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Volgens de stadsmonitor 2011 doet 50% van de Bruggelingen minstens wekelijks aan sport. Dit cijfer
verhoudt zich boven het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden en blijft op een stabiel hoog peil
ten opzichte van een eerdere meting in 2008. Dit cijfer en het grote aantal erkende sportverenigingen in
de stad tonen aan dat sport een belangrijk item is voor de Bruggelingen.
Ook het stadsbestuur besteedt in zijn beleidsnota ruime aandacht aan sport. Naar de toekomst toe, wil
het bestuur de uitbouw van sportinfrastructuur meer planmatig aanpakken en over een langere termijn
organiseren. Daarom is deze studie opgemaakt over de behoefte aan sportinfrastructuur in de stad
Brugge op korte, middellange en lange termijn.
Voor u ligt een samenvatting met de voornaamste bevindingen van deze studie. Voor meer detail
verwijzen we naar het uitgebreide eindrapport.

1

BOUWSTENEN VAN HET SPORTINFRASTRUCTUURBEHOEFTEPLAN

Voor het bepalen van de noden en behoeften op het vlak van sportaccommodatie in Brugge moeten we
het aanbod en de huidige en toekomstige vraag tegenover elkaar stellen.
We bekijken eerst het huidige aanbod aan sportinfrastructuur en de huidige bezetting van deze
infrastructuur in Brugge. We toetsen het bestaande aanbod ook af aan een aantal theoretische normen
die door Bloso worden gehanteerd.
De verwachte evolutie van de vraag naar sportaccommodatie in Brugge in de nabije en verdere
toekomst wordt benaderd via demografische evoluties, evolutie van de schoolbevolking en sporttrends.
We definiëren sportinfrastructuur als:
▪

alle indoorsportaccommodatie (sporthallen, klimzalen, tennishallen, ...);

▪

alle zwembaden;

▪

alle outdoorsportinfrastructuur (voetbalvelden, atletiekpistes, openluchtsportvelden, ...);

▪

kleinschalige sportinfrastructuur (basketveldjes, trapvelden, minipitches, petanquevelden, ...).

Het gaat om zowel stedelijke als niet-stedelijke infrastructuur zoals provinciale, Vlaamse, privé- en
schoolsportinfrastructuur.

1.1 Het bestaande aanbod
Brugge telde midden 2015 624 voorzieningen voor sportinfrastructuur. Het gaat onder meer over 228
openluchtsportvelden (vooral voetbalvelden, tennisvelden en basketbalvelden), 102 sportlokalen (een
derde is polyvalent, bijna 60% is sportspecifiek) en 25 sporthallen. Er is ook heel wat bijzondere
sportaccommodatie (voornamelijk petanqueterreinen en ook nog wat skate-infrastructuur).
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Tabel 1
Types sportinfrastructuur in Brugge, 2015 (in aantal en in %)
Type sportinfrastructuur
Atletiekpiste
Bijzondere sportaccommodatie
IJsschaatsbaan
Manege
Openluchtsportveld
Overdekt zwembad
Rolschaatspiste/skeelerpiste
Sportcentrum
Sporthal
Sportlokaal
Tennishal
Watersportcentrum
Wielerbaan
Totaal

