoe enkel toelating worden verleend indien:
- “er een vervangend nieuwbouwproject wordt vergund met voldoende ruimtelijke
kwaliteit.”
- “er geen strijdigheid is met andere wetgeving zoals bijvoorbeeld de decreten en de weten regelgeving inzake monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologie
en varend erfgoed.”

136 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, p.13
137 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, p.15. Deze bepalingen werden toegevoegd in de recente wijziging.
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Hoofdstuk 5: het plaatsen van garagepoorten in bestaande gebouwen of bij
nieuwbouw 138
In hoofdstuk 5 wordt voor de zichtbepalende impact van garagepoorten in
bestaande gebouwen of bij nieuwbouw voor de Brugse Binnenstad beperkingen
opgelegd om geen afbreuk te doen aan de kunsthistorische of architecturale
kwaliteiten van de gevel.
Hoofdstuk 7: gabarietbepaling langs bepaalde wegen en in de Brugse binnenstad
139

Artikel 20
“In de Brugse binnenstad is eveneens een gabarietbeperking van kracht ter bescherming
van het waardevol binnenstedelijk stadslandschap. Deze gabarietbeperking wordt niet
nominaal vastgelegd, maar is afhankelijk van lokale omstandigheden : het gabariet, de
typologie en de homogeniteit van de bestaande bebouwing in de straat of in de omgeving,
het karakter van de publieke ruimte, de interne en externe landschapskwaliteit. Nieuwbouw
en/of verbouwing moeten zich aanpassen en richten naar deze lokale omstandigheden.
Iedere nieuwbouw moet op elk ogenblik een afgewerkte stedenbouwkundige en
architectonische oplossing geven aan de straatwand. De bevoegde overheid kan met een
gemotiveerde beslissing een uitzondering toestaan.”
Hoofdstuk 9: daken

140

Artikel 24:
§1. Lichtopeningen/dakdoorbrekingen
“In de hellende daken kunnen lichtopeningen en/of dakdoorbrekingen worden toegelaten
voor maximaal 1/3 van de gevelbreedte. Iedere afzonderlijke lichtopening mag ten hoogste
1,50m breed zijn.

In de Brugse binnenstad en in de Lisseweegse en Dudzeelse dorpskom kan slechts één
horizontale rij dakdoorbrekingen worden toegestaan. Wanneer bepaalde waardevolle
architecturale elementen geen afbreuk doen aan het uitzicht van het hellend dak en
geïntegreerd zijn in de architectuur van het gebouw of in die van de omgeving, kan de
bevoegde overheid bij gemotiveerde beslissing afwijkingen van deze norm toestaan.”
§2. Zonnepanelen/zonneboilers
In de Brugse binnenstad en de Lisseweegse en Dudzeelse dorpskommen kan geen
toelating worden verleend voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren
die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
Hoofdstuk 11: materialen

141

Artikel 33
Voor de daken :
“De hellende daken moeten afgedekt worden met rode of zwarte gegolfde keramische
pannen, met natuurleien of met rode keramische tegelpannen. De bevoegde overheid
kan bij gemotiveerde beslissing rode of zwarte platte keramische pannen toestaan, om
kunsthistorische redenen. Een esthetisch verantwoord gebruik van koper of gepatineerd
metaal kan worden toegelaten. Voor gegroepeerde garages op binnenpanden kunnen in
de massa gekleurde golfplaten worden toegelaten mits zij in het kader van een esthetisch
verantwoorde architecturale vormgeving worden gebruikt. Groendaken zijn enkel mogelijk
op vergunde platte daken (zie ook artikel 23).”
Voor de gevels :
“De gevels, ook de vrijstaande zijgevels en schoorsteenlichamen, worden opgetrokken
in handvormbaksteenmetselwerk dat eventueel geschilderd of bepleisterd kan worden.
138 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, p.20
139 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, p.23
140 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, p.25
141 Stad Brugge, 2011. “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen (aanpassing).” Brugge, p.29
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Machinale baksteen kan worden toegelaten indien gevelbepleistering en gevelschilderwerk
voorzien wordt. Een kleurenstaal van het schilderwerk moet ter goedkeuring worden
voorgelegd.
Het gebruik van natuursteen voor gevels kan worden toegelaten. Het gebruik van
andere materialen kan uitzonderlijk worden toegelaten, mits esthetisch verantwoorde
architecturale vormgeving.
Voor gegroepeerde garages op binnenpanden kunnen machinale baksteen, betonsteen
en/of hout worden toegelaten, mits zij in het kader van een esthetisch verantwoorde
architecturale vormgeving worden gebruikt. Bepleisteren van de gevels met siliconenhars
is verboden.”
Voor het schrijnwerk
“Kunststof is niet toegelaten als materiaal voor schrijnwerk. Het schrijnwerk van
vensters, deuren en poorten moet uitgevoerd worden in hout, met voldoende
profilering. Het dient geschilderd te worden. Bij nieuwbouw is profilering niet
opgelegd. Esthetisch verantwoord gebruik van metaal kan worden toegelaten.
Voor panden opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed geldt naast
voornoemde regelgeving dat de authenticiteit maximaal moet gevrijwaard worden
volgens de richtlijnen van de erfgoedconsulenten van de stad en het Vlaamse gewest.
De vergunningverlenende overheid kan bij gemotiveerde beslissing uitzonderingen
toestaan indien het schrijnwerk niet zichtbaar is vanop de openbare weg.”
Voor schoorstenen
“Schoorstenen, die zichtbaar zijn van op de openbare weg, moeten uitgevoerd
worden in volsteens baksteenmetselwerk (handvormsteen). Indien esthetisch
verantwoord worden schouwen in niet-blinkend metaal ook toegelaten.”

Evaluatie
Een verordening gaat uit van een globale visie en wil tot een aanpak op stedelijk
niveau (top down) leiden. Het instrument is sturend, maar is vrij algemeen en
geldig voor het geheel van de afbakening. Het is niet in detail uitgewerkt en geldt
voor alle percelen. Er kunnen wel een aantal zones onderscheiden worden, maar
ook in die zones is het niet mogelijk om uitspraken te doen per perceel.
Er is minder openbaarheid van procedure, al kan inspraak uiteraard wel bijgevoegd
worden aan de procedure. In het algemeen zijn de proceduretijden (studie en
beslissing CBS) korter in vergelijking met een RUP en een beschermingsprocedure.
Een verordening is een algemene bepaling en heeft een verregaande invloed op
de bepaling van het stedelijke uitzicht. Net zoals een RUP doet een verordening
belangrijke uitspraken over de bouwmogelijkheden maar zal geen uitspraak kunnen
doen over architectuur.
Een verordening is ondergeschikt aan een BPA of RUP. Het instrument is dus vooral
werkzaam in gebieden waar die laatste twee over het specifieke item/voorschrift
niets bepalen en het gewestplan nog volledig in voege is. Om een sturend beleid te
ontwikkelen is een goede kennis van de bestaande juridische toestand wat betreft
BPA’s en RUP’s nodig. Kennis van sterkten of zwakten van de bestaande RUP’s of
BPA’s kan leiden tot een inherzieningstelling ervan waarbij de doelstellingen van
een verordening mee in het herziene RUP kunnen opgenomen worden.
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4.3.

Beleidsnota 2007/2012 - Gemeenteraadsbeslissingen

4.3.1.

Korte beschrijving
In een beleidsnota geeft de overheid (op verschillende beleidsniveaus) een
uiteenzetting en toelichting over het te voeren beleid ten aanzien van een bepaalde
beleidskwestie. De beleidsnota’s van het College van Burgemeester en Schepenen
worden bekrachtigd door gemeenteraadsbeslissingen en zijn gekoppeld aan een
periode van toepassing.

4.3.2.

Toegepast op Brugge
Het Brugse College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar beleidsnota voor
de periode 2007/2012 haar minimumprogramma en ambities ter verwezenlijking
neergeschreven.
Met betrekking tot de binnenstad wordt in de nota onder thema “Leefbare stad”,
gesteld: 142

“6.2 De toeristische druk op de woonmarkt wordt nauwgezet in het oog gehouden. De
beperkingen op vakantiewoningen en selectieve criteria voor nieuwe hotels of uitbreidingen
van bestaande hotels blijven van kracht.”
“6.5 De hele binnenstad is werelderfgoed. Dit is uniek en verdient bijzondere aandacht ook
inzake Ruimtelijke Ordening. De stad springt zorgzaam om met monumenten, en stimuleert
ook privé-eigenaars om de traditie van renovatie en restauratie voort te zetten.”
“6.6 Bij nieuwbouw wordt kwaliteitsvolle architectuur vooropgesteld. Grote
nieuwbouwprojecten zijn mogelijk, voor zover ze stedenbouwkundig en architecturaal
verantwoord zijn. Op dit vlak bieden zich kansen in de stationsomgeving, op de oude
Veemarkt in Sint-Pieters en aan de Chartreuse.”
Het beleid dat de toeristische druk enigszins moet controleren, werd vastgelegd
in de gemeenteraadsbeslissingen ‘Hotelstop Brugge’ (beslissing in 1996,
herbevestigd in 2000 en 2002 en vastgelegd in GRS 2006), ‘Vakantiewoningstop
Brugge-Centrum’ (beslissing in 2002, vastgelegd in GRS 2006).

4.3.3.

Evaluatie
Een beleidsoptie is een vertaling van een stedenbouwkundige visie en geldt in die
zin voor de hele stad. De optie is steeds een politieke visie die sterk samenvalt met
de regeerperiode van een College. Zij moet dus herhaald worden, maar kan in een
volgende regeerperiode evengoed gewijzigd worden.
Wat inspraak betreft, is een beleidsvisie uiteraard door een verkozen College
opgesteld. Over de inhoud zelf heeft de burger niet rechtstreeks mee kunnen
meebeslissen via openbaar onderzoek of inspraak.

142 Stad Brugge, 2007. “Bruggespraak. Beleidsprogramma 2007-2012.” Brugge, p.10-11
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4.4.

Overzicht van de verschillende juridische instrumenten

Monument of stadsgezicht

Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Gewestplan

rbeslissingsniveau minister en gewest

rbeslissingsniveau minister en gewest

rbeslissingsniveau minister en gewest

ropmaak op basis van studie specifieke
ergfoedaspecten en begrenzing van het
stadsgezicht
ropmaak kan gekoppeld worden
aan en gebaseerd worden op een
herwaarderingsplan (met premiestelsel
voor besturen)
ropmaak op basis van visuele
impactstudies

rvaak enkel van buiten af opgenomen en
onvolledig voor niet zichtbare panden

ropmaak op basis van functionele
gehelen met overdrukken voor
specifieke cultuurhistorische of
esthetisch waardevolle zones

r bestemmingeswijziginingen af te
wegen in functie van de motivatie tot
bescherming en behoud van intrinsieke
erfgoedwaarde

rbestemmingswijzigingen gemakkelijker

rvastgelegde bestemmingen
rgeen specifieke inrichtingsvoorwaarden
rspecifieke aanduiding zone CHE

rgeen sloop mogelijk + geen “ontsiering”
reen aantal vrijstellingen van
stedenbouw-kundige vergunning gelden
niet bij monumenten

rbij sloop: advies verplicht maar niet
bindend (onroerend erfgoed test)
rbiedt bescherming van uitzicht tegen
zonnepanelen
rsoepeler omgang met EPB-eisen
rsoepeler omgang met budget renovatie
ingeval van sociaal wonen

rvergunningsvoorwaarden vooral op
bestemmingsniveau

rarchitecturaal aspect op niveau pand
(voor de monumenten)
rbottom up aanpak
rniet gebaseerde op coherente visie op
totaliteit van de stad

rarchitecturaal aspect op niveau pand
rbottom up aanpak
rpunctueel ipv contextueel en structureel
rniet gebaseerde op coherente visie op
totaliteit van de stad

rglobaliserend en structureel
rnog steeds belangrijk door basis
bestemming indien geen BPA of RUP

rstatisch
rgericht op bestaande structuur

rstatisch
rgericht op bestaande structuur

rop perceelsniveau

rop perceelsniveau

rniet op perceelsniveau

rlangdurige procedure (betekening pand
per pand)

ris vastgesteld (maar de lijst kent
bijkomende opnames en dus wijzigbaar)

rreeds aangenomen

rinspraak eigenaar bij opstart procedure
rindien bezwaar van eigenaar wordt
veelal de procedure niet verder gezet
ropenbaar onderzoek tijdens procedure

rgeen inspraak eigenaars bij opmaak lijst

rreeds aangenomen

rbeperking van mogelijkheden na
bescherming
rstadgezichten: ook mindere architectuur
krijgt beschermingsvoorwaarden (zien
in functie van advies tot aanpassing
art 9)
rfinanciële return door premies bij
beschermde monumenten of in geval
van herwaarderingsplan

rbeperking voor de eigenaar maar
zonder gewestelijke subsidiëringsvorm
rbasis voor de toekenning van de
stedelijke premie voor kunstige
herstellingen

Beleidsniveau

Inhoudelijk

Evaluatie voornaamste vorm-,
procedurele karakteristieken

rbestaan of opmaak RUP is niet
tegengesteld aan verdere opname
monumenten of stadsgezicht. Het kan er
sturende invloed op hebben
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Ruimtelijk Structuurplan

Ruimtelijk Uitvoerinsplan

Stedenbouwkundige
verordening

rgradatie van beleidsniveaus (gewest,
provincie, gemeente
rbasis voor gemeentelijke ontwikkeling
(GRS)

r gradatie van beleidsniveaus (gewest,
provincie, gemeente
r beslissingsniveau mogelijk gemeente
(GRUP)

rgradatie van beleidsniveaus (gewest,
provincie, gemeente
rbeslissingsniveau mogelijk gemeente

ropmaak mogelijk met specifieke
erfgoedaspecten
rerfgoed opneembaar als
structuurbepalend
rhouding tov / opname erfgoed kan
algemeen of specifiek (opname lijst)
gericht zijn (tweede vorm geeft sneller
resultaat)

rsteeds in geest van ruimtelijk project
waarin naar rol van erfgoed en
cultuurhistorische waarde moet / kan
bestudeerd worden (bv onder de vorm
van Masterplan of beeldkwaliteitsplan of
visuele impactstudies)
rnoodzaak tot concreet plan (grafisch
plan)
rerfgoed opneembaar als
structuurbepalend eventueel op basis
van herwaarderingsplan

rverregaande invloed mogelijk
op bouwomgeving (gabarieten,
doorzichten, kleur,…)
rminder structureel sturend dan RUP

rrichting van gewenste bestemming
aangegeven op niveau van gemeente of
deelzone van gemeente

rvastgelegde bestemmingen
rmogelijkheid tot thematisch RUP
(ipv gebiedsdekkend RUP) met
enkel erfgoed als thema of enkel
inrichtingsvoorschriften (zoals
verordening maar precieser en meer
openbaar)

rgeen bestemmingen
rwel algemene niet-planmatige SBvoorschriften en principes bv niet
samenvoegen van percelen
rthema: publiciteit, kleuren, algemene
erfgoedaspecten

rgeen specifieke
vergunningsvoorwaarden

rconcrete kwaliteiten op een perceel
juridisch afdwingen bij vergunning
rmogelijkheid tot tijdsgebonden
bepalingen
rmogelijkheid tot inschrijven van
bijkomende (niet-bindende) adviezen bij
lokale of bovenlokale besturen

rvaststellen van extra
vergunningsplichtige werken
rconcrete kwaliteiten op een perceel
juridisch afdwingen bij vergunning
rmogelijkheid tot inschrijven van
bijkomende (niet-bindende) adviezen bij
lokale of bovenlokale besturen)

rstedenbouwkundige aspect
rtop down aanpak
rgericht op onderzoek naar stedelijke
bestaande en gewenste structuren

rstedenbouwkundige aspect
rtop down in uitvoering van
structuurplan

rstedenbouwkundig aspect
rtop down aanpak

rdynamisch / sturend

rgericht op gewenste structuur /
sturend

rgericht op gewenste structuur

rniet op perceelsniveau

rop perceelsniveau en met mogelijkheden
van verschillen tussen percelen of
geselcteerde zones (ruimtelijk plan)

rniet op perceelsniveau
rniet specifiek voor elke plek

rlangdurige procedure

rlangdurige procedure

rkortere procedure in vergelijking met
vorige

ropenbaarheid van procedure (openbaar
onderzoek + participatief)

ropenbaarheid van procedure (openbaar
onderzoek + participatief)
rgeen mogelijkheid om extra
procedurevoorschriften (extra adviezen,
studies,...) in te schrijven

rminder openbaarheid

rjuridische basis voor inplantingen
volumes, en materialen maar niet voor
beeld architectuur wel principes voor
inkadering (geleding, kleur, schaal,
aansluiting) maar is subjectief
rgaat boven verordeningen en laat
dus projecten toe die afwijken van
verordening in de mate dat ze wel
conform zijn met het GRS

rjuridische basis voor inplantingen
volumes, en materialen maar niet voor
beeld architectuur wel principes voor
inkadering maar is subjectief

rbeperkte afwijkingen mogelijk (bv. voor
de afmetingen en de inplanting van
de constructies, de dakvorm en de
gebruikte materialen)
rbijkomende afwijkingsmogelijkheden
en basisrechten voor zonevreemde
constructies

r enkel gemotiveerde afwijkingen mogelijk
r RUP’s en BPA’s hebben voorrang op
verordening
rbelang van kennis juridische toestand
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Beleidsnota
rbeslissingsniveau mogelijks
rgemeente

rgekoppeld aan gemeenteraadsbeslissingen kunnen bestemmingsaspecten gestuurd of geremd worden

rstedenbouwkundig aspect
rglobale visie

rniet op perceelsniveau

rpolitiek gestuurd
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4.5.

