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Inleiding
Uitgangspunt:

Ter vervanging van het BPA 27 Rustenburg, goedgekeurd dd. 24-03-1992
Gedeeltelijk ter vervanging van het BPA Ruddershove, dd. 03-09-1996

Doel algemeen:
Actualiseren van verouderde voorschriften

Doel specifiek:
Nadenken over een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs het water
Ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken van een aantal ambachtelijke zones waar na stopzetting 
van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer wenselijk is
Onderzoek naar de binnengebieden gelegen in het plangebied
Ontwikkelingsmogelijkheden van nog niet aangesneden bouwgrond
Nadenken over de binnengebieden voor gemeenschappelijke garages die nog niet gerealiseerd 
werden o.a. wegens noodzaak privaat initiatief
Uitbreiden bestemming in functie van kantoren en diensten langs de Oostendse Stw. en 
Blankenbergsestw.
Onderzoeken opportuniteit van de nabijheid station Brugge Sint-Pieters
Toetsing aan de lijst ‘inventaris bouwkundig erfgoed’



Situering-Macro



Situering-Macro



Situering-Meso



Planningscontext



Planningscontext
Gewenste ruimtelijke structuur in GRS:

Bestaand woonweefsel
Te versterken as met lokale 
voorzieningen
Uitbouw kanalen als groenas
Secundaire weg
Recreatieve fietsroute



Juridisch kader



Juridisch kader
Gewestplan

Woongebied



Juridisch kader
BPA Rustenburg

dd. 24-03-1992
Verouderde bestemmingen 

~ Tuinzone
~ …

BPA Rustenburg
dd. 03-09-1996
Overzijde spoorweg
Bestemming AH

~ Ambachtelijke werkplaatsen
~ Kleine ondernemingen
~ (detail)handel
~ Kantoren
~ Horeca

Kunsthistorisch 
gebouw 



Bestaande toestand



Bestaande toestand
Aanwezige functies

Meergezinswoningen langs water
Cluster sociale woningen
Gemeenschapsvoorzieningen:

~ Kerk
~ School

Garages in binnenblokken
Kantoren site Viaene
Handel 

~ Blankenbergsesteenweg
~ Oostendse Steenweg
~ Steenkaai

Borstelfabriek



Bestaande toestand
Aanwezige groen- en speelvoorzieningen

Zone Rustenburgpark
N-zone
Toekomst heraanleg Steenkaai



Bestaande toestand
Type bebouwing

Overwegend gesloten
Halopen-open vooral langs de 
Steenkaai



Bestaande toestand
Bouwlagen binnen het plangebied

Steenkaai hogere blokken
Langs Blankenbergse steenweg
Enkele langs Oostendse steenweg



Bestaande toestand
Specifieke binnengebieden

1. Potentestraat enTempelhof
~ Private tuinen
~ BPA garagecluster

2. Potentestraat en 2 steenwegen
~ School Sint-Leo + bedrijfsruimtes
~ Geen uitbreidingswens

3. Sint-Pieterstatiedreef – Wijnenburgstraat – Karel 
Mestdaghstraat

~ Garagecluster

4. Sint-Pietersstatiedreef – Karel Mestdaghstraat –
Kanunnick Duclosstraat – Steenkaai

~ Borstelfabriek + garages

5. Kanunnick Duclosstraat - Wijnenburgstraat
~ Tuinen + garagecluster

6. Rustenburgstraat-Steenkaai en Blankenbergse
steenweg

~ versnipperd
~ Lidl, schapenweide, opslag, tuinen



Bestaande toestand
Knelpunten

Barrière Oostendse Steenweg
Parkeerdruk Z
Tempelhof als sluipweg
School Sint-Leo binnenbouwblok
Oversteek aan school
Gebrek openbare groen- en speel-
ruimte

Potenties
Homogeen wooongebied
Specificiteit langs water
Z: Park , Steenkaai, straatgroen
N: Groene voortuinen
Plan onderdoorgangen spoorweg
Goed bereikbaar openbaar vervoer
Waardevol erfgoed
Sociale mix (sociale cluster)
Vele functies in N
Steenwegen als dragers van handel 
en diensten +  Viaene center
Borstelfabriek + site Lidl



Ontwerpvisie + structuurschets



Ontwerpvisie - uitgangspunten
Uitgangspunten:

1. Waterfront Steenkaai
versus achterliggende wijk

2. Concentratie van functies 
langs twee steenwegen

3. Optimale invulling 
binnengebieden

4. Steenkaai en spoorweg als 
groene hoofdstructuren



Ontwerpvisie - waterfront
Potenties 

Stedelijk front naar water
Achterliggende grote tuinzones
Verdichting langs water = meerwaarde
Goede bereikbaarheid