Aantal
2
244
1
3
228
4
2
4
25
102
5
3
1
624

In %
0,3
39,1
0,2
0,5
36,5
0,6
0,3
0,6
4,0
16,3
0,8
0,5
0,2
100,0

Iets meer dan een kwart van de sportinfrastructuur ligt in Sint-Kruis, bijna een kwart in Assebroek, 14%
in Brugge-centrum, 13% in Sint-Andries en 12% in Sint-Michiels. Als we dat vergelijken met de verdeling
van de bevolking over de deelgemeenten en wijken zien we dat Assebroek, Sint-Kruis en in iets mindere
mate Zeebrugge een groot aantal sportvoorzieningen hebben in relatie tot de bevolking. Sint-Jozef,
Kristus-Koning, Dudzele, Lissewege, Sint-Pieters en Koolkerke zijn relatief onderbedeeld.
Iets meer dan de helft van de sportinfrastructuur is in handen van de stad Brugge, 20% is eigendom van
een school, 13% is privaat eigendom, 3% is van de Vlaamse overheid (Blososite) en van 12% is de
eigenaar onbekend.
Wat betreft sporthallen en sportlokalen valt onmiddellijk het gebrek aan overdekte sportinfrastructuur
(sporthallen/sportlokalen) in Lissewege op. Verder zien we ook problemen opduiken in het zuiden van
Sint-Michiels en Sint-Andries, maar ook het noorden van Sint-Andries en het meest oostelijke punt van
Assebroek zijn minder goed bedeeld. Ook bij de noordelijke deelgemeenten is het aanbod pover.
Wat betreft voetbalvelden vallen Lissewege en Dudzele op als blinde vlekken. Het aanbod in Zeebrugge
is ook beperkt. Ook het zuiden van Sint-Andries en Sint-Michiels vallen op als blinde vlekken. Ook
Koolkerke is al wat verder verwijderd van de meeste voetbalvelden.
De belangrijkste algemene conclusie is dat er duidelijk een aantal blinde vlekken zijn in St.-Michiels,
Koolkerke, binnenstad, Lissewege.
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Spreiding van de sportinfrastructuur in Brugge
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1.2 Huidige bezetting en kwaliteitsbeoordeling
Een bestand met aanbodgegevens zegt niets over het gebruik en de kwaliteit van de betreffende
sportinfrastructuur. Daarom organiseerden we een online enquête bij alle 265 erkende Brugse
sportverenigingen, 45 ontspanningsverenigingen en 95 schoolsportgangmakers. Na diverse rappels
bekwamen we een responspercentage van 54%. Bij de sportverenigingen liep de respons zelfs op tot
60%.
We bekijken de voornaamste enquêteresultaten:
▪

42% van de ondervraagde verenigingen/clubs/scholen maakt gebruik van eigen infrastructuur in
Brugge. Dit gegeven ligt veel lager bij de Brugse sportclubs (slechts 28% beschikt over eigen
sportinfrastructuur) dan bij de scholen (87% met eigen infrastructuur).

▪

Er zijn slechts in beperkte mate nog vrije tijdsblokken beschikbaar voor derden. Men verwacht ook
dat de beschikbare vrije tijdsblokken die kunnen ter beschikking gesteld worden van derden in de
toekomst eerder zullen afnemen.

▪

2 op 3 verenigingen/clubs/scholen kunnen met hun eigen sportinfrastructuur voldoen aan de huidige
vraag van hun eigen organisatie. Meer sport- (75%) en ontspanningsverenigingen (83%) verkeren in
dit geval dan scholen (52%).

▪

1 op 3 verenigingen/clubs/scholen met eigen sportinfrastructuur moet vragen van andere
verenigingen/clubs/scholen weigeren omdat de eigen sportinfrastructuur te sterk bezet is.

▪

35% van de verenigingen/clubs/scholen met eigen sportinfrastructuur beoordeelt zijn infrastructuur
als helemaal in orde. 42% zegt dat de infrastructuur redelijk in orde is. In 23% van de gevallen is de
infrastructuur eerder niet tot helemaal niet in orde. Meer scholen (29%) dan sportverenigingen
(20%) zijn van oordeel dat hun infrastructuur niet in orde is.

▪

De enquête maakt duidelijk dat de nood aan sportinfrastructuur beheerd door derden hoog is.
Liefst 78% van alle ondervraagde verenigingen/clubs/scholen maakt gebruik van sportinfrastructuur
beheerd door derden en gelegen in de stad Brugge. Dit cijfer loopt verder op tot 80% voor de
sportclubs en 83% voor de scholen.

▪

Deze infrastructuur staat vooral onder het beheer van de Brugse sportdienst/Stad Brugge en Bloso.

▪

43% van de verenigingen/clubs/scholen die gebruikmaken van sportinfrastructuur van derden in
Brugge, ondervindt problemen bij het vinden van passende infrastructuur. De grootste problemen
ondervindt men bij het zoeken naar sporthallen.

▪

41% van de verenigingen/clubs/scholen die sportinfrastructuur van derden in Brugge gebruiken,
beoordeelt deze infrastructuur als helemaal in orde, 47% als redelijk in orde. In slechts 11% van de
gevallen is de infrastructuur van derden in Brugge eerder niet in orde tot helemaal niet in orde.

▪

21% doet een beroep op sportinfrastructuur van derden buiten Brugge. Het betreft 19% van de
sportclubs en 29% van de scholen. Het gaat opnieuw vooral over sporthallen.

▪

40% van de ondervraagde verenigingen/clubs/scholen zegt nood te hebben aan nieuwe
sportinfrastructuur in de toekomst.

