
DE STAD BRUGGE MAAKT PLANNEN



24 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) 

wonen

ontspannen - cultuur

ontspannen – sport

open ruimte

zorg

strategisch project stationsomgeving

ondernemen

infrastructuur



� een deel of delen van het grondgebied van een gemeente

� verordenende voorschriften 

bestemming

d.i. het gebruik waarvoor het gebied wordt voorbehouden

inrichting

bvb. bouwzones, bouwhoogtes, materiaalgebruik, …

beheer

bvb. onderhoud 

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ?



RUP Noorweegse Kaai (stedelijk wonen)

situering



� zal BPA 31 Noorweegse Kaai gedeeltelijk vervangen

� herontwikkeling voormalige bedrijfssite voor wonen

� nood aan herziening van de bebouwingregels

RUP Noorweegse Kaai

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Sint-Pietersmolenwijk (wonen)

situering



� zal BPA 32 Molenstraat Zuid vervangen

� realisatie van gemengd woonproject (sociale en private woningen)

� verordenend vastleggen van principes uit stedenbouwkundige studie 

(eindrapport november 2004) 

� het actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften.

RUP Sint-Pietersmolenwijk

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Rustenburg (stedelijk wonen)

situering



� zal BPA 27 Rustenburg vervangen

� kwalitatieve woonontwikkeling langs het water (Steenkaai)

� meer mogelijkheden i.f.v. kantoren en diensten

langs de Oostendse Steenweg en Blankenbergse Steenweg 

� nabestemming ambachtelijke zones (bv. voormalige borstelfabriek)

� ontwikkelingsmogelijkheden voor binnengebieden

(bv. binnengrond aansluitend met LIDL langs Oostendse Steenweg

� ontwikkelingsmogelijkheden voor niet aangesneden bouwgrond

(hoek Steenkaai - Wijnenburgstraat, hoek Rustenburgstraat - Steenkaai) 

� nadenken over de binnengebieden voor gemeenschappelijke garages

(bouwblok Wijnenburgstraat-Steenkaai, bouwblok Tempelhof –

Sint  Paulusstraat- Potentestraat) 

RUP Rustenburg

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Tempelhof (wonen en recreatie)

situering



� nabestemming van ambachtelijke zones (drukkerij Catharina Press en omgeving)

� eventuele noden sportpark Tempelhof onderzoeken

� meer mogelijkheden voor diensten langs de Blankenbergse Steenweg

� langzame verkeersverbinding op het tracé van de Blankenbergse Dijk mogelijk

maken tussen de (nog te realiseren) onderdoorgang onder het spoor en de kerk

� passende bestemming voor voormalige spoorwegbedding langs de Palingstraat

(waar een wandel- en fietsverbinding naar het Duivekeetbos wordt  gepland)

RUP Tempelhof

waarom wordt het opgemaakt?



RUP voormalige militaire schietstand Oude Kortrijkstraat

(wonen bij het park)

situering



RUP voormalige militaire schietstand Oude Kortrijkstraat

waarom wordt het opgemaakt?

� ontwikkelingsmogelijkheden in functie van (her)bestemming naar 

wonen en woonondersteunende functies (o.a. buurtparking)

in combinatie met buurtpark

� onderzoek verschillende functies die het buurtpark kan vervullen

(groene ontspanningsruimte, natuurfunctie, educatie, waterberging, …)

� onderzoek naar erfgoedwaarden

� uitzetten van randvoorwaarden voor een duurzame en een ruimtelijk

kwalitatieve invulling van de beoogde bestemmingen teneinde een

een voorbeeldproject te ontwikkelen



RUP Leiselehoek (wonen)

situering



� zal BPA 93 Leiselehoek vervangen

� nabestemming van de landbouwbedrijfzones langs de Leiselebeek

� verruiming mogelijkheden van bestaande gebouwen Leyselehof

(studentenhuisvesting)

� actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften

RUP Leiselehoek

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Jan Breydellaan (wonen)

situering



� zal BPA 78 Noord-Oost III vervangen

� nabestemming ambachtelijke zones onderzoeken

� ontwikkelingsmogelijkheden van Villa Maria onderzoeken

vraag voor uitbreiding en ondergrondse parking, …

� actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften

RUP Jan Breydellaan

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Gistelse Steenweg – Noord (wonen)

situering



� zal BPA 82 Noord-Oost I vervangen

� nabestemming ambachtelijke zones onderzoeken

� sociaal woonproject ter hoogte van Van Leeg tot Zand mogelijk maken

� uitbreidingsmogelijkheden kasteel Les Acacias onderzoeken

met openstelling park voor publiek

� actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften

RUP Gistelse Steenweg – Noord (wonen)

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Vaartdijkstraat (wonen aan het water)

situering



� ontwikkelingsvisie voor omgeving (voormalige) bedrijven

(Rammant en Verhelst)

achterliggend gebied (NMBS) met garantie ontsluiting

gebied aan de  overzijde van het kanaal (Baron Ruzettelaan)

KMO zone Vaartdijkstraat - Zuid

� herbestemming bedrijfssites in functie kwalitatief woonproject

� groene bestemming KMO-zone Vaartdijkstraat-Zuid (parkgebied)

RUP Vaartdijkstraat

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Christus Koning Noord-Oost (wonen)

situering



� zal BPA 7 Christus-Koning Noord-Oost vervangen 

� uitbreiding van gebied met Ruzettepark en aangrenzende straten

� nabestemming ambachtelijke zones onderzoeken

wasserij, Electrabel, Van Marcke, …

� kwalitatieve woonontwikkeling langs het water (Kolenkaai)

� verruimen mogelijkheden langs de belangrijkste straten i.f.v.

kantoren en diensten

� actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften

RUP Christus Koning Noord-Oost (stedelijk wonen) 

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Christus Koning Zuid-West (stedelijk wonen)

situering



� zal BPA 8 Christus-Koning Zuid-West vervangen

� kwalitatieve woonontwikkeling langs het water

(Houtkaai, Maria van Bourgondiëlaan)

� actualisatie architectuurhistorische en stadslandschappelijke waarde

van panden en voorwaarden inzake materiaalgebruik herformuleren

i.f.v. behoud waardevol stadslandschap en typologie bebouwing

� opnemen van gastenkamers, restaurants en drankgelegenheden

als nevenfunctie bij woonpanden

(Scheepsdalelaan,Filips de Goedelaan, Houtkaai)

� meer mogelijkheden voor woonondersteunende voorzieningen

(kinderopvang, strijkatelier,…)

� evaluatie bestemming voor binnengebieden

(private tuinen bij woningen i.p.v. alleen bergingen, 30/70% regel, …)

� oplossing voor zone 8 na vernietigingsarrest Raad van State

om omvorming naar wonen mogelijk te maken

� actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften

RUP Christus Koning Zuid-West 

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Oud militair hospitaal Peterseliestraat (stedelijk wonen)

situering



RUP Oud militair hospitaal Peterseliestraat

waarom wordt het opgemaakt?

� sociaal woonproject mogelijk maken in combinatie met

buurtparkeergelegenheid, openbaar groen, speelplein,

openbare voorzieningen en woonondersteunende functies

� eventuele noden n.a.v. Brugge als Unesco-werelderfgoed



RUP diensten en woonondersteunende functies

waarom wordt het opgemaakt?

� meer mogelijkheden voor dienstverlening die integraal deel uitmaakt

van de woon- en leefstructuur

vb. kinderopvang, strijkatelier nieuwkuis, palliatieve zorgen, …

� aanpakken 70/30-verhouding en / of  juridische leemte in 

BPA’s en verkavelingen

� ook specifiek aandacht voor ruimte voor buurtparkeergelegenheid



RUP Magdalenazaal (ontspannen – cultuur)

situering



� zal BPA 72 Torhoutsesteenweg - Zuid gedeeltelijk vervangen

� uitbreidingsmogelijkheden Magdalenazaal verruimen

uitbreiding i.f.v. Cactus Muziekcentrum 

(zaal, administratie, ontmoetingsmoetingsplaats voor vrijwilligers)

� randvoorwaarden i.v.m. inrichting

bebouwingsregels, inrichting buurtpark, mobiliteit, …

RUP Magdalenazaal

waarom wordt het opgemaakt?



