
Open ruimte beleidsplan



Gewenste open ruimte structuur

Het beleidsplan is het resultaat van een langdurig proces en verregaand 
onderzoek van de open-ruimte-gebieden en de ruimtes met open-ruimte-
potenties binnen de historische binnenstad.

Deze inventaris en analyse van de resultaten moet leiden tot een
oordeelkundig beleidsinstrument omtrent de vrijwaring en de eventuele 
wenselijkheid van mogelijke ingrepen in de nog beschikbare open ruimte 
gebieden.

Bijzonder aandacht ging hierbij naar de zones, meestal binnengronden, die tot 
op heden hun heel karakteristieke eigenschappen verbonden met hun initiële 
gebruik of bestemming hebben weten te behouden (blekerijgronden, 
moestuinen, boomgaarden, kloostertuinen, ...)

Het is onze uiterste zorg om met de beschikbare ruimte op een duurzame en 
behoedzame wijze om te gaan. 



Gewenste open ruimte structuur

De verschillende kwartieren bezitten telkens een patroon dat voortvloeit uit de 
historische-stedenbouwkundige groei en de eigenheid van het kwartier.

Dit patroon heeft zijn weerslag op de aanwezige open ruimten. 
De diversiteit aan open ruimten wordt in de visie als waardevol beschouwd. 

Het behoud van de specifieke kwartiereigen openruimtepatronen staat daarom 
voorop. 

De relatie tussen het stratenpatroon, het bouwblokkenweefsel en de open 
ruimten van de binnengebieden dient bij mogelijke herstructureringen steeds 
te worden onderzocht en gerespecteerd.





Beleidsadviezen



Gewenste open ruimte structuur

Opvolging van het beleidsplan
De concrete uitwerking en realisatie van het beleidsplan vereist een continue 
opvolging van de verschillende aspecten van de open ruimte die aan bod 
komen. 

Sensibiliseren en activeren
De open ruimten in de binnenstad van Brugge zijn onlosmakelijk verbonden 
met de erfgoedwaarde en de leefkwaliteit. De samenhang en de waarde van 
de open ruimte in de binnenstad kunnen vergroot worden door middel van een 
gepaste communicatie en strategische acties. Vb. ‘openruimtewandeling’.

Afstemming met andere plannen
Voor een goede doorwerking van het open-ruimtebeleid naar realisatie toe is 
het ontzettend belangrijk om de doelstellingen en de keuzes van dit 
beleidsplan te vertalen naar de andere beleidsdomeinen. 



Open ruimten



Gewenste open ruimte structuur

4 categorieën open ruimten

1) Open ruimten ‘non-toccandi’

2) Te behouden Open ruimten

3) Te herstructureren Open Ruimten

4) Te herwinnen Open Ruimten



Gewenste open ruimte structuur

Open ruimten ‘non-toccandi’
De open ruimten ‘non-toccandi’ zijn de meest waardevolle open ruimten. Ze 
worden beschouwd als ‘groene monumenten’ en worden daarom integraal 
beschermd, zowel qua bestemming als qua inrichting.

Voorbeelden:
het begijnhof  De Wijngaard, de tuin van de Ongeschoeide Karmelietessen;
de tuin van het Grootseminarie; de tuin van de Sint-Sebastiaansgilde;
de tuin van de Sint-Jorisgilde; de Dijver.

Beleid
⇒opname van de open ruimte in een RUP;
⇒ bescherming van de open ruimte (landschap, stadsgezicht, ed.)
⇒ verlenen van een onderhoudssubsidie 
⇒ publiek toegankelijk maken (al dan niet gedeeltelijk) van de open ruimte.



Open ruimten 
‘non-toccandi’



Gewenste open ruimte structuur

Te behouden open ruimten
De open ruimten die moeten behouden blijven, vervullen een belangrijke 
openruimtefunctie voor het kwartier waarin ze gelegen zijn of voor de stad in 
haar geheel, bv. als plein, als rustig park, als speelplek, enz. Deze ruimten 
worden gevrijwaard als open ruimten.

Voorbeelden van te behouden open ruimten zijn:
de stadspleinen; de stadsparken; de tuin van de Ongeschoeide Karmelieten;
de tuin van het Dominicanessenklooster; de tuin van het Engels Klooster;
de tuin van de zusters Redemptoristinnen; 

Beleid
=> opname van de open ruimte in een RUP;
=> opmaak van een inrichtingsplan en een beheersplan voor de open ruimte;
=> opname van de open ruimte in het publiek domein;
=> publiek toegankelijk maken (al dan niet gedeeltelijk) van de open ruimte.
=> onderhoudssubsidie, op voorwaarde van aantonen van publiek belang.