▪

Volgens de ondervraagde verenigingen/clubs/scholen is de nood aan nieuwe infrastructuur het
hoogst voor sporthallen, voetbalvelden, polyvalente openluchtsportvelden en zwemmogelijkheden.
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1.3 Behoeftebepaling op basis van theoretische
normen
Theoretische normen drukken per inwoner in Vlaanderen de behoeften uit voor een bepaalde
sportaccommodatie. Dit zijn algemene, voor geheel Vlaanderen van toepassing zijnde normen.
De toepassing van deze normen op de situatie in Brugge vormt een extra informatiebron om de noden
in te schatten naast de inventarisatie van het huidige aanbod, de enquête bij aanbieders en gebruikers,
toekomstige demografische evoluties, evolutie van de schoolbevolking en sporttrends.
We komen tot volgende conclusies:
▪

volgens deze normen is er geen tekort aan zwemwater in overdekte zwembaden;

▪

er is een theoretische nood aan in totaal 4 sporthallen: drie sporthallen voor het geheel van de
deelgemeenten/wijken Brugge-centrum - Kristus-Koning - Sint-Pieters - Sint-Jozef - Koolkerke en één
sporthal in Dudzele - Lissewege - Zwankendamme - Zeebrugge;

▪

de nood is minder prangend op het niveau van de sportlokalen. Het gaat over een theoretisch
tekort van in totaal vier sportlokalen waarvan drie te bestemmen in Sint-Pieters - Sint-Jozef Koolkerke en één in Dudzele - Lissewege - Zwankendamme - Zeebrugge;

▪

volgens de theoretische norm is er in Brugge een algemeen tekort aan voetbalvelden. Het tekort
wordt becijferd op 29 voetbalvelden, voor het grootste deel in Brugge-centum - Kristus-Koning Sint-Pieters - Sint-Jozef - Koolkerke (24 velden) en in Assebroek - Sint-Kruis (5 velden).

1.4 Vraag naar sportinfrastructuur op korte,
middellange en lange termijn
1.4.1 Demografische evolutie en sportparticipatie
Brugge telt op vandaag bijna 117.400 inwoners. Dit aantal is de laatste 10 jaar nauwelijks gegroeid
(+0,3%). Naar de toekomst toe voorziet de Vlaamse administratie een zeer beperkte groei van het
inwoneraantal tot bijna 117.800 personen in 2030. Dit is een toename met maar 0,3%.
Ook Brugge ontsnapt niet aan de gekende vergrijzingstendens. Het aantal personen in de
leeftijdsgroepen tot 54 jaar zal naar verwachting dalen, het aantal 65-plussers zal naar verwachting
toenemen.
Gelet op deze bevolkingsevolutie en de verwachte sterke veroudering van de Brugse bevolking in de
komende periode, kunnen we aannemen dat de sportparticipatie globaal eerder zal afnemen dan
toenemen.
Door de veroudering van de bevolking, is er wel een verschuiving in de aard van de beoefende sporten
in de richting van meer fietsen, wandelen en zwemmen. Behalve voor deze laatste sport creëert deze
vraagverschuiving geen extra druk op de sportinfrastructuur.
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1.4.2 Schoolbevolking
Brugge telt een belangrijk aantal leerlingen in het lager en secundair onderwijs en studenten in het
hoger onderwijs. Bovenop een bevolking van 117.400 inwoners, is er in Brugge in 2014 nog een
schoolbevolking van 46.276 personen.
De analyses hebben uitgewezen dat de Brugse schoolbevolking in de leeftijdsgroepen tussen 6 en
17 jaar eerder stabiel tot negatief zal evolueren en geen extra druk op de vraag naar
sportinfrastructuur zal creëren. Het aantal hogeschoolstudenten zal daarentegen wel verder groeien en
vooral de vraag naar indoorsportinfrastructuur versterken, niet enkel vanuit didactisch oogpunt
(bijvoorbeeld voor de kine-opleiding) maar ook vanuit recreatief oogpunt. Vooral de vraag naar een
polyvalente sporthal is groot.

1.4.3 Sporttrends
Ook op het vlak van sportbeoefening zijn trends waar te nemen. Dit zijn de voor Brugge belangrijkste
sporttrends:
▪

de informele sporter wint aan belang. Er is een trend naar meer ongebonden sporten, vaker buiten
de klassieke (club)structuren;

▪

individuele sporten winnen aan belang. Gekoppeld aan de vorige trend zien we ook een stijgend
belang van individuele sporten zoals lopen, fietsen, wandelen;

▪

motieven zoals bewegen, gezondheid en sociaal contact winnen aan belang. Vroeger draaide het in
sport voornamelijk rond competitie en prestaties. Nu zijn de motieven veel heterogener geworden;

▪

professionalisering van de sport. Het is niet omdat het sporten relatief minder in clubverband
gebeurt, dat het daarom minder professioneel gebeurt. Er is bijvoorbeeld een stijgende vraag naar
professionele begeleiding onder de vorm van een personal coach;