Besluit
Het juridisch instrumentarium dat met betrekking tot het beheer van het
werelderfgoed kan worden gehanteerd, is bijzonder gedifferentieerd. Rekening
houdend met de bepalingen die in het ontwikkelingsmodel werden opgenomen,
lijken drie instrumenten in het bijzonder interessant voor de implementatie van
een globale beheersvisie:
r
de bescherming als stadsgezicht
r
een RUP
r
de stedenbouwkundige verordening
In het volgende deel wordt dieper ingegaan op het managementplan en op hoe het
gelaagde juridisch instrumentarium hier optimaal voor kan worden ingezet.
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Inleiding: evaluatie van het Structuurplan Brugge
1972 in functie van het uittekenen van een
ontwikkelingsmodel

2

Evaluatie van het beleid 1972-2012

3

Ontwikkelingsmodel binnenstad

4

Instrumentarium

5

Besluit
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5.

Besluit
Dit deel wil de verbinding maken tussen enerzijds de analyse van de Brugse
binnenstad zoals die in het eerste deel van de studie werd voorgesteld en
de richtlijnen voor het managementplan zoals die in het volgende deel worden
aangereikt. Met de conclusies van het eerste deel in het achterhoofd, zijn we tot
een aantal vaststellingen gekomen die we willen opnemen in het managementplan.
De belangrijkste vaststelling is het enorme belang van de periferie voor de
binnenstad. De binnenstad mag niet als een geïsoleerd eiland worden benaderd,
maar steeds in relatie met haar omgeving. Die omgeving reikt ver. Het zijn immers
niet louter de bufferzone of de omliggende stedelijke kernen die een impact
hebben, maar ook de waterverbindingen en de aansluiting van Brugge in een
regionaal, nationaal en zelfs internationaal perspectief zijn van belang voor het
werelderfgoed.
Hierbij aansluitend moet ook worden onderzocht hoe het brede juridische
instrumentarium dat vandaag ter beschikking staat, kan worden ingezet. De
instrumenten situeren zich op verschillende beleidsniveaus en er moet verder worden
onderzocht hoe de inspraak van de verschillende instanties en de rechtsgelding
van hun instrumentarium in het management van de werelderfgoedsite kunnen
worden ingepast.
In het volgende luik wordt getracht deze elementen in overeenstemming te brengen
in een managementsvoorstel.
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DELEN

Werelderfgoed Brugge:
state of conservation en managementplan

Actualisatie structuurplan Brugge 1972
Registratie van verandering

O

I

Evaluatie structuurplan Brugge 1972
Thematische richtlijnen

II

Strategie voor werelderfgoedmanagement

III

1.

Inleiding
In 2010 ontving de stad Brugge een delegatie met experten van UNESCO en ICOMOS.
Het bezoek kwam er op initiatief van het werelderfgoedcentrum van UNESCO
in Parijs nadat ze klachtenbrieven van een aantal Brugse erfgoedverenigingen
hadden ontvangen. Het bezoek van de delegatie mondde uit in zes aanbevelingen
die op de algemene vergadering van UNESCO in Brasilia (Brazilië, 25 juli – 3
augustus 2010) officieel werden goedgekeurd.
De zes aanbevelingen waren de volgende
1.
2.
3.

4.
5.

6.

“explore ways to list the property in the framework of national legislation as
an ‘urban landscape’ to protect the coherence and the overall urban form”
“undertake the study of the specific urban areas to define the urban typology
and the conditions for possible future development”
“promote clearer and more effective links between the development
interests of the city and the need to conserve the Historic Centre of Brugge,
by incorporating the requirements of heritage conservation into regional
planning documents”
“identify important views from and towards the property and incorporate
their protection into urban planning documents”
“strengthen governance of the property to make it more proactive and
incorporate this into the approved urban plan based on the approved
Statement of Outstanding Universal Value”
“envisage the establishment of an advisory panel of experts specifically
created for the property inscribed on the World Heritage List, that may
be consulted as regards important projects and provide advice on their
suitability at an early stage”

De stad Brugge greep deze aanbevelingen aan om een uitgebreide studie van de
stad te maken die ook een beheers- en ontwikkelingsplan voor Brugge en haar
werelderfgoed omvat. Deze studie valt uiteen in drie grote delen: de actualisatie
van het Structuurplan Brugge 1972, de evaluatie van het Structuurplan Brugge
1972 en de strategie voor werelderfgoedmanagement.
De eerste twee delen van de studie reiken in belangrijke mate de bouwstenen aan
voor het werelderfgoedmanagement. Het werelderfgoedmanagement moet immers
ruim gekaderd worden en volledig ingebed in het stedelijk weefsel. Daarom worden
in de strategie voor het werelderfgoedmanagement een heel aantal elementen uit
de eerste twee delen opnieuw opgepikt; ze bieden reeds antwoorden op de zes
aanbevelingen die UNESCO formuleerde.

1.1.

Terugkoppeling actualisatie & evaluatie
In het eerste deel wordt het Structuurplan 1972 – een mijlpaal in het Brugse
stedenbouwkundig en erfgoedbeleid – geactualiseerd. Bijzondere aandacht
gaat hierbij uit naar de analyse van de functies in de Brugse binnenstad tussen
1972 en 2012. Dit wordt mee mogelijk gemaakt door de vijfjaarlijkse update
van de functiekaarten die de stad Brugge sinds 1972 maakt. Specifiek met het
oog op erfgoedmanagement wordt ook onderzoek gevoerd naar de historischmorfologische en typologische kenmerken van het Brugse stadslandschap, een
holistische benadering die ook minder monumentaal erfgoed opneemt.
Op basis van de actualisatie van het Structuurplan Brugge 1972 wordt in het
tweede deel een evaluatie gemaakt van de bestaande toestand van de stad. Er
wordt afgetoetst wat de beleidslijnen waren die in het Structuurplan Brugge
1972 werden opgesteld en hoe die anno 2012 al dan niet verder worden gezet.
Deze evaluatie geeft aanleiding tot de opmaak van het ontwikkelingsmodel dat een
visie ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad formuleert.
Tenslotte wordt in dit hoofdstuk het plannings- en juridisch kader geëvalueerd
dat kan worden ingezet voor de vrijwaring van het werelderfgoed. Aandacht gaat
hierbij in het bijzonder naar de context van het stadslandschap en de afweging van
de juridische beschermingsmogelijkheden op verschillende beleidsniveaus.
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Belangrijkste bevindingen
De actualisatie van het Structuurplan 1972 leidde tot een aantal belangrijke
vaststellingen. Vooreerst dient te worden benadrukt dat de Brugse binnenstad
in tegenstelling tot andere werelderfgoedsteden nog een sterke mix van functies
vertoont, een fenomeen dat onmiskenbaar bijdraagt tot de leefbaarheid van het
Brugse stadscentrum. In quasi alle functies stellen we vast dat de interactie tussen
de binnenstad en haar omgeving een belangrijk aandachtspunt is geworden. Een
aantal gebruikers zijn – vaak omwille van schaalvergroting – uit de binnenstad
vertrokken (bv. verzorging, kantoorfuncties,…), maar handel, onderwijs, horeca
en wonen blijven belangrijke centrumfuncties. De woonfunctie in de Brugse
binnenstad is dan wel niet teruggedrongen, maar is wel verdund.
Het ambitieuze mobiliteitsplan voor een autoluwe binnenstad werd sinds de
opmaak van het structuurplan in verschillende mobiliteitsplannen consequent
verder geïmplementeerd. De mobiliteitsproblemen situeren zich vandaag eerder in
de aansluiting van de verschillende invalswegen op de binnenstad.
In 1972 werd er gekozen voor concentratie van het toerisme in de gouden driehoek.
Dit blijft vandaag een spanningsveld en een aandachtspunt voor een evenwichtige
stedelijke ontwikkeling. Er kan bijkomend worden onderzocht wat de mogelijkheden
in het Brugse ommeland zijn.
Wanneer we de doelstellingen van het Structuurplan 1972 opnieuw evalueren,
komen we tot de vaststelling dat een aantal van hen nog steeds aan de orde
zijn vandaag. Aangevuld met een aantal nieuwe belangrijke thema’s, kunnen de
grootste uitdagingen voor Brugge anno 2012 als volgt worden samengevat:
r
Beschermen van het wonen en de diversiteit van het wonen
r
Jonge gezinnen en studenten aantrekken en huisvesten
r
Een kwalitatieve toeristische aanwezigheid
r
Een uniek en kwalitatief cultuur imago van oude en nieuwe meesters
r
De link tussen stad en hinterland: een historisch gegeven dat nog steeds
mogelijkheden biedt
r
Vernieuwde visie op werelderfgoed en stadslandschappen: een debat over
het stadsweefsel en oude en nieuwe iconen in het stadsbeeld
r
Het gevoerde mobiliteitsbeleid aanhouden i.f.v. verder terugdringen van de
verkeersdruk ten gunste van de verdere versterking van de binnenstad als
wandel- en fietsstad

1.2.

Managementplan Brugge
De bevindingen uit voorgaande delen moeten mee opgenomen worden in het
erfgoedmanagement van de stad Brugge. Voor de opmaak van een managementplan
voor een werelderfgoedsite bestaat momenteel geen standaardmodel. Het model
dat door de Duitse UNESCO Commissie werd uitgewerkt, wordt evenwel het vaakst
geciteerd als een goed basisdocument dat kan worden gevolgd. Dit model lag ook
aan de basis van de offerte voor een managementplan die door de stad Brugge
werd uitgeschreven en stelt zeven hoofdstukken voor:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
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Fundamental concern – content and objective: een inleidend hoofdstuk waarin
de opzet van het managementplan wordt verduidelijkt.
World Heritage attributes: een oplijsting van de ‘statement of outstanding
universal value’ (de motivering voor de nominatie als werelderfgoed) en de
statement van authenticiteit en integriteit.
Subject of protection, protection goal and instruments of protection: de
doelstellingen van de bescherming en de middelen die kunnen worden ingezet.
Protected area: de afbakening van de werelderfgoedsite, haar bufferzone en
de belangrijkste zichten.
Management system: de structuren en verantwoordelijke instanties die
instaan voor het management, de juridische documenten die kunnen worden
ingezet, bijzondere aandachtspunten in het managementplan.
Sustainable use: het beheer van het werelderfgoed ingeschakeld in een
globale visie op duurzame ontwikkeling (in navolging van de UNESCOconventie van Rio de Janeiro 1992).
Resources: de mensen en middelen die moeten worden ingezet voor het
optimaal beheer van het werelderfgoed.
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Deze structuur wordt in het Brugse managementplan niet integraal overgenomen.
Iedere erfgoedsite is immers uniek en vraagt dan ook een unieke aanpak. De
inhoud die in het Duitse model werd aangereikt, komt evenwel aanbod in het
Brugse managementplan en dit met specifieke accenten gericht op de UNESCOaanbevelingen. De zes aanbevelingen, die in de inleiding zijn vermeld, zijn essentieel
binnen het toekomstige management.
Daarnaast wordt er dieper ingegaan op een aantal punten waar de stad Brugge
in de toekomst sterk moet op inzetten. Er wordt vertrokken van het huidige beleid
dat reeds een stevige basis heeft gelegd in het omgaan met erfgoed. Er wordt
nagegaan hoe dit beleid werkt en of er bijsturing wenselijk is.
Vervolgens komen we tot het ruimtelijk en juridisch beleid. Het hoofdaandeel van
de antwoorden op de aanbevelingen zitten hierin vervat. De krachtlijnen van
het juridisch en ruimtelijk beleid zal de ruggengraat van het toekomst Brugse
erfgoedbeleid vormen.
Tot slot worden deze krachtlijnen aangevuld met opties die het erfgoedverhaal in
een breder kader plaatsen. De betrokkenheid van de bevolking is essentieel in een
stad als Brugge. Door in te zetten op publieke participatie en het creëren van een
draagvlak kan een erfgoedbewustzijn ontstaan. Op deze manier kan de stad Brugge
een succesverhaal schrijven dat niet alleen tegemoet komt aan de conservatie van
haar erfgoed maar ook aan de hedendaagse verzuchtingen van een stad in de
21e eeuw. Dit alles wordt gekatalyseerd in een concreet actieplan dat de stad
Brugge kan helpen bij het implementeren en behalen van haar doelstellingen. Met
dit actieplan wordt verder gewerkt aan een gedegen beleid dat breed gekaderd is
en alle aspecten van een stad incorporeert. Dit actieplan is afgestemd met respect
voor de status van het werelderfgoed en haar universele erfgoedwaarde.
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2.

Bestendiging huidige beleid
Het huidige erfgoedbeleid speelt zich af op verschillende bestuursniveaus. Om
blijvend het belang van erfgoed te benaderen en het erfgoed te bewaken is het
belangrijk om het erfgoedbeleid in de toekomst te bestendingen en dit op alle
betrokken beleidsniveaus.

2.1.

Het Vlaamse niveau
De Vlaamse overheid, met name het Agentschap Onroerend Erfgoed, is bevoegd
voor de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten. Verder
onderzoek naar beschermingen, zowel monumenten als stadsgezichten, dient
door de overheid op zich genomen worden. In het kader van de aanbevelingen
onderzocht de Vlaamse overheid de mogelijkheid tot integrale bescherming van
de binnenstad als stadsgezicht. Dit werd door de Vlaamse en stedelijke overheid
negatief bevonden. Wel werd er een proces opgestart tot de bescherming als
stadsgezicht van die delen van de binnenstad (bv. de reien) die een uitzonderlijke
en bepalende waarde hebben in het globale landschap van de binnenstad.
Naast de bescherming staat de Vlaamse overheid ook in voor de goedkeurig van
herwaarderingsplannen voor dorps- en stadsgezichten. Eigenaars en huurders
van beschermende monumenten kunnen op hun beurt beroep doen op een
restauratie- en onderhoudspremie. De blijvende noodzaak aan deze premies voor
het behoud, de consolidatie en restauratie van het erfgoed staat niet ter discussie.
Andere taken van het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn ontsluiten, beheren en
het inventariseren van erfgoed. De inventaris onroerend erfgoed omvat zowel
archeologisch, bouwkundige, landschappelijk als varend erfgoed en ondersteunt
het wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van de inventaris is reeds
geïmplementeerd in de werking van de Brugse stadsdiensten.

2.2.

Het Brugse niveau
De stad Brugge leverde doorheen de jaren een enorme inspanning inzake
erfgoedbeleid. Aan de hand van verschillende beleidsmaatregelen werd getracht
om het erfgoed op een consequente manier te beheren. Het Brugse erfgoedbeleid
zit op twee sporen: enerzijds is er de strategische visie die zich eerder op de lange
termijn situeert, anderzijds zijn er de dagdagelijkse acties die door de stad ten
behoefte van het werelderfgoed worden ondernomen. De korte termijnactie en
lange termijnvisie vullen elkaar aan in een geïntegreerd onroerend erfgoedbeleid.
Het beleid dat gevoerd wordt, gaat uit van een geïntegreerde benadering
van kwalitatieve stadsvernieuwing waarbinnen de zorg voor monumenten,
archeologische relicten, landschappelijk erfgoed en het hele gebouwde patrimonium
voorop wordt gesteld. Het beleid wordt grotendeels bepaald door het College van
Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad, het beleidsvoorbereidend werk
en de uitvoering van het beleid is in handen van de dienst ruimtelijke ordening.

2.2.1.

Dagelijkse werking
De bevoegde stadsdienst - DRO Sector UNESCO, dienst monumentenzorg
en erfgoedzaken - is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van het
erfgoedbeleid. Binnen de werking van deze dienst is er een nauwe verwevenheid
van de diensten verantwoordelijk voor onroerend erfgoed en stedenbouw, een
eerder uitzonderlijke praktijk in Vlaanderen. Het stedenbouwkundig beleid dat
gevoerd wordt, is gebaseerd op de maximale instandhouding van het bestaande
historisch patrimonium en een kwalitatieve inpassing van nieuwbouw of nieuwe
ruimtelijke vraagstellingen in de onmiddellijke bebouwde omgeving.
Ieder project in Brugge kent een contextuele projectgebonden benadering. Dit wil
zeggen dat er steeds een ruimtelijke analyse van de stedelijke structuren binnen
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de projectgrenzen en in de onmiddellijke context plaatsvindt. Op deze manier is er
voldoende flexibiliteit en vrijheid om elk project afzonderlijk te benaderen. Voor elke
aanvraag wordt getracht een aanvaardbare en kwalitatieve oplossing te vinden
die zich inpast in de korrelgrootte van de bebouwing en de omgeving en binnen de
algemene structuur van de stedelijke context.
Een belangrijke taakstelling van de stad Brugge is het toekennen van vergunningen.
Dit verloopt steeds volgens een vast stramien en vraagt een zeer alerte houding
en grote inzet van kennis en capaciteit. Daar de stad Brugge over een uitstekende
intrinsieke kennis van de stad en een ruime verzameling basisgegevens kan er
snel ingespeeld worden op de gestelde vragen en door het inzetten van een
interdisciplinair team is er de mogelijkheid om diverse disciplines en insteken te
bundelen. Het managementplan expliceert dat het Brugse beleid moet worden
verder gezet
Het strikte vergunningenbeleid van de stad neemt de waarde van het erfgoed
als vertrekpunt. Doorheen het volledige proces dat aan het uitreiken van een
vergunning vooraf gaat, is er steeds een sterke erfgoedreflex aanwezig. Dit begint
reeds bij het verkennend gesprek tussen de architect of bouwheer en de stadsdienst
en wordt na het indienen van het dossier verdergezet. Zo kunnen bijkomende
adviezen gevraagd worden bij de Raadgevende Commissie Stedenschoon (indien
de wijziging een impact heeft op het gevelbeeld), via het driepartijenoverleg (indien
het gaat om meer ingrijpende werken) of in het geval van grotere projecten tijdens
een overlegvergadering met de verschillende betrokken diensten.

2.2.2.