3 RUP ‘s voor lokale sportinfrastructuur (ontspannen)

situering

waarom worden ze opgemaakt? 

� gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

behoefte voor 14 bijkomende voetbalvelden

op 6 locaties in aansluiting op bestaande sportcentra

juridisch mogelijk maken via RUP

� start met 3 locaties waarvoor de Stad bevoegd is:

Gulden Kamer, Maleveld en sportpark Dudzele



RUP ‘s lokale sportinfrastructuur – sportpark Gulden Kamer

+ 6 voetbalvelden



RUP ‘s lokale sportinfrastructuur – Maleveld

+ 2 voetbalvelden + 2 krachtbalvelden ten noorden Brieversweg



RUP ‘s lokale sportinfrastructuur – sportpark Dudzele

+ 2  voetbalvelden



3 RUP ‘s voor open ruimte

situering

� gebied ten noorden van het Zuidervaartje

� gebied ten zuiden van de Kerkdreef

� gebied ten zuiden van Mispelaar 



3 RUP ‘s voor open ruimte

waarom worden ze opgemaakt?

� 3 woonuitbreidingsgebieden die niet aangesneden worden

� bestendigen huidige open ruimte functie voor de toekomst

� door passende open ruimte bestemming 



RUP open ruimtegebied ten noorden van het Zuidervaartje

� passende bestemming: bouwvrij agrarisch gebied

� uitbreidingsmogelijkheden tennisclub mits buffering t.a.v. landschap        

� randafwerking bebouwde randen



RUP open ruimtegebied ten zuiden van de Kerkdreef

� passende bestemming: gemengd open ruimtegebied

� randafwerking bebouwde randen Astridlaan



RUP open ruimtegebied ten zuiden van Mispelaar

passende bestemming: 

gemengd open ruimtegebied met overdruk natuurverweving 



RUP AZ Sint-Jan (zorg)

situering



� contouren socio-medische campus vastleggen

� randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling

bestemming

zodat nevenfuncties die noodzakelijk zijn voor de

werking van het ziekenhuis (o.m. het afvalstoffenpark, koelinstallaties,

keuken) niet langer beperkt of gehypothekeerd worden

inrichting

voldoende groen- en open ruimtevoorzieningen ifv aangename

verblijfsomgeving, interne verkeerscirculatie, …

RUP AZ Sint-Jan 

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Stationsomgeving (strategisch project)

situering



� zal BPA 80 La Brugeoise fase “stationsomgeving” vervangen

� de bestaande situatie – uitgaande van behoud van bestaande

maatvoering en begrenzing parking – intekenen 

� herziening bebouwingsregels

bouwhoogtes, bezetting, bebouwingsmogelijkheden op parking, …

RUP Stationsomgeving

waarom wordt het opgemaakt?



RUP Kinepolis (infrastructuur en ondernemen)

situering

� herbestemming braakliggende grond (ten zuiden Kinepolis)

in functie van park-and-ridezone + ontsluiting

� herbestemming gronden tussen Kinepolis en Expressweg

in functie van kantoren



RUP buffer Dudzele

situering



� kadert in landinrichtingsproject Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge

� inrichtingsplan in kader van aanleg A11 met maatregelen inzake

landschappelijke inpassing, buffering, ecotoopcompensatie,

landbouwuitbating

� inrichting van de zone tussen Dudzele-dorp en de A11 als bufferzone

� nood aan passende bestemming

RUP buffer Dudzele

waarom wordt het opgemaakt?



managementplan binnenstad

situering



=     VISIENOTA EN PLAN VAN AANPAK VOOR 

HET BEHOUD EN HET BEHEER VAN DE BINNENSTAD EN DE BUFFERZONE

� de expliciete vraag van UNESCO voor de opmaak van dergelijk        

managementplan voor de Unesco erfgoedzone

� omwille van de veranderde situatie sinds het structuurplan van 1975

� een herziening noodzakelijk is voor de aanpak en het functioneren van de           

stad

� om de uitzonderlijke universele waarden van Brugge te beschermen en in                 

stand te houden

managementplan binnenstad

waarom wordt het opgemaakt?



Opgemaakt i.o. van schepen Mercedes Van Volcem

Stad Brugge – Dienst Ruimtelijke Ordening – planningscel - NV