▪

sporten in de natuur wint steeds meer aan belang: outdoor fitnessen, mooie mountainbikeroutes,
looproutes door de bossen, zwemmen in natuurlijk water, …

▪

liefst wel in “my backyard”. Als we gaan lopen of fietsen, starten we liefst van aan onze voordeur.
Ook voor andere sporten geldt dat we graag dicht bij huis sporten. We zien ook een toenemend
belang van buurtsport, waarbij het niet alleen over het betrekken van kansengroepen gaat, maar
vrienden/buren die samen in de wijk sporten.
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2

TOEKOMSTVISIE

Om de toekomsvisie tot uitdrukking te brengen zoeken we een antwoord op volgende basisvragen:
▪

wat bieden we aan qua sportinfrastructuur?

▪

tot welke doelgroepen willen we ons richten?

 Brugge is de derde grootste stad van Vlaanderen en heeft een belangrijke rol als centrumstad.
Daarom is het evident dat de stad ervoor zorgt dat een breed, laagdrempelig, kwalitatief en goed
gespreid aanbod aan sportinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld.
 Het onderzoek heeft ons geleerd dat sportbeoefening en sportbeleving op vandaag meer inhoudt
dan het puur sportief bezig zijn. Aspecten zoals aandacht voor gezondheid, mogelijkheden tot
ontmoeting en plezier vinden in het sportieve worden steeds belangrijker in de toekomst. Bij de
uitbouw van (nieuwe) sportinfrastructuur moeten deze aspecten daarom meer dan in het verleden
worden meegenomen.
 Gelet op de evoluties en trends zal de groep van niet-georganiseerde, niet-competitieve sporters
meer aandacht moeten krijgen dan op vandaag. Dit wil niet zeggen dat dit ten koste moet gaan van
de georganiseerde sporters en clubs. Hun rol op het vlak van jeugdopleiding, uitstraling voor de
stad, enz. wordt ten volle erkend. Het wil wel zeggen dat de aandacht qua noden op het vlak van
sportinfrastructuur beter wordt gespreid over de diverse doelgroepen.
 De stad Brugge richt haar inspanningen in de eerste plaats op de behoeften van Brugse clubs en
verenigingen en eigen inwoners.

Uitgaande van deze toekomstvisie en de bevindingen in de diverse analyses, formuleren we vijf na te
streven strategische doelstellingen die bij verwezenlijking ervan leiden tot de oplossing van de gestelde
problematiek qua sportinfrastructuur in Brugge:

Strategische doelstellingen
1.

Verhogen van de kwaliteit van de bestaande sportinfrastructuur

2.

Verhogen van de beschikbaarheid van de bestaande sportinfrastructuur

3.

Streven naar meer polyvalent en gemeenschappelijk gebruik van sportinfrastructuur

4.

Opvullen van blinde vlekken in het bestaande sportinfrastructuuraanbod

5.

Inhaken op nieuwe trends

Voor elke doelstelling stellen we concrete acties voor om de doelstelling in de praktijk om te zetten. Ten
slotte staan we ook stil bij de rol van de Brugse sportdienst bij de uitvoering van dit actieplan.
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3

ACTIEPLAN

3.1 Strategische doelstelling 1: verhogen van de
kwaliteit van de bestaande sportinfrastructuur in Brugge
Om tegemoet te komen aan de nood aan een kwalitatieve upgrading van een belangrijk deel van de
huidige sportinfrastructuur in Brugge, zijn volgende twee acties voorzien.

Actie 1: onderhoud, renovatie en modernisering van de bestaande stedelijke sportinfrastructuur
Veel stedelijke sportinfrastructuur dateert uit de jaren 70 en 80 en is aan een duidelijke renovatie en
modernisering toe. De stad Brugge moet het voortouw nemen in deze inspanning voor een kwalitatieve
upgrade en zorgen dat haar eigen infrastructuur in orde is.

Actie 2: uitwerken en toepassen van een ondersteuningssysteem van stadswege voor onderhoud,
renovatie en modernisering van bestaande sportinfrastructuur van Brugse, erkende
sportverenigingen
Niet enkel de stedelijke sportinfrastructuur kampt met een aantal kwaliteitsproblemen. Dit geldt
volgens de enquête ook voor de infrastructuur van bepaalde sportclubs. Om deze derden een steuntje
in de rug te geven, kan de stad Brugge denken aan de ontwikkeling van een financieel
ondersteuningssysteem onder de vorm van een subsidiereglement, een hypotheekstelling of andere.