Strategische benadering
De stad Brugge moet het gevoerde beleid van erfgoedbehoud, analyse en sturing
van ruimtelijke ontwikkelingen in functie van het behoud van het karakter van het
stadslandschap verder continueren. De dagelijkse praktijk van de DRO Sector
UNESCO wordt gevoed door een aantal strategische beleidskeuzes, leidraden en
adviesorganen.
Onder de leidraden die de dagelijkse werking voeden, worden onder andere
volgende documenten of instrumenten beschouwd:
r
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; momenteel wordt er nog geen
specifieke aandacht besteed aan het werelderfgoed, maar bij een eventuele
herziening zou dit zeker moeten worden opgenomen.
r
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening; dit is geen onveranderlijk
document. Naar aanleiding van het rapport van de UNESCO/ICOMOS-missie
werden er aanpassingen doorgevoerd om zo een juridische verankering te
verkrijgen. Sinds de aanpassing is een visuele impactstudie vanaf een bepaalde
bouwhoogte, afhankelijk van de ligging in de werelderfgoed-, bufferzone of
daarbuiten, verplicht. Naast deze verplichting is er ook een aanvulling dat de
sloop van stadslandschappelijk en kunsthistorisch waardevol erfgoed uitsluit.
r
De deelplannen zijn reeds in opmaak sinds de jaren 1970. In die tijd werden
panden bezocht om de historische waarde ervan te bepalen. In de toekomst
moet binnen deze deelplannen verdere aandacht zijn voor erfgoedbehoud. Dit
moet eveneens vervat zitten in BPA’s, RUP’s en het GRS.
r
De erfgoedwaarderingskaart is een uiterst geschikt werkinstrument voor de
Brugse stadsdiensten. Voor ieder pand in de Brugse binnenstad wordt de
erfgoedwaarde bepaald en in kaart gebracht. Deze kaart is flexibel en wordt
constant verfijnd en aangepast.
r
Naast de Vlaamse premies zijn er ook enkele stedelijke premies. Zo is er de
stedelijke premie voor het restaureren van gebouwen met erfgoedwaarde, dit
is een verderzetting van de premie voor kunstige herstellingen die reeds in
1877 werd ingevoerd. Daarnaast is er de functionele woonverbeteringspremie.
Deze moeten in het kader van het erfgoedbeleid verder bestendigd worden.
Daarnaast zijn er een aantal adviesorganen die de stadsdiensten adviseren
bij het al dan niet toekennen van vergunningen. De Raadgevende Commissie
Stedenschoon, GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en het
driepartijenoverleg zijn gevestigde waarden en hebben elk hun bevoegdheid als
advies- en/of overlegorgaan.
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In navolging van de zesde aanbeveling werd door de stad Brugge namens het
Collegebesluit van 6 juni 2011 een Expertencommissie Unesco (ECU) opgericht die
het stadsbestuur moet bijstaan in het beheer van het werelderfgoed. Binnen deze
beperkte groep van tien leden wordt een evenwicht nagestreefd tussen de zorg
voor de ‘outstanding universal value’ van de historische binnenstad enerzijds en de
zin voor pragmatisme en de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de levende stad
anderzijds. De continuïteit van deze groep is belangrijk als signaal naar UNESCO
toe, maar ook voor de verderzetting van het beleid. Het takenpakket van de ECU
bestaat onder andere uit:
r
Input geven en begeleiden van de opmaak van de ‘state of conservation’ en
het managementplan. Onder andere de criteria voor het toetsten van nieuwe
projecten en architectuur aan de outstanding universal value is binnen de
werkzaamheden van de ECU belangrijk.
r
Begeleiden van stedenbouwkundige opdrachten die een verband houden
met het WHP. Dit zijn deelstudies en/of sectoriële RUP’s, aanpassing
stedenbouwkundige verordening, enz.
r
Advies verstrekken over dossiers (grootschalige projecten, wegen,
groenaanleg, enz.) die een impact kunnen hebben op de ‘oustanding universal
value’ in de binnenstad en bufferzone.
r
Adviezen van de ECU worden net zoals die van de Commissie voor
Stedenschoon, GECORO,… een essentieel element in de besluitvorming van
het College en voor de rapportage aan UNESCO.
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3.
kader

Krachtlijnen voor een ruimtelijk en juridisch
Zoals gesteld in het ontwikkelingsmodel zijn er verschillende zones die van belang
zijn voor het management van het werelderfgoed. In dit deel willen we duiden hoe
met de verschillende zones die in het ontwikkelingsmodel werden voorgesteld kan
worden omgegaan. Dit laatste dient niet louter vanuit een behoudende reflex ten
aanzien van het werelderfgoed te gebeuren, maar moet evenzeer in het licht van
kwalitatieve stadsvernieuwing worden beschouwd. Om dit duidelijk vast te leggen
wordt het debat over het juridisch instrumentarium opnieuw opgenomen. Voor elk
van de afgebakende zones moet duidelijk zijn welke het meest adequate instrument
is om de vooropgestelde doelstelling mee te begeleiden.
De gelaagdheid van de zones biedt ook mogelijkheden voor een adequate juridische
verankering. In het tweede deel van de studie werden de verschillende instrumenten
opgelijst die daarbij kunnen helpen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe dit
instrumentarium kan worden ingezet voor de verschillende afgebakende zones.
Het is hierbij belangrijk op te merken dat volgens artikel 110 van de laatste versie
van UNESCO’s Operational Guidelines het adequate managementsysteem afhangt
van het type werelderfgoed en de natuurlijke en culturele context. In die zin kunnen
volgens UNESCO volgende instrumenten gehanteerd worden:
“traditional practices, existing urban or regional planning instruments, and other planning
control mechanisms, both formal and informal.”
Er moet beklemtoond worden dat er niet één correct juridisch instrument bij
uitstek bestaat om de gewenste doelstellingen te realiseren. Zoals de begeleidende
tabel aangeeft, komen naargelang de specifieke doelstellingen verschillende
instrumenten in aanmerking. De oplijsting van deze mogelijkheden gebeurt volgens
de verschillende schaalniveaus zoals eerder bepaald.
Deze aanbevelingen willen geen oordeel vellen over bepaalde realisaties of
toekomstige projecten. Ze staan voor een preventieve strategie die verandering
anticipeert en kan begeleiden.

3.1.

De werelderfgoedzone
Sinds de opname van de Brugse binnenstad op de werelderfgoedlijst zo een
tien jaar geleden, is er niet enkel in Brugge, maar ook binnen UNESCO één en
ander veranderd. Deze veranderingen hebben als gevolg dat de omgang met
de werelderfgoedsite ook in een nieuw perspectief moet worden beschouwd.
Anno 2012 blijkt dat in de omgang met grotere gehelen (meer dan bij duidelijk
afgebakende relicten) de afbakening van zowel de werelderfgoedsite als de
bufferzone kritisch wordt beschouwd. Er moet nagedacht worden over een
aangepast instrumentarium.

3.1.1.

Het stadslandschap
In het eerste hoofdstuk werd reeds aangehaald dat het ‘historic urban landscape’
in toenemende mate wordt gehanteerd met betrekking tot grotere erfgoedgehelen.
De morfologische analyse die in het eerste deel werd uitgevoerd heeft bijgedragen
tot het definiëren van het Brugse ‘historic urban landscape’ of historisch
stadslandschap. De methodologie van de case studies die werd gehanteerd, liet
toe criteria op te stellen voor de afbakening van het historisch stadslandschap.
Een stadslandschap bestaat uit verschillende morfologische componenten (publieke
ruimte, water, groen, bebouwing,…) die net door hun samenhang een interessant
landschap vormen. De bestudeerde zones hebben aangetoond dat de kwaliteit van
het landschap vaak niet kan worden afgelezen uit de individuele panden die er deel
van uitmaken. Het stadslandschap is een nieuw concept dat ons uitdaagt om op
basis van het bestaande juridisch instrumentarium een manier te vinden om die
samenhang te bewaren.

DEEL III

329

De doelstellingen voor het behoud van het historisch stadslandschap zijn veelvoudig.
r
Ten eerste moet zorgvuldig onderzoek verricht worden naar de bepalende
componenten van het stadslandschap. Deze componenten zijn essentieel en
dienen te worden behouden.
r
Ten tweede moet ook het ondersteunende stedelijk weefsel en de storende
elementen in het stadslandschap worden bepaald. De ondersteunende
elementen moeten in principe worden gevrijwaard, wanneer de wens tot
wijziging wordt uitgesproken, moet dit zorgvuldig overwogen worden.
Gelijkaardige overwegingen moeten in acht genomen worden wanneer een
storend element zou worden vervangen.
r
Ten derde moet er een algemene visie met inrichtingsprincipes per stadsdeel
worden bepaald zodat bovenstaande afwegingen hieraan kunnen worden
afgetoetst.
r
Tenslotte kan het wenselijk zijn dat voor bepaalde stadslandschappen ook
bestemmingen worden vastgelegd.

3.1.2.

Het juridisch instrumentarium voor een historisch stadslandschap
Met betrekking tot het historisch stadslandschap lijken twee instrumenten in
aanmerking te komen: de bescherming als stadsgezicht enerzijds en een thematisch
RUP anderzijds.
De bescherming als stadsgezicht zou een interessante optie zijn, maar vraagt toch
een zeer voorzichtige aanpak. Aangezien de Raad van State een jurisprudentie heeft
opgebouwd waarbij sloop binnen een beschermd stadsgezicht niet mogelijk is, moet
heel omzichtig worden onderzocht welke panden eventueel buiten het beschermde
stadsgezicht zouden vallen. Indien de mogelijkheid tot sloop niet wordt opgenomen
in de bepalingen van het stadsgezicht, moet omzichtig met dit juridisch instrument
worden omgesprongen. Dit is zeker het geval voor de Brugse binnenstad die als
het ware bevroren zou kunnen worden omdat wenselijke vervanging van bepaalde
panden in een stadsgezicht niet mogelijk is. Zo zou het credo van 1972 “behoud
door vernieuwing” niet langer kunnen worden gehanteerd. Daarnaast wordt de
administratieve last ook door de minister werden aangehaald om de bescherming
van de volledige Brugse binnenstad als stadsgezicht negatief te adviseren.
Het thematisch RUP lijkt een beter alternatief. De bepalingen van een thematische
RUP zijn vrij gelijklopend met de mogelijkheden van een stadsgezicht. Het kan door
studiewerk ook de stadslandschappen identificeren naar hun kwaliteiten en op
perceelsniveau zich uitspreken over behoud en gewenste wijzigingen. Het kan zich
richten op de historische layers van de stad en uitspraken doen over waardevolle
structuren. Een RUP kan sturend dynamisch werken en specifieke openbare ruimte
of groene ruimtes vastleggen.
Net zoals in de beschermingsprocedure, kan aan deze RUP’s een
erfgoedwaarderingslaag gekoppeld worden en biedt dit mogelijkheden tot
bescherming. In tegenstelling tot een beschermingsprocedure kan een RUP dat
stedelijke landschappen aanduidt, echter wel uitspraken doen over panden die
voor vormelijke verbetering vatbaar zijn en daartoe eventueel gesloopt kunnen
worden op voorwaarde dat het erop volgende project zich beter inschrijft in de
voorwaarden van het stedelijk landschap.
Indien binnen deze stadslandschappen ook duidelijke opties vervat zijn ten aan zien
van gewenste bestemmingen (wijzigingen of verfijningen), dan is het gebiedsdekkend
RUP het meest globaliserende instrument waarin alle doelstellingen kunnen gevat
worden.
Wanneer thematische RUPs voor Brugge zou worden vastgelegd, is het belangrijk
dat de bepalende elementen die uit de analyse bleken, worden opgenomen. De
precieze bepalingen moeten in het thematisch RUP worden vastgesteld. Bijgaand
overzicht wil sturend zijn en de basisvoorwaarden aanreiken waarop het RUP een
antwoord moet bieden. Concreet zijn er een aantal grote aandachtspunten:
r
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7HQHHUVWHPRHWGHKLVWRULVFKHVWUXFWXXUYDQGHVWDGZRUGHQJHUHVSHFWHHUG
%UXJJHLVHHQRUJDQLVFKJHJURHLGHVWDGPHWHHQVSHFLILHNSDWURRQYDQVWUDWHQ
ZDWHUZHJHQHQRSHQEDUHUXLPWH'LWLVHVVHQWLHHOYRRUKHWVWDGVODQGVFKDS
HQGLHQWWHZRUGHQEHKRXGHQ
7HQ WZHHGH PRHW GH VSHFLILHNH PRUIRORJLH YDQ KHW VWDGVODQGVFKDS ZRUGHQ
YDVWJHVWHOG HQ YRRU HON YDQ KDDU FRPSRQHQWHQ PRHW HHQ DIZHJLQJ ZRUGHQ
JHPDDNW 'H HOHPHQWHQ GLH GDDUELM YDQ EHODQJ ]LMQ ]LMQ GH ZDWHUVWUXFWXXU
JURHQH UXLPWH SXEOLHNH UXLPWH ZDDUGHYROOH PRQXPHQWDOH DUFKLWHFWXXU
ZDDUGHYROOHDUFKLWHFWXUDPLQRUHQKHWVWHGHOLMNHEDVLVZHHIVHO%RYHQDOGLHQW
GHFRKHUHQWLHYDQKHWVWDGVODQGVFKDSWHZRUGHQYULMZDDUG
:DW GH JURHQH UXLPWH EHWUHIW LV KHW EHODQJULMN GDW HU DDQVOXLWLQJ HQ
RYHUHHQVWHPPLQJ ZRUGW JHYRQGHQ PHW GH GRHOVWHOOLQJHQ LQ KHW RSHQ
UXLPWHEHOHLGVSODQ HU ]LMQ ]RQHV GLH DEVROXXW PRHWHQ JHYULMZDDUG ZRUGHQ
]RQHV GLH PRHWHQ EHKRXGHQ RI JHKHUVWUXFWXUHHUG ZRUGHQ HQ ]RQHV GLH
PRHWHQKHUZRQQHQZRUGHQ+HWLVRRNEHODQJULMNRPLQKHWVWDGVODQGVFKDSGH
KLVWRULVFKHJURHQHVWUXFWXXUWHEHSDOHQHQELMKHUVWUXFWXUHULQJRIKHUZLQQLQJ
YDQGHJURHQHUXLPWHGLWKLVWRULVFKJHJHYHQLQUHNHQLQJWHEUHQJHQ
:DW GH RSHQEDUH UXLPWH EHWUHIW PRHW GH NRHUV GLH LQ  ZHUG XLWJH]HW
YHUGHUZRUGHQJH]HW'HRSHQEDUHUXLPWHPRHWLQJHULFKWZRUGHQRSGHVFKDDO
YDQGHVWDGHQKDDUJHEUXLNHU'HVWDGLVHULQGHHHUVWHSODDWVYRRUGH]ZDNNH
ZHJJHEUXLNHU'HLQULFKWLQJYDQGHRSHQEDUHUXLPWHPRHWRSHHQNZDOLWDWLHYH
PDQLHU JHEHXUHQ GLH QLHW EUXXVNHHUW HQ KHW KLVWRULVFKH VWUDWHQSDWURRQ
UHVSHFWHHUW'HJHEUXLNWHPDWHULDOHQPRHWHQPHWUHVSHFWYRRUGHQDWXXUOLMNH
HQJHERXZGHRPJHYLQJZRUGHQJHNR]HQ2SGLWPRPHQWZRUGWYDVWJHVWHOGGDW
RYHUPDWLJEXVYHUNHHUGHDDQOHJYDQGHVWUDWHQWH]ZDDUEHODVW'HRSORVVLQJ
PDJ QLHW VFKXLOHQ LQ HHQ DOWHUQDWLHYH ZHJYHUKDUGLQJ ]RDOV DVIDOW GDW YHHO
PLQGHUJRHGSDVWLQHHQKLVWRULVFKVWDGVODQGVFKDS PDDUNDQHHUGHULQHHQ
KHU]LHQLQJYDQGHEHODVWLQJYDQGHJHWURIIHQVWUDWHQVFKXLOHQ
,Q KHW 583 PRHWHQ RRN XLWVSUDNHQ ZRUGHQ JHGDDQ RYHU GH JHZHQVWH
EHERXZLQJ ]RZHO PRQXPHQWDDO DOV KHW EDVLVZHHIVHO  'DDUELM GLHQW GH
DIZHJLQJWXVVHQGHPRQXPHQWDOHDUFKLWHFWXXUHQKHWEDVLVZHHIVHOJURQGLJ
ZRUGHQ EHVWXGHHUG ,Q EHSDDOGH ]RQHV NDQ HHQ PRQXPHQWDOH LQJUHHS
EY &RQFHUWJHERXZ  ZRUGHQ JHUHFKWYDDUGLJG LQ DQGHUH ]RQHV GLHQW GH
ZRRQIXQFWLH SULRULWDLU WH ZRUGHQ JHKDQGKDDIG HQ PRHWHQ JURRWVFKDOLJH
RQWZLNNHOLQJHQGLHKHWZRRQZHHIVHODDQWDVWHQZRUGHQYHUPHGHQ
2P GH FRKHUHQWLH YDQ KHW VWDGVODQGVFKDS WH YULMZDUHQ LV GH NHQQLV RYHU
GHJHODDJGKHLGYDQKHWVWDGVODQGVFKDSHVVHQWLHHO'LWJHOGWQLHWHQNHOYRRU
JURWHUH VWHGHOLMN PRUIRORJLVFKH SDWURQHQ PDDU RRN YRRU GH DUFKLWHFWXXU
(HQ JURQGLJ RQGHU]RHN QDDU GH ERXZJHVFKLHGHQLV YDQ GH SDQGHQ ELQQHQ
KHW VWDGVODQGVFKDS PRHW RQGHUQRPHQ ZRUGHQ 2S EDVLV GDDUYDQ PRHW ELM
HHQ LQWHUYHQWLH LQ KHW VWDGVODQGVFKDS DDQVOXLWLQJ ZRUGHQ JHYRQGHQ ELM GH
RPJHYLQJ
+HWVWUDDWZDQGSURILHOGHULWPHULQJYDQGHSHUFHHOVVWUXFWXXUHQKHWVWHGHOLMN
GDN ]LMQ EHODQJULMNH NDUDNWHULVWLHNHQ YDQ KHW %UXJVH VWHGHOLMN XLW]LFKW =LM
JDUDQGHUHQ GH ILMQPD]LJKHLG HQ XQLIRUPLWHLW YDQ KHW ZHHIVHO GDW RQGDQNV
GH ELM]RQGHUH JHODDJGKHLG HQ GH KLVWRULVFKH LQWHUYHQWLHV LQ GH ELQQHQVWDG
QRJELM]RQGHUVWHUNDDQZH]LJLV'H]HEH]RUJGKHLGPRHWLQKHW583ZRUGHQ
JHÊQWHJUHHUG
7HQVORWWHLVKHWPDWHULDDOJHEUXLNHHQEHODQJULMNDDQGDFKWVSXQW5HVWDXUDWLHV
PRHWHQQDXZJH]HWZRUGHQRSJHYROJGHQGLHQHQPHWHHQJURQGLJHYRRUNHQQLV
YDQ HQ UHVSHFW YRRU KHW DDQZH]LJH HUIJRHG ZRUGHQ XLWJHYRHUG 9RRU
QLHXZERXZSURMHFWHQLQGHHUIJRHG]RQHJHOGHQJHOLMNDDUGLJHEHSDOLQJHQ=LM
PRHWHQ JHNHQPHUNW ZRUGHQ GRRU HHQ GRRUGDFKW PDWHULDDOJHEUXLN GDW TXD
XLW]LFKWGHHUIJRHGRPJHYLQJUHVSHFWHHUWHQGXXU]DDPLV'HEHSDOLQJHQYRRU
PDWHULDDOJHEUXLN GLHQHQ LQ HHQ WKHPDWLVFK 583 WH ZRUGHQ YHUYDW %LM KHW
YDVWOHJJHQ YDQ GH]H EHSDOLQJHQ PRHW RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH YDQ NUDFKW
]LMQGHVWHGHQERXZNXQGLJHYHURUGHQLQJZRUGHQQDJHVWUHHIG