Te behouden 
open ruimten



Gewenste open ruimte structuur

Te herstructuren open ruimten
De open ruimten, die kunnen geherstructureerd worden, maken deel uit van 
een ruimer gebied waarbinnen zowel bebouwing als open ruimte voorkomt. 
Door middel van een herstructurering van het volledige gebied moet de 
aanwezige open ruimte in kwalitatief opzicht versterkt worden.
Het aandeel open ruimte mag bij een herstructurering niet substantieel 
afnemen. Inname van open ruimte kan slechts aanvaard worden onder strikte 
voorwaarden en moet het publieke karakter van de open ruimten versterken 
worden..
Voorbeelden: de tuin van het Sint-Jozefsinstituut; de site van Rust Roest;
de site van de Weylerkazerne; de tuin van het RVT Sint-Clara;
de site van het Sint-Leocollege; de site van het KTA Jacobinessenstraat;

Beleid
=> opmaak van masterplan voor gebied waarin open ruimte gelegen is;
=> publiek toegankelijk maken van open ruimte;
=> begeleiding van het herstructureringsproces door derde partijen.



Te herstructureren 
Open Ruimte



Gewenste open ruimte structuur

Te herwinnen open ruimten
Op bepaalde plaatsen moet de openruimtestructuur van de binnenstad 
vervolledigd worden en moeten nieuwe open ruimten gecreëerd worden.
Het herwinnen van open ruimten zorgt voor het realiseren van ontbrekende 
schakels in de openruimtestructuur. 
Dit kan door gebouwen af te breken en nieuwe open ruimte te creëren, door 
groenassen in te richten, door wandel- en fietspaden aan te leggen, enz.
Voorbeelden van te herwinnen open ruimten zijn:
het Baron Ruzettepark; de site van het bedrijf Genencor; de sectie van de 
vestingen ter hoogte van de Boninvest

Beleid
⇒opmaak van een RUP; 
⇒ procedure tot aankoop of onteigening; 
⇒ herinrichting openbaar domein; 
⇒ handhaving gericht op de open ruimte.



Te herwinnen 
open ruimte



Concrete actiepunten



Concrete actiepunten

1) Planningsinitiatieven

2) Uitbreidingen beschermingen 

3) Actief beleid voor de publieke toegankelijkheid v an de open ruimten

4) Inrichtingsprojecten

5) Onderhoud- en instandhoudingspremies



Concrete actiepunten

1. Planningsinitiatieven
Visie ontwikkelen en een ruimtelijk ontwerp opmaken kan gebeuren onder de 
vorm van streefbeelden, masterplannen of inrichtingsplannen. De uitwerking 
van de verschillende planningsinitiatieven voor de open ruimte moet door de 
stad gecoördineerd en opgevolgd worden, in relatie tot de algemene 
stedenbouwkundige ontwikkeling van de binnenstad.

Concrete acties 
⇒het opzetten van een proactief masterplanningsteam door de Dienst 
Stedenbeleid, de Dienst Ruimtelijke Ordening Unescozone en de Groendienst. 
=>Opmaak globaal werkplan open ruimte binnenstad met permanente 
monitoring en opvolging opportuniteiten
⇒ Proactief zoeken naar financiële middelen studie, aankoop en onderhoud
⇒ Opmaak van streefbeeld voor lineaire open-ruimtestructuur: de groene 
ringstructuur; de reien; 
⇒ Opmaak van masterplannen voor verschillende sites, in samenspraak met 
de betrokken actoren, o.m.: Koning Albert I-park; Baron Ruzettepark; site 
Baliestraat; site Wit-Gele Kruis; site Groenestraat;
=> Uitwerking van ‘openruimtewandeling’ doorheen binnenstad



Concrete actiepunten

2. Uitbreiding beschermingen 
Sommige belangrijke, waardevolle open ruimten van de binnenstad zijn 
momenteel onvoldoende (juridisch) beschermd. Voor deze open ruimten wordt 
een beschermingsprocedure gestart.