3.2 Strategische doelstelling 2: verhogen van de
beschikbaarheid van de bestaande
sportinfrastructuur in Brugge
In principe kan een betere benutting van de bestaande sportinfrastructuur voor een deel het probleem
van de overbevraging oplossen. Echter, de enquête bij aanbieders en gebruikers heeft aangetoond dat
we op dit vlak geen overdreven verwachtingen mogen koesteren. Toch verdient het aanbeveling om
enkele acties te ondernemen op dit vlak.
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Actie 3: wegnemen van drempels om sportinfrastructuur meer open te stellen
Om de redenen waarom men vrije tijdsblokken niet ter beschikking wil stellen van derden te counteren,
kan men denken aan volgende maatregelen:
▪

aanpassing van de infrastructuur om derden te kunnen ontvangen: aparte ingang, veiligheid, …

▪

garanderen van de kwaliteit van de infrastructuur kan eventueel deel uitmaken van het
ondersteuningssysteem (zie ook actie 2).

Van stadswege kan men streven naar de optimalisatie van huidige/afsluiten van nieuwe
gebruiksovereenkomsten met betrekking tot het buitenschoolse sportinfrastructuurgebruik: voorzien
van bewakingspersoneel, financiële tegemoetkoming voor het gebruik, …

Actie 4: aanpassen van sportinfrastructuur gericht op een breder gebruik in de tijd
Ook ingrepen in de manier waarop de sportinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld kan bijdragen
tot een hogere beschikbaarheid in de tijd. We geven enkele voorbeelden:
▪

meer flexibele indeling van sporthallen en sportlokalen in functie van het toelaten van medegebruik
op bepaalde uren (bijvoorbeeld gebruik van slimme lijnen op basis van ledverlichting);

▪

overkapping van kleinschalige infrastructuur om sporten mogelijk te maken bij meer diverse
weersomstandigheden;

▪

herdenken van de aanleg van kleinschalige infrastructuur in functie van mogelijke benutting van
dezelfde infrastructuur voor meerdere sporten of doelgroepen (zie ook actie 12);

▪

omvorming van grassportvelden tot of aanleg van synthetische velden (zie ook actie 8).

3.3 Strategische doelstelling 3: streven naar meer
polyvalent en gemeenschappelijk gebruik van
sportinfrastructuur in Brugge
Omwille van principes van een efficiënte aanwending van schaarse middelen en zuinig ruimtegebruik
moet er maximaal worden ingezet op het multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe
infrastructuur. Dit is inclusief het gemeenschappelijk gebruik van randinfrastructuur zoals kantine,
vergaderzaal, bergruimte, enz.
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Actie 5: clustering van sportinfrastructuur en andere voorzieningen
Het is een doelstelling van de stad Brugge om verspreid over het ganse grondgebied kwalitatieve
sportinfrastructuur aan te bieden. Dit belet niet dat bepaalde sportinfrastructuur kan worden
geconcentreerd in enkele grotere sportcentra. We denken in de eerste plaats aan de verdere uitbouw
van de sites Gulden Kamer (zuiden van Brugge) en Sint-Pietersplas (noorden van Brugge).

Actie 6: infrastructurele aanpassingen ter stimulering van gemeenschappelijk gebruik
Bestaande infrastructuur kan met lichte ingrepen geschikt worden gemaakt voor de beoefening van
verschillende sporten. We geven enkele voorbeelden:
▪

toepassing van het omnifieldconcept, bijvoorbeeld gedeelde ruimtes, gebruik van slimme lijnen,
enz.;

▪

integratie van individuele, afsluitbare opbergplaatsen voor materiaal.

In het uit te werken ondersteuningssysteem (zie actie 2) kan het delen van infrastructuur worden
gestimuleerd door bijvoorbeeld een aanvullend steunpercentage toe te kennen.

3.4 Strategische doelstelling 4: opvullen van blinde
vlekken in het bestaande sportinfrastructuuraanbod in Brugge
De nabije aanwezigheid van kwalitatieve sportinfrastructuur is één van de belangrijkste factoren die
mensen aanzet tot het beoefenen van sport- of bewegingsactiviteiten. Aangezien de stad Brugge
eigenaar en aanbieder is van ongeveer de helft van alle sportinfrastructuur in Brugge, heeft de stad op
dit vlak een belangrijke rol te vervullen. Het opvullen van een aantal blinde vlekken in het bestaande
sportaanbod zal hoe dan ook moeten gebeuren om tegemoet te komen aan de behoeften van de
Brugse sporters nu en in de toekomst.