+HW PDJ GXLGHOLMN ]LMQ GDW GH YRRUVFKULIWHQ YDQ KHW 583 ZHO QDXZJH]HW PRHWHQ
WRH]LHQ RS GH KDQGKDYLQJ YDQ KHW VWDGVODQGVFKDS PDDU DOOHUPLQVW HHQ WRWDOH
EHYULH]LQJ YDQ GH ELQQHQVWDG WRW JHYROJ PRJHQ KHEEHQ +RHZHO RS GLW PRPHQW
QLHW PRJHOLMN ELQQHQ GH EHSDOLQJHQ YDQ HHQ 583 NDQ KHW YHUSOLFKW LQZLQQHQ YDQ
DGYLH]HQ YDQ H[WHUQH FRPPLVVLHV HHQ LQWHUHVVDQW ELMNRPHQGH EHSDOLQJ ]LMQ RP
GLWSUHFDLUHYHQZLFKWWHKDQGKDYHQ%HODQJULMNHLQVWUXPHQWHQELMGHRSPDDNYDQ
GLW 583 ]LMQ GH HUIJRHGZDDUGHULQJVNDDUW HQ GH GHHOSODQQHQ GLH YHUGHU ZRUGHQ
'((/,,,



'H QRRUG ZHVWHOLMNH RPZDOOLQJ HQ NDQDDO LQ
GH H HHXZ %URQ .DDUW YDQ 3RSS  YLD
KXL]HQRQGHU]RHNEUXJJHEH

$FWXHOHVLWXDWLHRRVWHOLMNHULQJZHJ
%URQEHHOGHQ6XP5HVHDUFK

'H RRVWHOLMNH RPZDOOLQJ KHW NDQDDO
HQ GH RQWZLNNHOLQJ YDQ GH ZHJ RS GH
YRRUPDOLJH EHGHNWH ZHJ LQ GH H
HHXZ %URQ .DDUW YDQ 3RSS  YLD
KXL]HQRQGHU]RHNEUXJJHEH

'H LQYORHG YDQ IRUWLFILFDWLHNHQPHUNHQ RS KHW VWHGHOLMN SDWURRQ HQ GH
JHOHLGHOLMNHYHUGZLMQLQJHUYDQ %URQEHHOGHQ6XP5HVHDUFK



'HPSHQYDQKHWZDWHUHQGHOHHVEDDUKHLGYDQGH
RXGHJUHQV %URQEHHOGHQ6XP5HVHDUFK

'H QRRUGHOLMNH IRUWLILFDWLH LQ GH H HHXZ %URQ .DDUW YDQ )HUUDULV
YLDNEUEH

0DQDJHPHQWSODQ81(6&2]RQH%UXJJH

XLWJHZHUNW
:DQQHHU LQJUHSHQ ZHQVHOLMN ]LMQ ]LMQ HU UDDGJHYHQGH FRPPLVVLHV GLH NXQQHQ
ZRUGHQ JHFRQVXOWHHUG 9RRU HONH LQJUHHS LQ KHW VWDGVODQGVFKDS LV DGYLHV YDQ
GH 5DDGJHYHQGH 6WHGHOLMNH &RPPLVVLH 6WHGHQVFKRRQ YHUHLVW :DQQHHU KHW RP
JURRWVFKDOLJHSURMHFWHQJDDWRIRPSURMHFWHQGLHRSEHSDOHQGHHOHPHQWHQYDQKHW
VWDGVODQGVFKDS ]RXGHQ LQJULMSHQ GLHQW GH VSHFLDOH ([SHUWHQFRPPLVVLH81(6&2
WHZRUGHQJHUDDGSOHHJG'HDGYLH]HQYDQGH]HFRPPLVVLHV]LMQQLHWELQGHQGPDDU
LQEHODQJULMNHPDWHVWXUHQG
8LWHUDDUG VOXLW HHQ WKHPDWLVFK 583 DQGHUH MXULGLVFKH LQVWUXPHQWHQ QLHW XLW
%LM]RQGHU ZDDUGHYROOH PRQXPHQWHQ RI VWDGVJH]LFKWHQ NXQQHQ QRJ VWHHGV
EHVFKHUPG ZRUGHQ ZDDUGRRU KXQ EHKRXG ELMNRPHQG ZRUGW JHJDUDQGHHUG 9RRU
EHVFKHUPGH PRQXPHQWHQ LV RRN ELQQHQ KHW WKHPDWLVFK 583 KXQ VSHFLILHNH
UHJHOJHYLQJYDQNUDFKW'H9ODDPVHRYHUKHLGQDPUHHGVKHWLQLWLDWLHIRPYRRUHHQ
DDQWDOEHODQJULMNHVWUXFWXUHQGHEHVFKHUPLQJVSURFHGXUHRSWHVWDUWHQ
'H KXLGLJH VWHGHQERXZNXQGLJH YHURUGHQLQJ YDQ GH VWDG %UXJJH JHHIW UHHGV
ELM]RQGHU JHGHWDLOOHHUGH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YHUSOLFKWLQJHQ GLH ELQQHQ HHQ
UHVWDXUDWLHRQGHUKRXGVRIQLHXZERXZSURMHFWJHOGHQ'H]HVWHGHQERXZNXQGLJH
YHURUGHQLQJLVMXULGLVFKRQGHUJHVFKLNWDDQKHW583PDDUKHWVSUHHNWYRRU]LFK
GDW GH ULFKWOLMQHQ GLH LQ GH YHURUGHQLQJ ZHUGHQ RSJHQRPHQ GH PLQLPDOH EDVLV
YRUPHQELMGHRSPDDNYDQKHW583$DQYXOOHQGRSGHYHURUGHQLQJJHHIWKHW583
HHQ ELMNRPHQGH YLVLH JHEDVHHUG RS GH FRKHUHQWLH HQ GH JHODDJGKHLG YDQ KHW
VWDGVODQGVFKDSDOVJURWHUJHKHHO



%XIIHU]RQH
=RDOVEOLMNWXLWGHYRRUJDDQGHDQDO\VHVLVGHEXIIHU]RQHURQGKHWZHUHOGHUIJRHG
HHQ HHUGHU EHSHUNW JHELHG 9RRU GH EXIIHU]RQH ZRUGW HHQ JHÊQWHJUHHUGH
ODQGVFKDSSHOLMNHEHQDGHULQJYRRUJHVWHOG'RRUKDDUEHSHUNWHRSSHUYODNWHKHHIWGH
EXIIHU]RQHHHQPLQLPDOHEHVFKHUPHQGHIXQFWLHWHQDDQ]LHQYDQKHWZHUHOGHUIJRHG
'RRUGHEXIIHU]RQHRSWHQHPHQLQGHVWDGVODQGVFKDSSHOLMNHDQDO\VHEHYHVWLJHQ
ZHGDWGHVWDGVODQGVFKDSSHQ]LFKQLHWORXWHUWRWGHELQQHQVWDGEHSHUNHQPDDU
RRN YHUGHU GRRU NXQQHQ ORSHQ ,QGLHQ GH EXIIHU]RQH ZRUGW EHVFKRXZG DOV HHQ
WZHHGHODDJYDQGH%UXJVHHUIJRHG]RQHVWHOOHQZHHHQWZHHYRXGLJHEHQDGHULQJ
YRRU
7HQ HHUVWH PRHW GH DDQSDN YRRU GH YROOHGLJH HUIJRHG]RQH GH]HOIGH ]LMQ 'DDURP
VWHOOHQZHYRRURPGHEXIIHU]RQHRQGHUGH]HOIGHEHYRHJGKHLGWHSODDWVHQDOVGH
ELQQHQVWDG'H'526HFWRU81(6&2KHHIWPRPHQWHHORRNGHELM]RQGHUZDDUGHYROOH
GRUSVNHUQYDQ/LVVHZHJHHQ&KULVWXV.RQLQJRQGHUKDDUKRHGH+HWOLMNWRSSRUWXXQ
GDWZDQQHHUZHRYHUJDDQWRWGHYDVWVWHOOLQJYDQHHQ%UXJVHHUIJRHG]RQHGH]H
RSHHQFRQVHTXHQWHPDQLHUZRUGWEHKHHUG'HYROOHGLJHHUIJRHG]RQHYDOWHFKWHU
QLHWRQGHUGHEHYRHJGKHLGYDQGH'526HFWRU8QHVFR(ULVQRRGDDQRYHUOHJHQ
DIVWHPPLQJ PHW GH DQGHUH VHFWRUHQ RP  HHQ FRKHUHQWLH YHUGHU]HWWLQJ YDQ KHW
EHOHLGWHJDUDQGHUHQHQGHH[SHUWLVHYDQGHEHYRHJGHVWDGVGLHQVWRRNYRRUGH]H
]RQHLQWH]HWWHQ
,QGLHQGHEXIIHU]RQHHQGHELQQHQVWDGGHHOXLWPDNHQYDQHHQ%UXJVHHUIJRHG]RQH
PRHW YRRU EHLGH ]RQHV HHQ JHOLMNDDUGLJH EHKHHUVPHWKRGH ZRUGHQ YDVWJHOHJG
$DQJH]LHQYRRUKHWEHKHHUYDQKHWRQURHUHQGHUIJRHGLQGHELQQHQVWDGGHYRRUNHXU
ZRUGW JHJHYHQ DDQ HHQ WKHPDWLVFK 583 NDQ GLW RRN LQ GH EXIIHU]RQH %HSDDOGH
VWDGVODQGVFKDSSHQ ORSHQ RYHUKHHQ GH ZHUHOGHUIJRHG]RQH HQ GH EXIIHU]RQH
YE WKHPDWLVFK 583 ULQJODDQ 1RRUG2RVW  GXV ZRUGW GH]HOIGH PHWKRGRORJLH
JHKDQWHHUG
8LWHUDDUGPRHWHQRQWZLNNHOLQJHQLQGHEXIIHU]RQHRRNPRJHOLMNEOLMYHQ'DDUWRHNDQ
ZRUGHQJHZHUNWPHWHHQJHELHGVGHNNHQG583GDWYRRUEHSDDOGHGHHOJHELHGHQNDQ
ZRUGHQRSJHPDDNW'HKDDOEDDUKHLGYDQGHJHZHQVWEHVWHPPLQJVZLM]LJLQJPRHW
YRRUDIJDDQGZRUGHQRQGHU]RFKWHQHUPRHWHHQDOWHUQDWLHYHQRQGHU]RHNZRUGHQ
JHYRHUG GDW HHQ DIZHJLQJ PDDNW RS EDVLV YDQ HHQ DDQWDO GRRU GH JHPHHQWHOLMNH
RYHUKHLGJRHGJHNHXUGHSDUDPHWHUV'H]H583VNXQQHQJURWHUHJHELHGHQEHVODDQ

'((/,,,



KHWNRPWHUGDQRSQHHURPVSHFLILHNHHOHPHQWHQRSWHQHPHQYRRUGHEXIIHU]RQH
3DUDPHWHUV GLH VSHFLILHN LQ GH EXIIHU]RQH YDQ EHODQJ ]LMQ ]LMQ ELMYRRUEHHOG GH
YLVXHOH LPSDFW RS KHW ZHUHOGHUIJRHG GH EHUHLNEDDUKHLG GH FDSDFLWHLW YDQ GH
VLWHf'HYHUVFKLOOHQGHSDUDPHWHUVPRHWHQLQHHQREMHFWLHIZHJLQJVNDGHUZRUGHQ
RSJHQRPHQ]RGDWGHDIZHJLQJRSHHQREMHFWLHYHPDQLHUNDQJHEHXUHQ
,QGLHQXLWKHWDOWHUQDWLHYHQRQGHU]RHN]RXEOLMNHQGDWGHORFDWLHLQGHEXIIHU]RQH
GH YRRUNHXU ZHJGUDDJW NDQ YRRU GH JHZHQVWH ORFDWLH ZRUGHQ RYHUJHJDDQ WRW
GH RSPDDN YDQ HHQ JHELHGVGHNNHQG 583 YRRU RQWZLNNHOLQJHQ GLH GH ELQQHQVWDG
RQGHUVWHXQHQ RI HU FRPSOHPHQWDLU DDQ ]LMQ ,Q GDW 583 PRHWHQ LQGLHQ YDQ
WRHSDVVLQJRRNGHYRRUZDDUGHQJHVWHOGLQKHWWKHPDWLVFK583ZRUGHQRSJHQRPHQ
+HWVSUHHNWYRRU]LFKGDWKHW583PRHWNDGHUHQELQQHQGHDOJHPHQHYLVLHGLHLQKHW
JHPHHQWHOLMNUXLPWHOLMNVWUXFWXXUSODQZHUGJHIRUPXOHHUG
'H SUREOHPDWLHN YDQ GH EXIIHU]RQH GUDDLW QLHW ORXWHU RP KDQWHUHQ YDQ KHW
PHHVWJHVFKLNWHLQVWUXPHQWDULXPPDDUJDDWRRNRYHUGHQRWLHnEXIIHU]RQHo]HOI
%XIIHU]RQHVZRUGHQYDDNDOVWHEHSHUNHQGEHVFKRXZGDOV]RXGHQKHW]RQHV]LMQ
GLH nEHYURUHQo ZRUGHQ LQ IXQFWLH YDQ KHW ZHUHOGHUIJRHG 9RRUDO YRRU JURWHUH
ZHUHOGHUIJRHGVLWHV EY QDWXXUJHELHGHQ VWHGHOLMNH ]RQHVf  EOLMNHQ EXIIHU]RQHV
RS KHHO ZDW ZHHUVWDQG WH ERWVHQ 'DDURP ZRUGW LQ GH LQWHUQDWLRQDOH GHEDWWHQ
VWHHGV YDNHU QDDU DOWHUQDWLHYHQ JH]RFKW 'DDUELM ZRUGW LQVSLUDWLH JHKDDOG ELM
DQGHUH81(6&2SURJUDPPDoV]RDOVKHW0DQDQG%LRVSKHUHSURJUDPPDZDDUELM
QDDVW GH NHUQ HQ EXIIHU]RQH RRN HHQ nRYHUJDQJV]RQHo ZRUGW RSJHQRPHQ (QNHO
LQGHNHUQ]RQHZRUGWVWULNWHMXULGLVFKHEHVFKHUPLQJJHYUDDJGGHRYHULJH]RQHV
NXQQHQYHHOYULMHUZRUGHQDIJHEDNHQGHQGLHQHQWHURQGHUVWHXQLQJYDQGHNHUQ
2SLQWHUQDWLRQDDOYODNZHUGLQKHWYHUOHGHQDOKHUKDDOGHOLMNGHRHIHQLQJJHPDDNW
RPGHZHUHOGHUIJRHG]RQHRIGHEXIIHU]RQHXLWWHEUHLGHQ$DQJH]LHQGHEXIIHU]RQH




6XSHUSRVLWLH YDQ GH EXIIHU]RQH RS KHW
KLVWRULVFKHIRUWLILFDWLH
'HWDLOYDQGH'DPSRRUW
'HWDLOYDQGH.DWHOLMQHSRRUW





%URQERYHQOLQNV6XP5HVHDUFK
%URQERYHQRUWKRIRWRVWDG%UXJJHHLJHQYHUZHUNLQJ6XP5HVHDUFK



0DQDJHPHQWSODQ81(6&2]RQH%UXJJH

]RoQGXQQHJUHQVYRUPWWXVVHQGHELQQHQVWDGHQGHRPOLJJHQGHGHHOJHPHHQWHQ
ZHUGGHSLVWHRYHUHHQPRJHOLMNHXLWEUHLGLQJRQGHU]RFKW FIVFKHPDoV 2SEDVLV
YDQGH]HGHQNRHIHQLQJDFKWHQZHKHWPRPHQWHHOQLHWZHQVHOLMNGDWGHDIJHEDNHQGH
]RQHVZRUGHQDDQJHSDVW'HZHUHOGHUIJRHG]RQHHQEXIIHU]RQHYRUPHQsVDPHQ
PHW &KULVWXV .RQLQJ s HHQ GXLGHOLMNH HUIJRHG]RQH LQ %UXJJH HQ GRRU KHQ RS
HHQ JHÊQWHJUHHUGH HQ JHODDJGH PDQLHU WH EHQDGHUHQ OLMNW HHQ XLWEUHLGLQJ QLHW
QRRG]DNHOLMN,QGHWRHNRPVWNDQGLWHHQRSWLH]LMQLQGLHQKHWZRUGWJHNDGHUGLQKHW
EUHGHUSHUVSHFWLHIYDQHHQDOJHPHQHKHU]LHQLQJYDQKHWVWUXFWXXUSODQ