Het betreft o.m. over de volgende open ruimten:
reien en reie-oevers; 
parken en pleinen: Koningin Astridpark; de Dijver; Wijngaardplein;
Tuinen: tuin Huis De Halleux; tuin Ongeschoeide Karmelietessen; tuin Groot 
seminarie; tuin Engels Klooster; (beschermd,enkel als stadsgezicht) tuin Sint-
Sebastiaansgilde; (beschermd, enkel als landschap) tuin Guido 
Gezellemuseum; tuin Sint-Jorisgilde; tuin Groeninge nr. 2.
De godshuizen (nagenoeg alle godshuizen beschermd als monument)

Godshuis De Schipjes, Godshuis Zorghe, Godshuis Paruitte, Godshuis 
Schippers, Godshuis De Muelenaere, Sint Jozef, Het Rooms Convent 
Godshuis Marius Voet, Godshuis O.L.V. van Blindekens, Godshuis O.L.V. 
Van Paemel, Godshuis O.L.V. van de Zeven Weeën, Godshuis De Moor 
Godshuis Van Volden, Godshuis Reyphens, Godshuis Van Campen



Concrete actiepunten

Actief beleid voor de publieke toegankelijkheid van  de open ruimten
Opname van een aantal open ruimten, die momenteel afgesloten of in privé-
eigendom zijn, in het openbaar domein. 
Actief beleid noodzakelijk:
Aankoopopties of erfpachten van:
- bebouwing Baron Ruzettepark voor groenstructuur
- bebouwing Boninvest voor groenstructuur
- tuin van de Ongeschoeide Karmelieten en van de tuin Wodon (Sint-
Jorisstraat 25) als toekomstige oase;
- tuin van Grootseminarie: toekomstig stadspark;
- tuin Ten Eeckhoute als toekomstige oase;
- Zuidelijke deel van het Sint-Gilliskwartier: tuin van Thomas, oude kloostertuin 
van de Augustijnen of de tuin van het voormalige kadaster;
- Langestraatkwartier: tuin van de Christelijke werkgevers (Langestraat 21) of 
de tuin van het justitiepaleis.
- Tuin van Campers (J. & M. Sabbestraat ) 
- Openstellen van bestaande speelvelden op de site van de voormalige 
Rijksnormaalschool, op site Spermalie en op site van school aan Garenmarkt.



Concrete actiepunten

Inrichtingsprojecten

Open ruimten die grote potenties in zich dragen als onderdelen van het 
openruimtenetwerk van de binnenstad moeten actief worden heringericht. 
In het kader hiervan kan het wenselijk zijn om aan sommige open ruimten een 
nuttige functie toe te wijzen, die het behoud en het beheer ervan ondersteunt, 
bv. het gebruik van een kloostertuin als moestuin.

De volgende open ruimten worden heringericht (niet-limitatieve lijst):
Baron Ruzettepark;
museumsite Groeninge in relatie tot de tuin Ten Eeckhoute;
site Oud-Sint Jan;
Koning Albert I-park, met integratie van een stedelijke speelruimte.



Concrete actiepunten

Onderhouds- en instandhoudingspremies

Systeem van premies voor onderhoud en instandhouding waardevolle open 
ruimtes. Reglement bepaalt op een duidelijke manier de voorwaarden de 
grootte van de premies. Essentiële voorwaarden o.m.:
1) opgenomen zijn op de lijst van de ‘open ruimten non-toccandi’ of ‘te 
behouden open ruimte’;
2) de (potentiële) waarde van de open ruimte;
3) de tijdelijke of gedeeltelijke openstelling van open ruimte voor publiek;
4) de opmaak van een beheersplan.
5) De volgende open ruimten (niet-limitatieve lijst) komen hiervoor zeker in 
aanmerking: tuin Ongeschoeide Karmelietessen; tuin Ongeschoeide 
Karmelieten; tuin Ten Eeckhoute; tuin Sint-Godelieveabdij; tuin Engels 
klooster; tuin Jeruzalemkerk; voormalige bleekweide Baliestraat.



Andere aandachtspunten

herbestemming 

kloostersites
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20 kloosterordes

� 5 kloosters met actieve 
onderwijsfunctie

� 3 kloosters gekoppeld 
aan rust – en 
verzorgingsinstelling 

� 6 kloosters mogelijks 
problematisch naar 
herbestemming

� 1 klooster al verkocht 
en herbestemming naar 
wonen en studenten

Problematiek 
kloostersites
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Project Katelijnepark

• Kloostersite verkocht aan privaat 
projectontwikkelaar omstreeks 2005

• Herbestemmingsproblematiek : 
behoud of sloop

• Doelstellingen :
• “Wonen in de stad”
• Binnenstedelijks inbreidingsproject

• Behoud structuur en eigenheid 
kloostersite

• Behoud waardevolle kloostertuinen
• Behoud karakter kloostertuinen