Actie 7: investeren in nieuwe sportinfrastructuur in het kader van de georganiseerde sportbeoefening
Op basis van alle verzamelde informatie komen we tot volgend voorstel voor nieuwe
sportinfrastructuur in het kader van de georganiseerde sportbeoefening:
1) sporthallen en sportlokalen
▪

naast de op stapel staande projecten Weylerhof in Brugge-centrum en Xaverianen in Sint-Michiels is
er nog nood aan twee sporthallen: één in Sint-Pieters/Sint-Jozef/Koolkerke en één in Lissewege als
centraal punt in het noorden van Brugge;
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▪

het is evident dat de nieuwe sporthallen flexibel zijn in te delen en dat aan deze sporthallen één of
meerdere sportlokalen worden gekoppeld die voor sporten als turnen, indoor krachtbal, dansen,
gevechtsport, yoga, indoor petanque, enz. geschikt zijn;

▪

nieuwe sporthallen moeten groot genoeg zijn om diverse sporten op competitief niveau1 toe te
laten, bijvoorbeeld zaalvoetbal of handbal naast minivoetbal, basketbal, volleybal, ...

▪

bij de aanpassing van het Jan Breydelstadion in functie van de behoeften van Cercle Brugge moet
ruimte worden voorzien voor diverse sportlokalen. Dit betekent minstens de vervanging van de
huidige stedelijke infrastructuur op deze site. De creatie van enkele extra sportlokalen in het stadion
die tegemoetkomen aan de noden van diverse sporten in Sint-Andries/Sint-Michiels (zoals dans,
tafeltennis, vechtsport, enz.) is aangewezen.

2) voetbalvelden
▪

er is dringend nood aan bijkomende voetbalvelden ten noorden (Kristus-Koning/Sint-Pieters/SintJozef/Koolkerke) en ten oosten (Assebroek/Sint-Kruis) van de stad. In beide gevallen gaat het over
telkens minstens 5 grasterreinen. Dit staat los van het stadionproject dat Club Brugge in het
noorden van Sint-Pieters plant;

▪

terreinen op de site Jan Breydelstadion die eventueel zouden verloren gaan ten gevolge van het
herinrichten van de site, moeten uiteraard elders gecompenseerd worden. De twee kunstgrasvelden
op deze site moeten in elk geval behouden blijven omwille van hun ruimer gebruik dan enkel door
de twee voetbalverenigingen;

▪

het verdient aanbeveling om maximaal over te gaan tot de aanleg van kunstgrasvelden (zie verder
actie 8) die capaciteitverhogend werken.

3) andere infrastructuur
▪

een rugbyveld (met verlichting) wordt aangelegd (suggestie in Sint-Pieters);

▪

een extra hockeyterrein wordt aangelegd in Sint-Andries;

▪

uitbreiding van een schietstand met extra schietpunten in Brugge-centrum;

▪

de vraag naar natuurlijke duikgelegenheid in Zeebrugge moet verder worden onderzocht op zijn
haalbaarheid (financieel, locatie, veiligheid, ...).

Actie 8: investeren in kunstgrasvelden
De mathematische vraag naar voetbalterreinen is groot. Het gaat voor de ganse stad over een tekort
van circa 29 terreinen. Volgens bevindingen van Bloso is de capaciteit van een kunstgrasveld tot 3 keer
groter in te schatten dan de capaciteit van een gewoon grasveld. Daarbij komen nog andere voordelen
zoals een constante bodemkwaliteit, een betere bespeelbaarheid in diverse weersomstandigheden, enz.

1

Met competitief verwijzen we naar het beantwoorden aan wedstrijdreglementering op minstens provinciaal niveau. Dit staat los
van de nood aan tribunes of andere bijkomende voorzieningen.
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Als alle noden qua voetbalvelden ingevuld worden door kunstgrasvelden, is er dus geen nood aan
29 terreinen maar wel aan een tiental terreinen. Daarom is het aangewezen om de budgetten die de
stad heeft ingeschreven voor de aanleg van openluchtvelden maximaal te richten op synthetische
velden.
Om de meest dringende nood te ledigen kan worden geïnvesteerd in een kunstgrasveld in sportpark
Tempelhof in Sint-Pieters en in een tweede kunstgrasveld op Gulden Kamer in Sint-Kruis.
Op termijn zou het goed zijn dat alle ploegen die minstens provinciaal in competitie treden over een
kunstgrasveld kunnen beschikken.

3.5 Strategische doelstelling 5: inhaken op nieuwe
trends
De belangrijkste en voor dit onderzoek meest relevante trends zijn dat het informeel, ongebonden
sporten (inclusief buurtsporten) en individuele sporten zoals fietsen, lopen, wandelen of zwemmen,
aan belang winnen. Daarnaast is er het gekende fenomeen van de vergrijzing. Ook 55-plussers gaan
mee in de sport light trend omwille van een verschuiving van hun sportactiviteiten in de richting van
meer fietsen, wandelen of zwemmen.