=RQHVYDQVWHGHOLMNEHODQJ
,Q KHW RQWZLNNHOLQJVPRGHO ZHUG JHSRQHHUG GDW GH %UXJVH HUIJRHG]RQH JHHQ
JHÊVROHHUG HLODQG LV PDDU LQ EHODQJULMNH PDWH LQ LQWHUDFWLH VWDDW PHW KDDU
RPJHYLQJ(U]LMQHHQDDQWDO]RQHVGLHPHWKHWRRJRSKHWRSWLPDDOEHKHHUYDQ
KHWZHUHOGHUIJRHGÄQKHWEHJHOHLGHQYDQVWHGHOLMNHRQWZLNNHOLQJYDQJURRWEHODQJ
]LMQ=LMYRUPHQEHODQJULMNHVFKDNHOVLQKHWVWHGHOLMNQHWZHUN'H]RQHVYDQVWHGHOLMN
EHODQJ]LMQWZHHÆUOHL7HQHHUVWHJDDWKHWRPGHRPJHYLQJYDQGHVWDGVSRRUWHQ
YDQJURRWEHODQJRPGDWKLHUGHDDQVOXLWLQJWXVVHQELQQHQVWDGHQRPJHYLQJZRUGW
JHPDDNW7HQWZHHGHJDDWKHWRRNRPHHQDDQWDOVWUDWHJLVFKHRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ
ZDDUHHQYLVLHRSVWDGVYHUQLHXZLQJLQGHWRHNRPVWYDQJURRWEHODQJ]DO]LMQ



'HSRRUWJHELHGHQ
=RDOVEOHHNXLWGHDQDO\VHEHVWDDWHUZDWGHVWDGVSRRUWHQEHWUHIWHHQRSYDOOHQG
YHUVFKLO WXVVHQ GH SRRUWHQ WHQ RRVWHQ HQ WHQ ZHVWHQ YDQ GH VWDG7RFK ]LMQ KHW
]RQHV GLH YDQ JURRW EHODQJ ]LMQ YRRU %UXJJH HQ YRRU KHW ZHUHOGHUIJRHG RPGDW
GDDUGHYHUELQGLQJWXVVHQGHHUIJRHG]RQHHQKDDURPJHYLQJZRUGWJHUHDOLVHHUG
7HQZHVWHQYDQGHELQQHQVWDGLVGHYHUZHYHQKHLGYDQKHWKLVWRULVFKZHHIVHODDQ
ZHHUV]LMGHQ YDQ GH VWDGVSRRUWHQ ELM]RQGHU VWHUN DDQZH]LJ 7HQ RRVWHQ YDQ GH
ELQQHQVWDGVWHOOHQZHHHQODQGVFKDSSHOLMNHEUHXNYDVW
2PGHLQWHJUDWLHYDQGHSRRUWHQLQKHWVWDGVODQGVFKDSWHRSWLPDOLVHUHQOLMNWKHW
JRHGRPGHYRRUZDDUGHQGLHLQGHWKHPDWLVFKH583VYRRUGHELQQHQVWDGZRUGHQ
JHKDQWHHUGXLWWHEUHLGHQWRWGHSRRUWHQ(HQFRKHUHQWHODQGVFKDSSHOLMNHYLVLHRS
SRRUWJHELHGHQNDQGHSRVLWLHYDQGHsDDQGHRRVW]LMGHYDDNJHÊVROHHUGHsSRRUWHQ
YHUVWHUNHQ
$DQGDFKWVSXQWHQGLHKLHULQLQKHWELM]RQGHUDDQERGPRHWHQNRPHQ]LMQ
r

r
r

r



'H RSWLPDOLVDWLH DDQVOXLWLQJ YRRU GH YHUVFKLOOHQGH YHUNHHUVVWURPHQ
ELM]RQGHUHDDQGDFKWYRRUYRHWJDQJHUVHQILHWVHUVLQKHWELM]RQGHUODQJVGH
YDDNJHIUHTXHQWHHUGHILHWVHQZDQGHOURXWHV
'HRQWVOXLWLQJYLDKHWZDWHUHQKHWZDWHUYHUNHHU
'H JHODDJGKHLG YDQ KHW KLVWRULVFK VWDGVODQGVFKDS KHW EHODQJ YDQ GH
LQYDOVZHJHQ WRW GH ELQQHQVWDG YDQXLW HHQ KLVWRULVFK SHUVSHFWLHI HQ GH
JUDGXHOH FRQWLQXÊWHLW YDQ KHW VWHGHOLMN ZHHIVHO EXLWHQ GH ELQQHQVWDG ,Q
KHW 583 PRHW SUHFLHV ZRUGHQ DDQJHJHYHQ GDW HU ELM QLHXZH FRQVWUXFWLHV
LQ GH RPJHYLQJ YDQ GH SRRUWHQ RRN YDQXLW HHQ HUIJRHGUHIOH[ PRHW ZRUGHQ
JHKDQGHOG(UPRHWDDQGDFKW]LMQYRRUGHYLVXHOHLPSDFWYDQXLWGHELQQHQVWDG
'H DDQGDFKW YRRU KHW RQURHUHQG HUIJRHG EHVFKHUPGH SRRUWHQ ]LMQ GH
.UXLVSRRUWGH*HQWSRRUWGH6PHGHQSRRUWHQGH(]HOSRRUW HQKHWQDWXXUOLMNH
HUIJRHG GHYHVWLQJHQHQ'DPVH9DDUW

6WUDWHJLVFKHRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ
=RDOV HHUGHU DDQJHGXLG ]LMQ HU HHQ DDQWDO ]RQHV GLH VSHFLILHN LQ DDQPHUNLQJ
NRPHQ YRRU WRHNRPVWLJH VWHGHOLMNH RQWZLNNHOLQJ 'H]H ]RQHV ORSHQ RYHUKHHQ GH
HUJRHG]RQH ZHUHOGHUIJRHGHQEXIIHU]RQH HQGHQDEXULJHGHHOJHPHHQWHQ2PGH
VWDGVODQGVFKDSSHOLMNHZDDUGHYDQGHRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQWHYDORULVHUHQGLHQW
HHQ JOREDOH YLVLH WH ZRUGHQ JHIRUPXOHHUG GLH UHNHQLQJ KRXGW PHW ]RZHO SXEOLHN
GRPHLQ JURHQH JHELHGHQ HQ GH EHVWDDQGH HQ JHZHQVWH EHERXZLQJ 1HW ]RDOV

'((/,,,













2YHU]LFKWYDQSRRUWJHELHGHQ  HQVWUDWHJLLVFKHRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ   %URQ6XP5HVHDUFK



0DQDJHPHQWSODQ81(6&2]RQH%UXJJH

ELM SURMHFWHQ LQ GH EXIIHU]RQH NDQ s LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW KHW JHPHHQWHOLMNH
UXLPWHOLMNVWUXFWXXUSODQsRRNHHQJHELHGVGHNNHQG583ZRUGHQRSJHPDDNWGDWGH
DPELWLHWRWVWHGHOLMNHRQWZLNNHOLQJEHJHOHLGW
+RHZHOGH]HRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQJURWHQGHHOVEXLWHQGHHUIJRHG]RQHYDOOHQLV
KHW EHODQJULMN GDW GH]H HUIJRHG]RQHV LQ GH RQPLGGHOOLMNH RPJHYLQJ QLHW ZRUGHQ
YHURQDFKW]DDPG (U LV GDDURP QRRG DDQ HHQ HOHPHQWDLUH HUIJRHGUHIOH[ %LM GH
RSPDDNYDQKHW583PRHWGHEH]RUJGKHLGRPGHLPSDFWGLHGHXLWYRHULQJYDQKHW
583NDQKHEEHQRSKDDURPJHYLQJZRUGHQRSJHQRPHQ'H]HEH]RUJGKHLG]RXELM
HHQ HYHQWXHOH KHU]LHQLQJ YDQ KHW JHPHHQWHOLMN UXLPWHOLMN VWUXFWXXUSODQ H[SOLFLHW
NXQQHQZRUGHQRSJHQRPHQ=RODQJGLWHFKWHUQRJQLHWDDQGHRUGHLVNDQGH]H
YRRUZDDUGHZRUGHQGRRUGHJRRGZLOOYDQGHEHWURNNHQSDUWLMHQYRRUDIJDDQGDDQ
GHRSPDDNYDQHHQ583ZRUGHQJHVWHOG
%LQQHQ GH HOHPHQWDLUH HUIJRHGUHIOH[ GLHQW LQ KHW ELM]RQGHU DDQGDFKW WH ZRUGHQ
EHVWHHG DDQ GH PRJHOLMNH YLVXHOH LPSDFW RS KHW ZHUHOGHUIJRHG (ÄQ YDQ GH
DDQEHYHOLQJHQ GLH GRRU 81(6&2 ZHUGHQ JHIRUPXOHHUG VWHOGH H[SOLFLHW GDW
EHODQJULMNH]LFKWHQYDQXLWHQRSKHWZHUHOGHUIJRHGPRHWHQZRUGHQJHYULMZDDUG
*H]LHQ KXQ QDELMKHLG WRW GH ZHUHOGHUIJRHG]RQH PRHW YRRU GH YRRUJHVWHOGH
VWHGHOLMNH RQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ KLHU ELM]RQGHUH DDQGDFKW QDDU XLW JDDQ 'H
DDQJHSDVWH VWHGHQERXZNXQGLJH YHURUGHQLQJ VWHOW UHHGV H[SOLFLHW GDW YLVXHOH
LPSDFWVWXGLHVPRHWHQZRUGHQXLWJHYRHUGYRRUFRQVWUXFWLHVPHWDOVKRRJVWHSXQW
ELQQHQVWDG8QHVFRZHUHOGHUIJRHG]RQHKRRJVWHSXQWP
ELQQHQGHEXIIHU]RQHKRRJVWHSXQWP
EXLWHQEXIIHU]RQHKRRJVWHSXQWP
9RRU GH VWHGHOLMNH RQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ VWHOOHQ ZH YRRU RP GH VWUHQJVWH QRUP
WH KDQWHUHQ GLH JHOGW YRRU GH ZHUHOGHUIJRHG]RQH HQ EHSDDOW GDW FRQVWUXFWLHV
PHWHHQKRRJVWHSXQWYDQPHWHUDDQHHQYLVXHOHLPSDFWVWXGLHPRHWHQZRUGHQ
RQGHUZRUSHQ 7RFK PDJ KHW GXLGHOLMN ]LMQ GDW HHQ NZDOLWDWLHYH KHGHQGDDJVH
VWDGVRQWZLNNHOLQJLQGH]H]RQHVYRRURSZRUGWJHVWHOG
2S GLW PRPHQW ]LMQ HHQ DDQWDO 583V HQ %3$V YDQ NUDFKW RI LQ RSPDDN GLH YDQ
NUDFKW ]LMQ LQ QDXZH DDQVOXLWLQJ RS GH HUIJRHG]RQH ,Q GH]H SODQQHQ ZRUGHQ GH
HUIJRHGSULQFLSHVUHHGVWRHJHSDVW&RQFUHHWJDDWKHWRP
r
r
r
r
r
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r
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1LHXZ5836WDWLRQVRPJHYLQJ
%3$)ODQGULDNDQDDOHLODQG
583.RQLQJ$OEHUW,ODDQ
5836WXEEHNZDUWLHUHQ&KULVWXV.RQLQJ
5835XVWHQEXUJ
583-DQ%UH\GHOODDQ
5837HPSHOKRI
583.LQHSROLV
f

$IEDNHQLQJUHJLRQDDOVWHGHOLMNJHELHG
81(6&2 VWHOW H[SOLFLHW GDW GH EHVFKHUPLQJ YDQ KHW ZHUHOGHUIJRHG ZRUGW
JHRSWLPDOLVHHUG GRRU KHW DDQZH]LJH LQVWUXPHQWDULXP RSWLPDDO DDQ WH ZHQGHQ
'HDIEDNHQLQJYDQKHWUHJLRQDDOVWHGHOLMNJHELHGZRUGWGRRUGH9ODDPVHRYHUKHLG
JHEUXLNW RP UHJLRoV PHW HHQ YHUKRRJGH VWHGHOLMNH G\QDPLHN DDQ WH GXLGHQ +HW
JHELHG GDW EXLWHQ GH]H DIEDNHQLQJ YDOW LV HHQ HHUGHU ODDJG\QDPLVFKH ]RQH
ZDDULQ RQWZLNNHOLQJHQ LQ HHQ EHSHUNWH PDWH ]XOOHQ SODDWVYLQGHQ %LQQHQ KHW
KRRJG\QDPLVFKH UHJLRQDDOVWHGHOLMN JHELHG ]XOOHQ GH EHODQJULMNVWH RQWZLNNHOLQJHQ
SODDWVYLQGHQ
'H 81(6&2EH]RUJGKHLG RPWUHQW GH ]LFKWHQ RS KHW ZHUHOGHUIJRHG KHEEHQ
HHQ LPSDFW GLH YHUGHU UHLNW GDQ GH ]RQHV GLH PRPHQWHHO DOV ZHUHOGHUIJRHG HQ
EXIIHU]RQH VWDDQ DDQJHGXLG 'H RQWZLNNHOLQJHQ GLH PHW GH DIEDNHQLQJ YDQ KHW
UHJLRQDDOVWHGHOLMNJHELHGZRUGHQJHDQWLFLSHHUGNXQQHQQLHWORVJHNRSSHOGZRUGHQ
YDQGH%UXJVHELQQHQVWDG+HWLVEHODQJULMNGDWHUNZDOLWDWLHINDQZRUGHQJHERXZG
PDDUHUPRHWWRFKYROGRHQGHDDQGDFKWZRUGHQEHVWHHGDDQKHWIHLWGDWZDQQHHU
KHWZHUHOGHUIJRHGZRUGWEHQDGHUGKHW]LFKWRSKHWNDUDNWHULVWLHNHVLOKRXHWYDQGH
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$IEDNHQLQJ UHJLRQDDOVWHGHOLMN JHELHG HQ JHGHHOWHOLMNH  DIEDNHQLQJ KDYHQJHELHG =HHEUXJJH
%URQ6XP5HVHDUFK



0DQDJHPHQWSODQ81(6&2]RQH%UXJJH

ELQQHQVWDGQLHWZRUGWEHOHPPHUG'DDUWRHGLHQHQHHQDDQWDO]LFKWSHUVSHFWLHYHQ
ODQJVEHODQJULMNHDVVHQZRUGHQYDVWJHOHJG
'HDVVHQGLHKLHUYRRULQDDQPHUNLQJNRPHQ]LMQ
r
$OEHUW,ODDQ
r
%DURQ5X]HWWHODDQ
r
0DDOVH6WHHQZHJ0RHUNHUNVH6WHHQZHJ
r
'DPVH9DDUW.DQDOHQ%UXJJH*HQW%UXJJH2RVWHQGHHQ%RXGHZLMQNDQDDO
r
6FKHHSVGDOHODDQ
r
*LVWHOVHVWHHQZHJs=DQGVWUDDW7RUKRXWVH6WHHQZHJ
r
*HQHUDDP/HPDQODDQ
r
%ODQNHQEHUJVH6WHHQZHJ2RVWHQGVH6WHHQZHJ
r
2RVWHQGVH6WHHQZHJ%ODQNHQEHUJVH6WHHQZHJ
r
'XG]HHOVH6WHHQZHJ
r
.RRONHUNVH6WHHQZHJ
9RRUGH]HDVVHQPRHWQRJVSHFLILHNZRUGHQRQGHU]RFKWYDQDIZDDUGHELM]RQGHUH
DDQGDFKWYRRUKHWSHUVSHFWLHIRSKHWELM]RQGHUVLOKRXHWYDQGHELQQHQVWDGJHOGW
8LWHUDDUG PRHW KRRJG\QDPLVFKH VWHGHOLMNH RQWZLNNHOLQJ PRJHOLMN ]LMQ ODQJV GH]H
DVVHQ PDDU PRHW GRRU GH RSPDDN YDQ HHQ 583 GH YULMZDULQJ YDQ EHODQJULMNH
SHUVSHFWLHYHQ ZRUGHQ JHJHQHUHHUG 1HW ]RDOV LQ DQGHUH DIJHEDNHQGH JHELHGHQ
NDQ GH]H ZHQV ELM HHQ KHU]LHQLQJ YDQ KHW JHPHHQWHOLMN UXLPWHOLMN VWUXFWXXUSODQ
ZRUGHQRSJHQRPHQ
'HVWHGHQERXZNXQGLJHYHURUGHQLQJGLHRSGLWPRPHQWYDQNUDFKWLVEHSDDOWUHHGV
GDWYRRUFRQVWUXFWLHVPHWHHQKRRJVWHSXQWYDQPLQLPXPPHWHUGLHRS%UXJV
JURQGJHELHG EXLWHQ GH ELQQHQVWDG HQ EXIIHU]RQH ZRUGHQ JHERXZG HHQ YLVXHOH
LPSDFWVWXGLHPRHWZRUGHQXLWJHYRHUG+HWOLMNWZHQVHOLMNGDWZDQQHHUGHSUHFLH]H
DIEDNHQLQJ YDQ GH ]LFKWDVVHQ ZRUGW RQGHU]RFKW RRN HHQ ELMVFKDYHQ YDQ GH]H
PD[LPDOHKRRJWHNDQZRUGHQRYHUZRJHQ
0RPHQWHHO]LMQQRJHHQDDQWDO%3$oVYDQNUDFKWHQRRNUHHGVHHQDDQWDO583VLQ
RSPDDNRIYRRUEHUHLGLQJLQGHRQPLGGHOOLMNHQDELMKHLGYDQGHZHUHOGHUIJRHG]RQH
ZDDUELQQHQGH]HLPSDFWVWXGLHVGRRUJHYRHUGPRHWHQZRUGHQ
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%3$)ODQGULD.DQDDOHLODQG
583&KULVWXV.RQLQJQRRUGRRVW VWHGHOLMNZRQHQ
583&KULVWXV.RQLQJ]XLGZHVW VWHGHOLMNZRQHQ
5831RRUZHHJVH.DDL VWHGHOLMNZRQHQ
583-DQ%UH\GHOODDQ VWHGHOLMNZRQHQ
583*LVWHOVH6WHHQZHJ VWHGHOLMNZRQHQ 
5830DJGDOHQD]DDO RQWVSDQQHQsFXOWXXU
583VSRUWSDUN*XOGHQ.DPHU VSRUW
583RSHQUXLPWHJHELHGWHQQRRUGHQYDQKHW=XLGHUYDDUWMH
583$=6LQW-DQ ]RUJ
5836WDWLRQVRPJHYLQJ VWUDWHJLVFKSURMHFW
5835XVWHQEXUJ
583.RQLQJ$OEHUW,ODDQ
f

+HWFXOWXXUODQGVFKDSURQG%UXJJH
,Q KHW RQWZLNNHOLQJVPRGHO ZHUG KHW EHODQJ YDQ KHW FXOWXXUODQGVFKDS URQGRP
%UXJJHJHGXLG'H%UXJVHELQQHQVWDGIXQJHHUGHHHXZHQODQJDOVDGPLQLVWUDWLHI
HFRQRPLVFK HQ FXOWXUHHO FHQWUXP YRRU KDDU RPJHYLQJ 'H I\VLHNH HQ PHQWDOH
YHUELQGLQJPHWKHWODQGVFKDSLVQLHWDOWLMGHYHQGXLGHOLMNHQNDQQRJZRUGHQYHUVWHUNW
:DWWRHULVPHHQUHFUHDWLHEHWUHIWEHVWDDWHUUHHGVHHQVDPHQZHUNLQJVYHUEDQG
LQKHW%UXJVH2PPHODQG
'H RQWZLNNHOLQJ YDQ HHQ JHPHHQVFKDSSHOLMNH HUIJRHGYLVLH YRRU KHW ZLMGHUH
FXOWXXUODQGVFKDS NDQ RS YHUVFKLOOHQGH PDQLHUHQ ZRUGHQ JHÊPSOHPHQWHHUG
0RPHQWHHO ]LMQ HU UHHGV HHQ DDQWDO LQLWLDWLHYHQ LQ GLH ULFKWLQJ XLWJHZHUNW
$QNHUSODDWVHQ]LMQKLHUHHQLQWHUHVVDQWPRGHOYRRU(HQDQNHUSODDWVLVYROJHQVKHW

'((/,,,



%RVJURHQHUXLPWH
3ROGHUV
:DDUGHYROOHQDWXXUOLMNH
JHELHGHQLQGHSROGHUV

%RYHQ%UXJVHELQQHQVWDGHQGHFXOWXXUODQGVFKDSSHOLMNHFRQWH[W %URQ6XP5HVHDUFK 
2QGHU%UXJVHELQQHQVWDGHQGHQDWXXUOLMNHFRQWH[W %URQ6XP5HVHDUFK



0DQDJHPHQWSODQ81(6&2]RQH%UXJJH

ODQGVFKDSVGHFUHHWXLW
pHHQJHELHGGDWEHKRRUWWRWGHPHHVWZDDUGHYROOHODQGVFKDSSHOLMNHSODDWVHQGDWHHQ
FRPSOH[YDQJHYDULHHUGHHUIJRHGHOHPHQWHQLVGLHHHQJHKHHORIHQVHPEOHYRUPHQ
GDWLGHDDOW\SLVFKHNHQPHUNHQYHUWRRQWYDQZHJHGHJDDIKHLGRIUHSUHVHQWDWLYLWHLW
RIUXLPWHOLMNHHQSODDWVLQQHHPWGLHEHODQJULMNLVYRRUGH]RUJRIKHWKHUVWHOYDQGH
ODQGVFKDSSHOLMNHRPJHYLQJq
2SKHW%UXJVHJURQGJHELHGLVPRPHQWHHOÄÄQDQNHUSODDWVDDQJHGXLG 0DOHYHOGHQ
DEGLM YDQ 0DOH  HQ ZHUGHQ  DQNHUSODDWVHQ RSJHQRPHQ LQ GH ODQGVFKDSVDWODV
=R ZHUGHQ RQGHU DQGHUH KHW SROGHUODQGVFKDS URQG 'DPPH HQ 'XG]HOH LQ GH
ODQGVFKDSVDWODVRSJHQRPHQ
'H FXOWXUHOH ODQGVFKDSVGLPHQVLH NDQ RRN ZRUGHQ GRRUYHUWDDOG LQ SURYLQFLDOH
EHOHLGVGRFXPHQWHQ 'LW NDQ LQ KHW SURYLQFLDDO UXLPWHOLMN VWUXFWXXUSODQ ZDQQHHU
GLW]RXZRUGHQKHUQLHXZG'DDUQDDVWPRHWRRNGHSLVWHYDQGHLQWHUJHPHHQWHOLMNH
VDPHQZHUNLQJ ZRUGHQ RQGHU]RFKW 0HW 5DDNYODN EHVFKLNW %UXJJH HQ RPPHODQG
UHHGVRYHUHHQLQWHUJHPHHQWHOLMNHGLHQVWYRRUDUFKHRORJLH,QQDYROJLQJGDDUYDQ
NDQ ELM ODQGVFKDSSHOLMNH GRVVLHUV HHQ LQWHUJHPHHQWHOLMN RYHUOHJPRGHO RPWUHQW
HUIJRHGYLVLH ZRUGHQ RYHUZRJHQ KHW LV GXLGHOLMN GDW GH VWDG %UXJJH KLHU HHQ
YRRUWUHNNHUVUROPRHWYHUYXOOHQ

>KHBOMI>>QPBK
>KHBOMI>>QPBKSLLOILMFD
>>KDBARFA?FGJFKFPQOFBBI?BPIRFQ

6WUDQGHQ'XLQHQ)RQWHLQWMHV
6WUDQGHQ'XLQHQ)RQWHLQWMHV
2XGHPDDUVSROGHU
2XGHPDDUVSROGHU

*URRW7HU'RHVW
*URRW7HU'RHVW

3ROGHUV'XG]HOH
3ROGHUV'XG]HOH

'DPPHHQRPJHYHQGHSROGHUV
'DPPHHQRPJHYHQGHSROGHUV

)RUWYDQ%HLHUHQ
)RUWYDQ%HLHUHQ

0RHUHYDQ0HHWNHUNHPHWRYHUJDQJQDDU]DQGVWUHHN
0RHUHYDQ0HHWNHUNHPHWRYHUJDQJQDDU]DQGVWUHHN
0$/(9(/'HQ$%',-YDQ0$/(
0$/(9(/'HQ$%',-YDQ0$/(
0DOHYHOGHQDEGLMYDQ0DOH
0DOHYHOGHQDEGLMYDQ0DOH

5LMNHYHOGH
5LMNHYHOGH

.DVWHHOGRPHLQHQYDQ%HLVEURHN7XGRU
.DVWHHOGRPHLQHQYDQ%HLVEURHN7XGRU
7LOOHJHPHQGH$EGLMYDQ=HYHQNHUNH
7LOOHJHPHQGH$EGLMYDQ=HYHQNHUNH

%HUJVNHV$VVHEURHNVH
%HUJVNHV$VVHEURHNVH
0HHUVHQJHELHG%HYHUKRXWVYHOG
0HHUVHQJHELHG%HYHUKRXWVYHOG

.DVWHHOYDQ/RSSHP
.DVWHHOYDQ/RSSHP
HQKRIYDQ%UHGD
HQKRIYDQ%UHGD

9RRUORSLJHQGHILQLWLHIDIJHEDNHQGHDQNHUSODDWVHQLQ%UXJJH %URQEUXJJHEH

'((/,,,



rspecifieke opties

rbestemmingen vastleggen

rspecifieke opties

ridentiteit bepalend en dynamisch sturend optreden

rspecifieke opties

rbehoud van specifieke groene ruimten

rspecifieke opties

rplanmatige voorschriften per wijk of buurt vastleggen

rspecifieke opties

Stadskern:

rvolume matige controle en bepaling

ralgemene inrichtingsopties

het stedelijke

rbehoud en respect voor architecturale gehelen

ralgemene inrichtingsopties

weefsel

rwens tot evolutie bestemmingen

rspecifieke opties

ralgemene doelstellingen voor duurzaamheid

ralgemene inrichtingsopties

rvoorwaarden voor stedelijke uitbreidingen

rspecifieke opties

rvoorwaarden voor grootschalige functietoewijzingen

rspecifieke opties

rarchitecturale randvoorwaarden

rspecifieke opties

rbescherming erfgoed

rspecifieke opties

rbestemmingen

rspecifieke opties

rbeslissingen op perceelsniveau

rspecifieke opties

rplanmatige voorschriften

rspecifieke opties

De stedelijke

rvolumematige beheersing

ralgemene inrichtingsopties

invloedssfeer

rbehoud en respect voor kleine architecturale gehelen

ralgemene inrichtingsopties

rvisuele impact tav. werelderfgoed

rspecifieke opties

ralgemene doelstellingen voor duurzaamheid

rbeleidsopties

rbehoud van natuurlijke omgeving in relatie tot de historische eigendommen

rbeleidsopties

rverbanden aanhouden met het stadscentrum

rbeleidsopties

rversterken van de verbanden met de eigen omgeving

rbeleidsopties

rbijdragen tot de historische cityscape van Brugge

rbeleidsopties

raandacht voor toerische en recreatief gebruik vanuit Brugge

rbeleidsopties

Zones van stedelijk
belang

Cultuurlandschap

342

rvrijwaren van specifieke natuurlijke omgevingen in relatie tot de stad

rbeleidsopties

rontwikkelen van hiërarchisch planologisch debat en samenwerking

rbeleidsopties

rontwikkelen van intergemeentelijk debat en samenwerking

rbeleidsopties

rBeleidsnota

rspecifieke opties

rbeschermend optreden voor panden en gehelen

rSB Verordening (Gewest; Provincie; Stad)

rperceelsgerichte aanduiding van sloop, wijziging of ontwikkeling

stadslandschappen

rGebiedsdekkend RUP

rspecifieke opties

rThematisch RUP

ronderzoeksgericht op stedelijke gehelen

de vastgestelde

rStructuurplan (provinciaal of gemeentelijk)

Stadskern:

Instrumenten

rGewestplan

Aard van de doelstellingen

rInventaris Bouwkundig Erfgoed

Doelstellingen

rMonument of stadsgezicht

Zones

Managementplan UNESCO-zone Brugge

4.

Aanvullende opties
In voorgaand onderdeel werd het ruimtelijk en juridisch kader geschetst. Aangezien
de Brugse binnenstad voor heel veel mensen ook een woon- en werkstad is, is
het belangrijk om uit te gaan van een bredere benadering dan louter het strikt
juridische erfgoedverhaal. Dit is een belangrijk punt dat ook in de ‘operational
guidelines’ van UNESCO, het Duitse model voor management en de definitie van
een ‘Historic Urban Landscape’ sterk naar voor wordt geschoven. Hieruit blijkt
de noodzaak om een breder en meer omvattend kader uit te werken voor het
management van werelderfgoed. Naast het materiële erfgoed moet er ook gekeken
worden naar een integratie van het immateriële erfgoed, de ruimtelijke ordening,
de sociale aspecten, het educatieve, enz.
De aanvullende opties die hier worden geformuleerd zijn in belangrijke mate
geïnspireerd door het tweedaagse internationaal colloquium “Werelderfgoedsteden
in de 21ste eeuw” dat in mei 2012 in Brugge plaats vond.. De internationale
kennis- en ervaringsuitwisseling zorgden voor een goede voedingsbodem om deze
opties af te lijnen. Ervaringen uit andere steden en werelderfgoedsites zijn immers
een ideale bron van inspiratie, daar blijkt dat ze met dezelfde problemen te maken
hebben.
In elke werelderfgoedsite komt het belang van een grondig inzicht in de huidige
toestand en de wensen en de noden van haar verschillende gebruikers naar voor.
Het gros van de werelderfgoedsteden zijn in de eerste plaats woonsteden die
evolueren en dus constant in verandering zijn. Sommige veranderingen kunnen
niet gestuurd worden, andere wel. Bij deze gestuurde verandering moet het
erfgoedaspect steeds één van de pijlers zijn die in het beleid in beschouwing
genomen worden. Er moet met andere woorden een constante wisselwerking
aanwezig zijn tussen de wensen van het erfgoedbehoud en de wens naar stedelijke
ontwikkeling.

4.1.

Participatie en draagvlak
De stad Brugge moet instaan voor de communicatie naar de burgers toe en de
drempelverlaging voor participatie van de burgers. Dit gebeurt aan de hand van
een dubbele taakstelling op korte en lange termijn.
Op korte termijn is het duidelijk dat de stad een heldere communicatie moet
opzetten over het managementplan en de noodzaak eraan. Al te vaak worden
de Bruggelingen geconfronteerd met krantenartikels die de Brugse situatie als
negatief benaderen. Door een gericht communicatiebeleid te voeren kunnen
vele heersende misverstanden de wereld uit geholpen worden en kan onder de
inwoners een draagvlak gecreëerd worden. De volledige erfgoeddynamiek moet
hierbij aan bod komen. Burgers worstelen vaak met vragen en onduidelijkheden met
betrekking tot erfgoed en erfgoedzorg en door hen hierin correct en laagdrempelig
over te informeren, wordt het schrikbeeld dat nog te vaak heerst met betrekking
tot monumentenzorg, genuanceerd en uitgelegd. Deze communicatie kan tot stand
komen door in interactie te treden met de burger, bijvoorbeeld door workshops,
infosessies, erfgoedclubs, een website, enz.
De bevolking moet aangesproken worden en aangemaand worden om te participeren.
Erfgoedbewaring moet van onder uit komen en deel uitmaken van een culturele
identiteit. Er moet een debat ontstaan en een duidelijk verhaal worden verteld.
Op die manier kan de connectie tussen erfgoed en de inwoners worden versterkt.
Dit zal op lange termijn resulteren in het ontstaan van een erfgoeddraagvlak. Dit
draagvlak is van belang om enerzijds de kennis en relicten van het verleden te
respecteren en anderzijds de zorg voor erfgoed naar de toekomst te vergroten.
Een belangrijke categorie die extra aandacht verdient zijn kinderen en jongeren.
Van jongs af moet men bewust gemaakt worden van erfgoed en de waardering
ervoor. Ondersteuning kan aan UNESCO gevraagd worden in het kader van
het ‘World Heritage in Young Hands’-project. Maar ook creatieve workshops,
scholen, Brugs Erfgoednetwerk, de jeugddienst, Vlieg!, Tapis Plein, enz. kunnen
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een bijdrage leveren en gestimuleerd worden om rond erfgoed te werken. Een
erfgoedbewustzijn komt er niet op een snelle manier, maar zal jaren in beslag
nemen. Eens deze gevestigd is zal het zijn vruchten afwerpen en automatisch
worden doorgegeven.
Ook naar toeristen toe - zij zijn immers ook belangrijke gebruikers van de stad
- is het belangrijk dat het volledige verhaal wordt verteld. Vaak worden enkel de
klassieke verhalen verteld en enkel de belangrijkste monumenten getoond, maar
niet het volledige verhaal van de stad en haar ontwikkeling of de betekenis van het
werelderfgoed anno 2012. Daarnaast mag de link met het immateriële erfgoed
zoals de Heilige Bloedprocessies niet vergeten worden.
Alvorens de participatie van de burger en het creëren van een draagvlak kan
worden opgestart, moeten de Brugse stadsdiensten op één lijn zitten. Dit is
prioritair in de verdere ontwikkeling naar de burger toe. Overleg tussen de
betrokken stadsdiensten en sectoren (bv. ruimtelijke ordening, monumentenzorg,
cultuur, toerisme, stedenbeleid, wonen, economie,…)

4.2.

Netwerk en sectorcommunicatie
Een constante bezorgdheid die in verschillende werelderfgoedsteden aan de
oppervlakte komt, is de moeilijkheid om UNESCO rechtstreeks te benaderen of
in dialoog te treden. Dit is het gevolg van de organisatorische structuur van
UNESCO. UNESCO heeft een secretariaatsfunctie en doet via zijn structuur beroep
op externe adviesorganen zoals ICOMOS. Zij treden op als een geprivilegieerde
partner in discussies en kunnen de algemene visie over de implementatie van
een managementplan mee ondersteunen. Naast ICOMOS zijn er nog twee andere
adviesorganen die een rol spelen: IUCN (International Union for Conservation
of Nature) en ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property). Toch blijkt de nood aan een rechtstreeks
aanspreekpunt en debat groot; zowel tussen de werelderfgoedsites onderling als
met de andere actoren in de sector.

4.2.1.

Netwerken & samenwerkingen
Door ervaringen en kennis uit te wisselen met andere werelderfgoedsteden kan men
het eigen erfgoedbeleid aanpassen en versterken. Dit is mogelijk door ‘zustersteden’
te vinden die met gelijkaardige problemen kampen en samenwerkingsverbanden
aan te gaan. Op deze manier kan een netwerk ontstaan tussen steden waarbij
er constante uitwisseling van visies en informatie plaatsgrijpt. De zoektocht naar
deze steden kan vrij eenvoudig verlopen daar men werkt met seriële nominaties
die een duidelijk gemeenschappelijk kader hebben. Dit is ook mogelijk via de
Organization of World Heritage Cities (OWHC/OVPM). Binnen deze organisatie, die
238 leden telt, is het de doelstelling om steden te ondersteunen bij het toepassen
en verbeteren van hun managementmethoden en dit gekoppeld aan de specifieke
eisen. Ze stimuleren eveneens samenwerking en uitwisseling van informatie op
vlak van conservatie en management tussen steden alsook het ontwikkelen van
solidariteit tussen de leden. Een andere mogelijkheid is het deelnemen en/of
opstarten van Europese projecten.
Het is een taak voor de internationale cel van de stad Brugge om na te gaan
welke mogelijkheden zich voordoen en welke samenwerkingsverbanden er kunnen
worden opgestart. Deze kunnen zich ontwikkelen in een kennisnetwerk waarbij een
open communicatie centraal staat.
Op lokaal niveau moet de samenwerking met de dienst Stedenbeleid en het
Stedenfonds van de Vlaamse overheid bestendigd worden. De meerjarige
beleidsovereenkomst die wordt afgesloten moet een duidelijke erfgoedreflex
bevatten.
De ‘werelderfgoednetwerken en –samenwerkingen’ kunnen worden aangevuld met
kleinere, thematische werkgroepen of projecten. Rond een aantal specifieke thema’s
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(bv. waterbeheer in een historisch stadscentrum, nieuwe media voor toeristische
ontsluiting, revalorisatie van industriële sites) kunnen eveneens netwerken worden
opgebouwd die het werelderfgoedverhaal voeden en versterken.