Actie 9: Brugge loopstad, creatie van een netwerk van Finse pistes op Brugs grondgebied
De stad Brugge creëert een aanbod voor de lichtgeorganiseerde en individuele loopsport door het
voorzien van een netwerk van Finse pistes op Brugs grondgebied.
Op vandaag is er maar één echte Finse piste beschikbaar in Brugge in het Blosocentrum Julien Saelens.
Om tot een heus netwerk van Finse pistes op Brugse grondgebied te komen is de aanleg van volgende
vier Finse pistes aangewezen:
▪

op de Brugse Vesten;

▪

in het Jan Breydelstadion of sportpark Koude Keuken;

▪

op sportpark Gulden Kamer;

▪

rond de Sint-Pietersplas.

In een volgend stadium kan de aanleg van bijkomende Finse pistes worden bekeken op volgende
plaatsen:
▪

langs de Gentse vaart tussen Katelijnepoort en brug Steenbrugge, eventueel aansluitend op de
spoorwegbedding in Steenbrugge;

▪

in of rond Lissewege/Boudewijnkanaal ter invulling van de blinde vlek ten noorden van Brugge.
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Actie 10: creatie van openluchtzwemwater/-zwemvijver
Om met relatief weinig middelen te beantwoorden aan de vraag naar openluchtzwemwater, is de
inrichting van zwemwater of een zwemvijver in de Sint-Pietersplas aangewezen. Voordeel van deze site
is onder meer de goede waterkwaliteit en de aanwezigheid van en mogelijke koppeling met diverse
andere sporten en voorzieningen.
Een alternatieve locatie voor de creatie van openluchtzwemwater is de Krulleput in Sint-Andries of de
Langerei in Brugge-centrum. De Langerei vormt een zeer aantrekkelijke zwemzone op voorwaarde dat
de waterkwaliteit verbetert.

Actie 11: ondersteuning van het fietsen/wielrennen met een trainingszone
Om een breder publiek van sportieve fietsers en jeugdrenners de mogelijkheid tot fietstraining te
geven, kan een trainingszone of wedstrijdzone (bijvoorbeeld voor een tijdrit) worden voorzien op een
verkeersvrij en afgesloten circuit op de openbare weg. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks in een weekend
worden georganiseerd op een verlaten bedrijventerrein, of via een circuit rond Diksmuidse HeirwegZeeweg, enz. Voorzieningen voor tijdregistratie (bijvoorbeeld ingebouwd in het wegdek met chip voor
fietsers) zijn noodzakelijk.

Actie 12: inzetten op buurtgerichte laagdrempelige sportinfrastructuur
Omwille van het stijgend belang van het informeel sporten en de buurtsport neemt het belang van
sport-/beweegpleintjes toe als plaatsen om laagdrempelig sport te beoefenen. Daarom is er het
voorstel om het sportaanbod in het centrum en de wijken aan te vullen met laagdrempelige
infrastructuur zoals multifunctionele sportveldjes, buitenfitness, enz. Deze infrastructuur speelt ook in
op de vergrijzing van de bevolking.
In veel wijken en deelgemeenten ontbreekt deze infrastructuur nagenoeg volledig. Prioritaire locaties
voor de installatie van nieuwe, buurtgerichte, multifunctionele en laagdrempelige sportinfrastructuur
zijn:
▪

het zuiden van Sint-Andries en Sint-Michiels;

▪

Dudzele-Lissewege-Zwankendamme-Zeebrugge-Bad.

Verder kunnen bestaande trapveldjes een upgrade krijgen naar minipitches. Het gaat over de
bestaande trapveldjes in:
▪

Assebroek/Sint-Kruis;

▪

Sint-Jozef/Koolkerke;