4.2.2.

Sectorcommunicatie
Communicatie tussen de verschillende diensten en instanties die instaan voor
het Brugse werelderfgoed en werelderfgoed in het algemeen is eveneens een
belangrijk aandachtspunt. Er zijn zoveel verschillende partijen betrokken bij het
werelderfgoedverhaal en dat de communicatie tussen de verschillende partners
hierdoor vaak onduidelijk en indirect is. De afstand tussen het lokale niveau
en de noden die zich daar voordoen en UNESCO is te groot. Hierdoor is er te
weinig kans om in dialoog te treden met elkaar, wat onmiddellijk de nood aan een
communicatieplatform opwerpt.
Het is belangrijk voor de erfgoedsector dat er een open communicatie ontstaat
die zowel top-down als bottom-up werkt. Om de communicatie te bevorderen kan
er gewerkt worden met intermediaire niveaus. Deze intermediaire niveaus kunnen
sneller reageren en instaan voor een vlottere communicatie.
r

r

r

4.3.

Internationaal niveau: op internationaal niveau kan een organisatie zoals
OWHC/OVPM of ICOMOS optreden als intermediair platform. De situatie als
stedelijke werelderfgoedsite kan dienen als basis voor een gemeenschappelijk
front op te richten. In samenwerking met partnersteden kan het interessant
zijn om te onderzoeken of de creatie van een intermediair niveau op
internationaal vlak nuttig kan zijn en haalbaar is.
Nationaal niveau: op nationaal niveau verloopt de communicatie met UNESCO
via de Vlaamse overheid en kan de stad Brugge geen rechtstreeks contact
opnemen met UNESCO. Dit verloopt niet altijd even eenvoudig omdat de
werking momenteel vervat zit in een politiek kader. Het erfgoedbeleid moet
over politieke grenzen worden gevoerd en ontwikkeld. De oprichting van een
Kenniscentrum of Steunpunt Werelderfgoed kan hier soelaas brengen. De
erkenning als World Heritage Property kan als gemeenschappelijke drager
aanzien worden voor de participanten.
Lokaal niveau: daarnaast moet de mogelijkheid bekeken worden om een lokaal
platform op te richten waar mensen terecht kunnen met hun bezorgdheden
omtrent het werelderfgoed. Voorbeelden zoals ‘Meneer Unesco’ in Brussel
en werelderfgoed coördinators in het Verenigd Koninkrijk kunnen inspiratie
bieden voor Brugge. De creatie van een aanspreekpunt kan de burger meer
betrekken en vormt een mogelijkheid tot efficiënter werk. Zo kunnen de lokale
overheden en diensten antwoorden bieden op problemen die zich voordoen
binnen de werelderfgoedsite en die niet gegrond zijn om naar UNESCO te
sturen. Het is belangrijk om deze werking grondig te verankeren zodat dit
aanspreekpunt een autoriteit wordt en de bevolking echt gerust kan stellen.

Monitoring
Sinds de revisie van de ‘operational guidelines’ verlangt UNESCO dat
werelderfgoedsites op regelmatige basis hun vooruitgang rapporteren door middel
van het zogenaamde ‘periodic reporting’. Op deze manier wordt de informatie over
de werelderfgoedsite up-to-date gehouden, heeft men een zicht op het management
en de monitoring, kunnen veranderende omstandigheden gemeld worden, kan er
informatie uitgewisseld worden tussen erfgoedsites, etc. Dit is belangrijk naar
UNESCO toe, maar minstens evenzeer voor de eigen werking. Sinds de erkenning
tot werelderfgoed is dit in Brugge nog nooit gebeurd. De ‘state of conservation’
die in het kader van deze studie werd opgemaakt, is een eerste ‘periodic report’.
Bij volgende tussentijdse rapporteringen kan de stad Brugge ondersteund worden
door de Expertencommissie UNESCO (ECU).
Er wordt vaak vastgesteld dat bij de opmaak van een nominatie dossier veel
moeite wordt gedaan voor het verzamelen van data en informatie over het
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erfgoed, de staat van het erfgoed, enz. Dit moet eveneens integraal deel uitmaken
van het management van het erfgoed. Het ontwikkelen en uitvoeren van een
managementbeleid is de uitgelezen kans om deze monitoring verder te zetten. Bij het
management van werelderfgoed is er immers noodzaak aan een methodologische
en wetenschappelijke ondersteuning.
Sinds begin jaren 1970, met de opmaak van het eerste Structuurplan Brugge, is
de stad Brugge gestart met monitoring. Eén van de belangrijkste monitoringtools
is de registraties van stedelijke functies in de binnenstad. Vanaf 1982 werd beslist
om vijfjaarlijks een registratie van de functies uit te voeren om zo de evolutie in
beeld te brengen. Dit werd steeds uitgevoerd met uitzondering van 2007. De stad
Brugge moet er op toezien dat deze registratie consequent wordt verdergezet en
via een correcte methodologie wordt geanalyseerd.
Tussen 1972 en midden jaren 1980 werden, in het kader van de deelplannen,
architecturale waardebeoordelingskaarten opgemaakt. Dit wordt momenteel
verder gezet met de erfgoedwaarderingskaart. Dit is een flexibel werkdocument
dat constant verfijnd en aangepast wordt. De stad Brugge moet erover waken dat
dit instrument verder wordt gebruikt.
Monitoring moet echter veel breder gaan dan erfgoed alleen. Toerisme,
bezoekersdruk, economische return, socio-economische leefbaarheid, mobiliteit,
impact klimaat op werelderfgoed, enz. kan gemonitord worden. Aan de hand van
een doorgedreven monitoring kan het beleid beter afgestemd worden op het breed
kader dat erfgoedmanagement impliceert. Erfgoed kan immers als een motor voor
ontwikkeling functioneren, monitoring kan deze ontwikkeling mee ondersteunen.
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OPEN RUIMTE BELEIDSPLAN BRUGGE
PROJECTFICHES : korte verduidelijking
In deel II, Inventaris en beleidsadvies projectsites, worden 25 sites geselecteerd en nader onderzocht. Aan de hand van projectfiches worden
gedetailleerde, en locatiespecifieke beleidsuitspraken geformuleerd. Deze fiches geven de bestaande en gewenste open ruimte structuur weer en maken
een beleidsuitspraak dat als richtinggevend, doch niet bindend kader voor het Stadsbestuur kan dienen.
Aan elke open ruimte wordt een categorie toegekend die gekoppeld is aan de gewenste toestand.
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1

Site 101
Bouwblok
Grauwwerkersstraat –
Naaldenstraat – SintJakobsstraat
“Hoven Bladelin,
Miraumont, de Gros,
…”

Een geheel van waardevolle patio’s en horti conclusi en behorend tot een bijzonder waardevol
cultuur- en architectuurhistorisch ensemble van aan elkaar grenzende beschermde monumenten en
waardevolle historische panden met private tuinen :
Hof Bladelin, Hof de Miraumont, Hof de Gros, enz.
Niet onmiddellijk bedreigd
Categorie 2 : te behouden open ruimte
Omwille van de historische en botanische en ruimtelijke kwaliteiten, met specifieke aanleg en
aanwezige relicten.

2

Site 102
Bouwblok Steenstraat –
Zilverstraat
“Voormalig KBC
bankgebouw”

Cultuur- en architectuurhistorisch waardevol ensemble van twee prestigieuse en beschermde
gildenhuizen.
Recent (1980) gecreëerde patio zonder veel intrinsieke waarde maar bepalend voor de relatie van de
achtergevels met de ruimtelijke context
Niet onmiddellijk bedreigd
Categorie 2 : te behouden open ruimte
De patio is te versterken en eventueel te transfomeren tot stedelijk plein, behoud van de rooilijn
en de zichten op de achtergevels met beperkte inbreidingsmogelijkheid i.f.v. het intern functioneren
van de gebouwen in de oksel van de gebouwdelen

3

Site 202
Bouwblok Hoornstraat –
Koningstraat
“Huis Ruzette”

Cultuur- en architectuurhistorisch waardevol ensemble van een prestigieuse 19de-eeuwse stadsvilla
met omgevende patio : open ruimte met boommassieven in lijnopstelling en straatmuren.
Beschermd monument en stadslandschap.
Beperkte bedreiging van de patio bij mogelijke herbestemming van het pand en daaraan gekoppelde
wensen tot uitbreiding.
Categorie 2 : te behouden open ruimte
De inrichting van de patio heeft in de loop der generaties veel aan kwaliteit ingeboet en kan door een
passende aanpak versterkt worden. Behoud van de patio en behoud van de tuinmuren als
stadslandschappelijk geheel. Een adequate oplossing voor de parkeerproblematiek (ondergronds?) op
de site dringt zich op bij herbestemming.
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Site 203
Bouwblok Hoogstraat –
Boomgaardstraat –
Verversdijk
“Voormalige site
Infrax (nu
stadsdiensten)”

Site 301
Bouwblok Ezelstraat Klaverstraat - St.Jorisstraat - Hugo
Losschaertstraat
“Voormalige
Weylerkazerne en
jongensschool SintLodewijkscollege,
huidige kleuter, basis
en middenschool,
Rijksnormaalschool”

Site 303 :
bouwblok
Schutterstraat
- Hugo Losschaertstraat
- Jan Boninstraat
“Klooster van de
zusters
Karmelietessen”

Site 304
Bouwblok Ezelstraat Jan Boninstraat - St.Jorisstraat
“Klooster paters
Ongeschoeide
Karmelieten”

De open ruimte – patio - maakt deel uit van een typisch bouwblok, maar het typisch karakter van
huizen met tuinen is hier grotendeels verdwenen. Onoordeelkundige perceelsstructuren door
opeenvolgende samenvoegingen van panden.
De site is niet echt bedreigd. Door aanleunende beschermde panden toch zekere bewaking.
Categorie 3 : te herstructureren op ruimte
Behoud van de patio op bouwblokniveau en herstel van het karakter van tuindelen tot huis-tuin is
aangewezen.
Binnenpatio kan als collectieve open ruimte functioneren op buurtniveau
Behoud op waardevolle achtergevels en binnengevels is aangewezen.
Transformatie moet leiden naar verhoging van de kwaliteit en van de botanische kwaliteiten en
inrichting.
Patioruimtes die deel uitmaken van een grote cluster van (groene) open ruimtes in dit kwartier.
Site met vooral gemeenschapsvoorzieningen (scholen) en voormalige schoolgebouwen . Versnipperde
open binnenruimtes waarvan sanering en architecturale afstemming binnen een stedelijke structuur
zich opdringt.
Relatief bedreigde zone door diverse ongecoördineerde stedelijke ontwikkelingen .
Categorie 3 : te herstructureren op ruimte
Behoud van de patio op bouwblokniveau en herstel van het stedelijk weefsel.
Behoud en verbinden van de patio’s en versterken van de groenstructuur. Nood aan speelveld in
deze buurt. Beperkte nieuwe inbreiding mogelijk mits realisatie van open ruimte in relatie tussen
binnengebied en Hugo Losschaertstraat. Verbinden van Klaverstraat met Hugo Losschaertstraat.
Transformaties dienen prioriteit te geven aan de open ruimte.
Masterplan voor de volledige site dringt zich op.
Uitzonderlijk waardevolle 19de eeuwse hortus conclusus met actieve nuts- en sierfunctie met enkele
merkwaardige exoten, topiary en stinzenplanten. Uitzonderlijk waardvol en beeldbepalend
bomenbestand. Boommassieven zichtbaar over tuinmuur aan straatzijde.
Vergrijzing kloostergemeenschap kan bedreiging voor voortbestaan van klooster en tuin inhouden.
Categorie 1: non toccandi
Ongewijzigd behoud hortus conclusus omwille van de botanische en cultuurhistorische waarde.
Onderzoek naar bescherming, behoud en ondersteuning vanuit gevoerde beleid (onderhoudslast
verzachten). Behoud van gemeenschapsfunctie benaarstigen. Behoud van de muurstraten.
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan voor
de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
De tuin van de Ongeschoeide Karmelieten in de Jan Boninstraat is een onderdeel van een unieke
kloostertypologie en typisch voor het Brugs patrimonium. De hortus conclusus is een unieke (semipublieke) stilteplek.
Een privétuin bij een groot herenhuis in de St.-Jorisstraat grenst aan de kloostertuin.
Stadslandschappelijke waarde door de ommuring en de overhangende kruinen
Vergrijzing kloostergemeenschap kan bedreiging voor voortbestaan van klooster en tuin inhouden.
Categorie 2 : te behouden open ruimte
Omwille van de historische en botanische en ruimtelijke kwaliteiten, met specifieke aanleg en
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aanwezige relicten.
Behoud van de bestaande beplanting en huidige inrichting (muren, verharding,ed) van zowel de
kloostertuin als de privétuin staat voorop.
Behoud van de horti conclusi.
Transformatie van hortus conclusus tot oase (publiek karakter.
Behoud en transformatie naar oase te steunen vanuit gevoerde beleid.
Behoud van de muurstraten.
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan voor
de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
8
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Site 316
Bouwblok GuldenVlieslaan Gieterijstraat Rozendal Groenestraat Beenhouwersstraat
“Rust Roest”

Site 401
Bouwblok Baliestraat Calvariebergstraat J.&M.Sabbestraat Langerei
“binnengronden”

De site bestaat uit diverse parasieten omwille van functie en inrichting (loodsen – buurtgarages,
enz. .
Waardevolle hortus conclusus omwille van: (landschappelijke) inrichting en historische waarde.
Bedreiging door verschillende niet gecoördineerde ontwikkelingsinitiatieven Categorie 3 : te
herstructureren open ruimte
Transformatie van de parasiet tot inbreidingsproject met versterking van de stedelijke structuur.
Transformatie van de hortus conclusus tot oase voor de buurt.
Transformatie parasiet tot huis tuin langs Groenestraat & Rozendal.
Doorsteek tussen Gulden-Vlieslaan, Groenestraat en Rozendal.
Zowel het saneren van de infrastructuur, transformatie van de hortus conclusus, inbreiding en de
mogelijkheid tot doorsteek kunnen van uit het gevoerde beleid ondersteund worden door de opmaak
van een masterplan voor de gehele open ruimtecluster.
De site bestaat uit een symbiont omwille van: functie en inrichting, een parasiet omwille van:
ruimtelijke kwaliteit, inrichting en functie en een hortus conclusus omwille van: landschappelijke)
inrichting en
historische waarde.
Bedreiging door verschillende niet gecoördineerde ontwikkelingsinitiatieven.
Categorie 3 : te herstructureren open ruimte
Behoud stedelijke buurtparking en transformatie parasiet (private buurtparking) tot
inbreidingsproject .
Behoud van het natte zuidelijk deel en ontsluiting als publieke beschermde stilte-zone, zonder
verstoring van de natuurlijke flora en fauna.
Behoud van de vrijstaande villa’s met inbegrip privétuin.
Inbreiding in het zuiden met doorsteek tot Langerei. Behoud aan beide zijden van hortus conclusus
en oase, aangevuld met speelveld.
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan voor
de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
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Site 402
Bouwblok J.&M.
Sabbestraat Calvariebergstraat - 's
Gravenhof – Langerei
“Hof De Jonghe” en
omgeving

Site 403
Bouwblok Vlamingdam
- J. Wealestraat - St.Clarastraat –
Kapelstraat
“Voormalig klooster
Zusters
Dominikanessen”

Site 404
Bouwblok Komvest Vlotkom – Ijzerstraat
“Baron Ruzettepark”

De site bestaat uit een oase omwille van functie en inrichting en een hortus conclusus en
privétuinen .
Niet onmiddellijk bedreigde open ruimte
Categorie 2 : te behouden open ruimte
Te behouden oase en hortus conclusus omwille van de landschappelijke inrichting, en de socialeen historische waarde.
Verbinden van de boomgaard met een langer ‘stilte’ traject dat min of meer parallel loopt met de
hoofdwegen aan weerszijden van dit binnengebied.
Inbreiding mogelijk op parasiet in het zuidelijk deel.
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan voor
de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
Een onderzoek naar de uitbreiding van beschermingsmogelijkheden voor open ruimte aansluitend bij
beschermde monumenten wordt aanbevolen.
De projectsite bestaat uit 4 afzonderlijke ruimten binnen een bouwblok waar reeds verschillende
ontwikkelingen in plaats vonden.
De tuin van de Dominicanessen en aanpalende privétuin vormen waardevolle horti conclusi.
Daarnaast symbiont met buurtgarages en aan Kapelstraat parasiet met storende loodsen en
bebouwing
Geen onmiddellijke bedreiging. Klooster is recent herbestemd tot woonzorgcentrum.
Categorie 2 : te behouden open ruimte
Te behouden horti conclusi omwille van de landschappelijke inrichting, en de sociale- en historische
waarde.
Transformatie van parasiet (loodsen, parkings) tot inbreiding.
Uitbreiding privétuinen (huis-tuin) langs de St.-Clarastraat.
Behoud van de muurstraten.
Het stadspark vormt op binnenstadniveau een onderdeel van de groene ringstructuur.
Door de aanwezigheid en de verkeerstechnische inrichting van de Komvest is het park geïsoleerd van
de binnenstad. Door de aanwezigheid van de Ter Pannestraat en de opritten naar de woningen en
groothandel wordt het park doorkruist door mechanisch verkeer.
Het park heeft een open inrichting met doorzichten, groenmassieven en hoogstammen. Er is
nauwelijks contact met het aangrenzende water.
Een deel van het park is in het gewestplan rood ingekleurd. Een verdere versnippering en bebouwing
van het gebied wordt hierdoor niet uitgesloten.
Categorie 3 : te herstructureren open ruimte
Behoud en versterking stadspark.
Uitbouwen kanaaloever als volwaardige groene link en aansluiting zoekend op site brandweerGenencor.
Behoud van beperkte bebouwing in park met ondersteunende parkbestemming (bv. horeca,
wonen,…)
Het behoud van de open ruimte dient ondersteund te worden door ruimtelijk beleidsplan.
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Site 411
Bouwblok St.Clarastraat - Baliestraat
– Annuntiatenstraat
“Wit-Gele Kruis,
ADMB, e.a. “