▪

Zeebrugge-dorp.
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Om (mogelijke) weerstanden bij omwonenden te overwinnen dient goed nagedacht te worden over de
inrichting, bijvoorbeeld door het gebruik van geluiddempende omheiningen, hoog hek (achter de
doelen) om ballenoverlast te voorkomen, speelveld afsluiten met een net, enz.
Overkapping gekoppeld aan verlichting, is nuttig om de bruikbaarheid van de infrastructuur te verlengen
in de tijd (zie ook actie 4).
Actie 13: polyvalent terrein/outdoor sportpark voor natuurgebonden sporten
Een van de sporttrends is het sporten in de natuur.
Op korte termijn kan een mountainbikeroute single track worden voorzien op het sportpark Gulden
Kamer, eventueel ook aan de Sint-Pietersplas.
Op langere termijn kan Brugge verder op deze trend aansluiten door een polyvalent terrein te voorzien
voor natuurgebonden sporten zoals survival run, oriëntatieloop, mountainbike, enz. Een mogelijke
locatie is de zone Lappersfort-Vaartdijkstraat die nu nog toebehoort aan de NMBS maar op termijn
wellicht vrijkomt. Het is een interessante zone omwille van de beschikbare ruimte, de aanwezigheid van
een vijver en de geringe bewoning in de omgeving.
Dit kan verder uitgroeien tot een outdoor sportpark door toevoeging van een BMX- en skatepark.

3.6 Rol van de Brugse sportdienst bij de uitvoering
van dit actieplan
De stad Brugge is een belangrijke maar niet de enige aanbieder van sportinfrastructuur in Brugge. Ook
scholen, andere overheden en private organisaties zorgen voor een aanbod. Binnen dit geheel kan de
Brugse sportdienst een belangrijke ondersteunende, coördinerende en regisserende taak opnemen.

Actie 14: initiëren van regionaal overleg
Uit een rondvraag bij de buurgemeenten blijkt dat bepaalde gemeenten initiatieven nemen of plannen
maken die hun schaal overtreft. Het kan een taak zijn van de Brugse sportdienst om deze samenwerking
inzake lokaal overschrijdende sportinfrastructuur gestalte te geven door bijvoorbeeld het initiatief te
nemen voor regelmatig regionaal overleg. Op deze manier kunnen schaarse middelen en ruimte
efficiënter worden aangewend ten bate van alle sporters in de Brugse regio.
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Actie 15: organisatie van informatiestroom naar de burgers toe via digitale communicatie
Het is de bedoeling om een digitale tool te ontwikkelen geïntegreerd in het e-loketprogramma van de
stad. Het zal de gebruikers mogelijk maken om in eerste instantie informatie in te winnen over het
sportaanbod in Brugge. Op termijn kan men ook denken aan online reservatiemogelijkheden. Het is de
taak van de sportdienst om de basisinformatie volledig en up-to-date te houden.

Actie 16: inzet van sociale media om de niet-georganiseerde sporter de kans te geven om met
anderen samen te sporten
Het niet-georganiseerd sporten wint steeds verder aan belang. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat
mensen alleen sporten. Veel niet-georganiseerde sporters willen hun sport in een groep(je) beoefenen,
denken we maar aan de vele loopgroepjes. Ook wie bijvoorbeeld een 3x3 voetbalpartijtje wil spelen,
heeft behoefte aan medespelers.
Het kan een idee zijn voor de Brugse sportdienst om te proberen deze sporters samen te brengen,
bijvoorbeeld via een Facebookpagina “wie sport er in mijn buurt?”.

Actie 17: inzet van coaches
Onderzoek heeft uitgewezen dat veel meer mensen een openbaar sportterrein gebruiken als daar
coaches aanwezig zijn. Het kan een idee zijn voor de sportdienst om op geregelde tijdstippen en
afwisselend over de verschillende infrastructuren en locaties, coaches ter beschikking te stellen voor de
buurtsporters. Dit kan gebeuren in overleg met bijvoorbeeld de Brugse sportschool in KTA of de afdeling
Sport & Bewegen van Howest, in het kader van praktijkonderricht, stage, enz.

Actie 18: monitoring
De opmaak van dit plan moet een heel proces in gang zetten om het sportinfrastructuuraanbod in
Brugge te optimaliseren en uit te breiden in de komende jaren.
Het is een belangrijke taak van de Brugse sportdienst om de voortgang van de uitvoering van dit plan
op te volgen en desnoods bij te sturen in de loop van de volledige planperiode.
Tijdens de opmaak van deze studie stoten we op een gebrek aan informatie over de nietgeorganiseerde sporter. Het kan daarom een opdracht zijn om in de komende jaren deze doelgroep
beter in kaart te brengen in functie van hun profiel, hun sportieve activiteiten, hun noden en suggesties,
enz.
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3.7 Bundeling in meerjarenactieplan
Op de bijgaande overzichtskaart is de nood aan nieuwe sportinfrastructuur aangeduid in functie van
korte, middellange en lange termijn en de aard van de nodige infrastructuur. Om een volledig beeld van
heden en toekomst te hebben moet deze kaart naast de kaarten worden gelegd die het huidige aanbod
aan sportinfrastructuur in Brugge weergeven.
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Nood aan nieuwe sportinfrastructuur Brugge, naar timing en aard
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