Diverse functies zijn belangrijk voor de dynamiek en werkgelegenheid in dit kwartier en de
binnenstad in het algemeen. Ze vormen één cluster binnen hetzelfde bouwblok.
De typologie van de bebouwing is grootschalig. Verschillende bouwtypologiëen staan daarentegen
ongestructureerd t.o.v. elkaar.
Nog een aanzienlijk deel van de site is op dit ogenblik onbebouwd . Een groot deel echter is ingericht
als parking.
Niet bedreigd
Categorie 3 : te herstructureren open ruimte
Het behoud van de boomgaard is noodzakelijk als hortus conclusus.
Behoud en opwaardering van de patio’s wordt gestreefd naar een verhoging van de kwaliteit van
de bestaande inrichting en botanische kwaliteiten.
Mogelijkheden tot inbreiding mogelijk in het westelijk deel, mits integratie van patioruimten.
Doorsteek tss. St.-Clarastraat, Baliestraat en Annuntiatenstraat + fietsweg met poortjes naar
achtertuinen van de privéwoningen in de Baliestraat
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501 bouwblok
Potterierei Peterseliestraat –
Oliebaan
“Ter Potterie en
Seminarie”

De patio’s en de horti conclusi maken deel uit van een grotere cluster van (groene) open ruimte in
dit kwartier. (o.a. Spermalie, Engels klooster en voormalig militair hospitaal).
De site is beeldbepalend voor de identiteit van het kwartier.
Geen onmiddellijke bedreiging
Seminarie :
·
categorie 1 : non tocandi ()
Site rusthuis ter Potterie :
·
categorie 3 - te herstructureren : in huidige zone rusthuis
·
categorie 1 - non tocandi : tuinen
Behoud en sanering van de patio’s.
Transformatie van de hortus conclusus (boomgaard) tot semi-publieke oase.
Inbreidingen zijn uitsluitend mogelijk op de bestaande bebouwde oppervlakte met integratie van
patioruimten.
Behoud van de muurstraten.
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan
voor de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
Een bescherming omwille van de stadslandschappelijke waarde (o.a. typologie van de open ruimte,
muurstraten) is wenselijk.
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Site 503
Bouwblok Potterierei Oliebaan - Hemelrijk –
Snaggaardstraat
“Spermalie”

De patio’s en de horti conclusi maken deel uit van een grotere cluster van (groene) open ruimte in
dit kwartier.(o.a. Seminarie, Engels klooster en voormalig militair hospitaal)
Beperkte bedreiging ingevolge ontwikkelingsinitiatieven
Categorie 2 : te behouden open ruimte
Behoud en sanering van de hortus conclusus en de historische patio’s (groot pandhof voor het
klooster
en klein pandhof voor de abdiswoning)
Integratie van een speelveld in de ‘groene patioruimte’.
Behoud van de muurstraten tussen de Oliebaan, Hemelrijk en de Snaggaardstraat
Aansluiting van de doorsteek op de omliggende straten en de semi-publieke oase (boomgaard Groot
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Site 504
bouwblok
Peterseliestraat Snaggaardstraat Hemelrijk - Oliebaan
“Voormalig Militair
Hospitaal”

Site 505
Bouwblok
Carmersstraat Speelmansstraat –
Snaggaardstraat
“Het Engels klooster”

Seminarie)
De patio’s maken deel uit van een grotere cluster van (groene) open ruimte in dit kwartier.(o.a.
Seminarie, Engels klooster en voormalig militair hospitaal).
Niet bedreigd
Categorie 3 : te herstructureren open ruimte
Behoud bouwkundige relicten voormalig militair. Behoud patio aan Peterseliestraat.
Transformatie van de westelijke patio’s tot hortus conclusus of oase met een minimum breedte
van 20m, aansluitend aan ommuring.
Inbreidingen zijn voor het overige uitsluitend mogelijk op de resterende terreinoppervlakte met
integratie en versterkiing van patio’s.
Behoud muurstraten die de open ruimte afbakenen tussen de Oliebaan, Hemelrijk, de
Snaggaardstraat en de Peterseliestraat (met drie inkompoorten)
Aansluiting van de doorsteek op de omliggende straten en de semi-publieke oase
(boomgaard Groot Seminarie).
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan.
De uitzonderlijk waardevolle horti conclusi maken deel uit van een grotere cluster van (groene)
open ruimte in dit kwartier.(o.a. Seminarie, Engels klooster en voormalig militair hospitaal).
Aanpalende symbiont met buurtgarages rond plein
Vergrijzing kloostergemeenschap kan bedreiging voor voortbestaan van klooster en tuin inhouden.
Categorie 1 : non toccandi
Behoud van de hortus conclusus.
Behoud van de symbiont. (buurtparking)
Behoud muurstraten.
Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan voor
de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
Onderzoek naar bescherming, behoud en ondersteuning vanuit gevoerde beleid (onderhoudslast
verzachten). Een bescherming omwille van de stadslandschappelijke waarde (o.a. typologie van de
open ruimte, muurstraten) is wenselijk.
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Site 506
Bouwblok Stijn
Streuvelstraat Balstraat –
Carmersstraat
“Jeruzalemkerk, hof
Adornes, klooster en
rust- en
verzorgingstehuis
zusters
Apostolinnen”

Hortus conclusus met een unieke kloostertypologie en typisch voor het Brugs patrimonium.
Aansluitende patio’s van kantschool en godshuizen.
De tuinen hebben een stadslandschappelijke waarde door de ommuring en de overhangende
takken.
De kloostertuin is een private stilteplek temidden de stad.
De tuin is getransformeerd van grotendeels nutstuin tot een siertuin met moestuin.
Relatie tussen historische bebouwing en tuin verstoord door onoordeelkundige bebouwing vanaf jaren
1960 e.v.
Vergrijzing kloostergemeenschap kan bedreiging voor voortbestaan van klooster en tuin inhouden.
Evolutie tot rust – en verzorgingstehuis is positief.
Categorie 3 : te herstructureren
Behoud van de hortus conclusus, en versterking groenaanleg.
Inbreiding mogelijk kant Stijn Streuvelsstraat met integratie van patio’s. Relatie tussen historische
bebouwing en tuinen herstellen.
Doorsteek voorzien tussen Rolweg en Stijn Streuvelsstraat.
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Site 601
Bouwblok
Predikherenrei Langestraat Ganzenstraat –
Hooistraat
“Voormalige
Dominicanenklooster
/rijkswachtkazerne”

Het behoud van de open ruimte kan ondersteund worden door een globaal ruimtelijk beleidsplan voor
de groene ruimte op de schaal van de Brugse binnenstad.
Bescherming van open ruimte wordt aanbevolen. Een bescherming omwille van de
stadslandschappelijke waarde (o.a. typologie van de
open ruimte, muurstraten) is wenselijk.
Bouwblok gelegen in zeer dens bebouwd gebied met talrijke parasieten op binnengronden.
Raakt het twee belangrijke lineaire openruimtestructuren, enerzijds de Langestraat anderzijds de
Predikherenrei.
De site zal een aantal een aantal stedelijke functies (justitiehuis + rijksarchief in aanbouw) opnemen
in en rond het voormalig Dominicanenklooster.
Het binnengebied bevat heel wat bebouwing (bestaande uit garagecomplexen, patio’s, ateliers,
loftwoningen, hotel) en tal van privétuinen.
Geen acute bedreiging.
Categorie 3 : te herstructuren
Sanering van de huis-tuin relatie over de volledige site. (aanbouwen, ateliers,...)
Integratie van een publiek pleintje /plantsoen langs de reieoever
Beperkte inbreiding op site rijkswachtkazerne en aansluitende doorsteek Langestraat.
Doorsteek tussen Predikherenrei & Langestraat - Predikherenrei & Ganzenstraat ter versterking van
stedelijk weefsel.
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Site 701
Bouwblok
Jakobinessenstraat Nieuwe Gentweg Oude Gentweg
“KTA, Regie der
Gebouwen, Vlaamse
Gemeenschap”

Het vierkante bouwblok waarbinnen deze functies zijn gehuisvest is rastervormig opgedeeld in
rechthoekige patioruimten.
Langs de rand van het bouwblok raken de patioruimten de straat. Het straatbeeld krijgt hierdoor een
open en groen karakter.
Bij verhuis KTA en overheden bedreiging door mogelijke niet gecoördineerde initiatieven.
Categorie 3 : te herstructuren
Behoud en sanering van de patio’s + inbreng stedelijke functies (mgl. onderwijs + kantoren)
Inbreiding enkel op reeds verstoorde zones.
Vrijstellen van de kapel en van haar omgeving, in functie van herbestemming, overeenkomstig
architectuur-en sociohistorische waarde
Doorsteken tussen Oude en Nieuwe Gentweg - Jakobinessenstraat - site Garenmarkt.
Ondergronds parkeren met behoud van de bestaande parkeercapaciteit.
Transformatie oostelijk deel, kant Jakobinessenstraat (woningbouw + gemeenschapsfunctie)
.
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Personeelsinzet DRO Sector UNESCO

stad brugge sector unesco-zone, christus-koning & lissewege
monumentenzorg & erfgoedzaken

SECTOR UNESCO, CHRISTUS KONING & LISSEWEGE
DIENST VOOR MONUMENTENZORG EN ERFGOEDZAKEN
Ingrid Leye
Architect, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent 1976
Raymond Lemaire International Center for Conservation and Town Renewal, Brugge 1976-1977
Opleiding Gemeentelijke Stedenbouwkundig Ambtenaar Vlaanderen, 2002
Opleiding Masterclass Stadsprojecten, org. Stedenbeleid Vlaanderen, 2000
Als architect en ruimtelijk planner verbonden aan de stad Brugge sinds 1 maart 1979
Aangesteld als Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar sinds oktober 1999.
Aangesteld als wnd. hoofd van dienst van sector Unesco, Christus Koning & Lissewege en van de dienst voor
Monumentenzorg & Erfgoedzaken sinds 1 februari 2009.
Opdrachthouderschap voor opvolging dossiers UNESCO-werelderfgoed Brugge sinds 1 juni 2011.

Monumentenzorg en Erfgoedzaken
Brigitte Beernaert
Master in de Kunstwetenschappen, Universiteit Gent 1974
Master in Pers en Communicatie, Universiteit Gent 1976
Als architectuurhistoricus/erfgoedconsulent in dienst sinds 1977
Organisator sinds 25 jaar van de Open Monumentendagen en weekends in Brugge, auteur van diverse
wetenschappelijke publicaties rond Brugge en haar architecturaal patrimonium.
Joris Nauwelaerts
Ir. Architect, Universiteit Gent 2003
Master monumenten- en landschapszorg, Henry van de Velde Hogeschool Antwerpen, 2006
Vanaf 2003 tot 2007 werkzaam als restauratie-architect
Als erfgoedconsulent in dienst sinds 30 september 2007.
Sofie Baert
Master in de Kunstwetenschappen, Universiteit Gent, 2001
Master monumenten- en landschapszorg, Henry van de Velde Hogeschool Antwerpen, 2006
Specialist restauratie en conservatie polychromie, Anderlecht
Als erfgoedconsulent in dienst sinds 2010
Christophe Deschaumes
Master in de Kunstwetenschappen, Universiteit Gent 2001
Master monumenten- en landschapszorg, Henry van de Velde Hogeschool Antwerpen, 2003
Medewerker aan dienst Onroerend Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2004 tot 2012Als
erfgoedconsulent in dienst sinds 1 maart 2012
Thomas Wets
Bouwkundig tekenaar Koninklijke Academie Brugge.
Opleiding Monumentenzorg aan Vormingsinstituut voor KMO W-Vlaanderen vzw Brugge
Beroepservaring in restauratie bij restauratie-aannemer Arthur Vandorpe, Brugge van 1992 tot 1996

oostmeers 17, 8000 brugge| www.brugge.be | monumentenzorg@brugge.be | 00 32 50 44 85 80

Als technisch medewerker in dienst sinds januari 1997.

Dossierbehandeling
Inge Mispelaere
Ir. Architect, Katholieke Universiteit Leuven, 1999
Master in conservation of historic towns and buildings, Raymond Lemaire Center for Conservation, Leuven,
2002
Ruimtelijk planner, Hogeschool Gent, 2006
Als architect in dienst sinds augustus 2000
Aangesteld als GSA sinds december 2002
Katrien Roels
Architect, Henry van de Velde – instituut Antwerpen, 1995
Vastgoedexpert, Vormingsinstituut voor KMO W-Vlaanderen vzw Oostende, 1999
Introductie ruimtelijke ordening, School voor Bestuursrecht Provincie W-Vlaanderen, 2010
Als dossierbehandelaar in dienst sinds februari 2009
Annelies Saron
Master in architectuur, Hogeschool voor wetenschap en Kunst Sint-Lucas Gent, 2006
Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw, Universiteit Gent, 2009
Opleiding Masterclass Stadsprojecten, 2009 - 2010
Als architect GSA in dienst sinds maart 2009

Ruimtelijke planning
Korneel Morlion
Ir. Architect, Ugent 2006
Ruimtelijk planner, GAS opleiding Ugent 2007
Als ruimtelijk planner in dienst sinds april 2011
Luc Meulemeester
Bouwkundig tekenaar Koninklijke Academie Brugge
Opleiding Monumentenzorg aan Vormingsinstituut voor KMO W-Vlaanderen vzw Brugge
Als technisch medewerker in dienst sinds mei 1979.
Beheerder GISapplicaties en locale databanken erfgoed en planning
Philippe Mabilde
Interieurvormgeving Hogeschool Gent 1998
Postgraduaat monumenten- en landschapszorg Antwerpen 2009
Als technisch medewerker in dienst sinds mei 2011
Bernard Schotte
Master in de Geschiedenis Universiteit Gent 1982
Als technisch medewerker in dienst sinds 1996
Auteur van diverse historische werken gerelateerd aan de huizengeschiedenis.
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Bouwcontrole en
Fréderic Vanderschaegen
Graduaat in de Topografie, Hogeschool Gent 1975
Centraal examen Landmeter 1977
Als technisch (hoofd-)medewerker/bouwcontroleur in dienst sinds april 1989
Sven Weissenborn
Boekhouden/informatica Koninklijk Atheneum 2002
Als technisch medewerker/bouwcontroleur in dienst sinds februari 2011.

Administratieve ondersteuning
Natalia Ovchinikova
Als administratief medewerker in dienst sinds 1 april 2008

Bevoegdheden :
Monumentenzorg en Erfgoedbeheer
Opvolgen van restauraties aan beschermde en niet-beschermde erfgoedpanden
Opvolgen stedelijke restauratiepremie voor panden met erfgoedwaarde
Behandelen van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor waardevolle erfgoedpanden in sector
Unesco
Adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor erfgoedpanden over het volledige
grondgebied van Brugge
Opmaak waarderingsfiches en erfgoedwaarderingskaarten voor sector Unesco, Christus Koning & Lissewege
Architectuurhistorisch onderzoek, huizengeschiedenis, historisch onderzoek, …
Organisatie Open Monumentenweekend Brugge
Erfgoeddagen en tentoonstellingen
Organisatie Monumentenprijs Brugge
Communicatie naar derden, onthaal specialisten en studenten.
Bouwcontrole op afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen voor restauraties.
Enz.
Dossierbehandeling en ruimtelijke planning
Behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor sector Unesco, Christus Koning &
Lissewege
Organisatie Raadgevende Commissie voor Stedenschoon
Onderzoek bebouwingsmogelijkheden binnen sector Unesco i.s.m. erfgoedconsulenten
Aansturen en opvolgen stedenbouwkundige processen en planningsprocessen voor sector Unesco, Christus
Koning & Lissewege
Databeheer ontwikkelingen binnen Werelderfgoedsite Brugge
Aansturen en opvolgen van wedstrijdprocessen
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Inventarisatie en input i.f.v. studies en externe opdrachten (managementplan Unesco, thematische RUP’s,
erfgoedwaarderingskaarten, deelplannen, herwaarderingsplannen, enz.)
Bouwcontrole op afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen.
Beleidsvoorbereidend onderzoek en rapporten i.v.m. erfgoedbeheer, toerisme, mobiliteit, enz.
Organisatie en secretariaat van diverse adviserende instanties.
Enz.
UNESCOwerelderfgoed Brugge
Aansturen en opvolgen beheer Werelderfgoedsite Brugge
Organisatie en aansturen van overleg rond werelderfgoedproblematiek met “State Party”
Verslaggeving aan “State party” rond conflictdossiers Unesco
Rapportage en Periodic Reporting aan Unesco Parijs
Organisatie van visitatie van Unesco aan Brugge maart 2010
Opmaak van oproepen voor studieopdrachten in kader van beheer Werelderfgoedsite Brugge
Aansturen en opvolgen van opmaak Managementplan (2011-2012)
Aansturen en opvolgen van opmaak
·
Thematische RUP’s stadslandschappen
·
Deelplannen voor de Werelderfgoedsite Brugge (9 stadskwartieren- 2013-2017)
·
Herwaarderingsplannen (2013- 2015)
·
Hoogbouwvisie Brugge (2013)
·
…
Organisatie Colloquium rond problematiek “Werelderfgoed in de 21 ste eeuw”
Organisatie en secretariaat van de Expertencommissie Unesco Brugge sinds 2011.
Uitbouw van internationaal platform met ander Werelderfgoedsteden in Europa
Deelname aan vergaderingen binnen netwerk OVPM
Deelname aan internationale congressen rond problematiek van Werelderfgoedsteden enz.
Volgen van studiedagen, lezingen, opleidingen in kader van beheer WHS Brugge
Enz.
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