Ruimtelijke draagkracht
Beperkte bouwdiepte t.o.v. rooilijn
Bouwvrije afstand t.o.v. aanpalende bebouwing
Minimale achteruitbouwstrook
Opleggen publiek groen
Parkeren zelf opvangen

Functies
Meergezinswoningen
Woonondersteunende diensten
+ nevenbestemming

Bepaling bouwzone: 
Op grafisch plan 
10m t.o.v. tuinzones
Evenwijdig met Steenkaai



Ontwerpvisie - waterfront
Bouwhoogte via ontwerpoefening: 

Via een ontwerpoefening worden mogelijke hoogtes getoetst

schaduwstudie

Bouwhoogte t.o.v. bestaande

3d invuloefening



Concrete afbakening: 
Versterken bestaande dragers

~ Blankenbergse Steenweg
~ Oostendse Steenweg

Gemeentelijke Beleidsnota Detailhandel

Functies 
Kleinschalige detailhandel (< 400m²) , horeca, 
kantoren, diensten, cultuur, vrije tijd
Bestaande handel/kantoor > 400m² kan blijven 
bestaan

Gabariet 
Steeds rekening houdend met bestaande bebouwing

~ Kroonlijsthoogte
~ erfgoedwaarde

Ontwerpvisie - Centrumfuncties



1. bouwblok tussen Potentestraat en Tempelhof
BPA:  buurtgarages in binnengebied
Parkeerprobleem NOG niet zo hoog
Mogelijke invullingen:

~ Parkeren met groen uitzicht indien mogelijk
~ Collectief of private groen invulling + 

eventuele toegangen

Ontwerpvisie - Binnengebieden



2. bouwblok tussen Potentestraat – 2 steenwegen
School heeft geen concrete uitbreidingsplannen
Mogelijkheden op lange termijn 
Wisselbestemmingen
Loodsen  na afbraak wisselbestemming centrumzone
Bouwhoogte: gabariet omgeving
Afstand perceelsgrens 
Bezetting: huidig 25, toekomstig 35%
Brede school functies (incl. cultuur, sport…)
Ontsluiting: aandacht aan toegang

Ontwerpvisie - Binnengebieden



3. bouwblok tussen Sint-Pietersstatiedreef –
Wijnenburgstraat en Karel Mestdaghstraat

Garagecluster verder ontwikkelen als parkeerhaven.
Geen acties voor dubbel gebruik.
Nu en toekomstig geen hinder op vlak van sociale 
veiligheid.

Ontwerpvisie - Binnengebieden



4. Borstelfabriek
Potenties:

~ Behoud historisch waardevolle gevels
~ Zichtrelaties
~ Groenzone in ZW (speelruimte)

Versterking:
~ Groenzones
~ Verbinding zwakke weggebruiker
~ Minimaliseren ruimte gemotoriseerd verkeer

Functies:
~ Geen verkeersgenererende activiteiten 
~ Nieuw (sociale) wooncluster
~ Functies worden ruim gehouden

Ruime voorschriften
Gabarieten: 

~ Huidig voorkomen 
bewaren

Parkeren: 
~ Uiterst noodzakelijke
~ Nieuwe functies, 

geen extra P-druk

Ontwerpvisie - Binnengebieden



5. Kanunnik Duclosstraat En Wijnenburgstraat
Doorvoering van BPA-plan parkeerzone
thv. Voetgangersverbinding nieuwe ontsluiting
Garages in aanpalende percelen
1 hoogstammige boom / 5 P
Inrichtingsschets: 

~ 62 P
~ 15% groene ruimte

Ontwerpvisie - Binnengebieden



6. Rustenburgstraat-Steenkaai- Blankenbergse stw.
Potenties

~ Lidl: ontwikkelingsmogelijkheden
~ Gróót binnengebied
~ Goede eigendomsstructuur – geen versnippering
~ Private buitenruimtes langs Oostendse steenweg

Draagkracht
~ Publiek toegankelijk groen
~ Parkeerdruk zelf opvangen
~ Afwerken kleinschalig weefsel
~ Uitbouwen in relatie met waterfront
~ Aanhouden achteruitbouwstroken

Toegelaten functies en gabariet
~ Functies en gabariet in verhouding met omliggende 

zones 
~ Kleinschalige buurtfunctie + overnachten jeugdver.

Parkeren/ontsluiting
~ Minimum de principes  van het waterfront
~ De ontsluiting is afhankelijk van de invulling.

Ontwerpvisie - Binnengebieden



6. Rustenburgstraat-Steenkaai- Blankenbergse stw.
verschillende varianten, onderzoek gaat door:

Ontwerpvisie - Binnengebieden

1

2

3



Tussenliggend woonweefsel
Homogeen karakter
Lokale woonondersteunende functies
Woonfunctie minimum als nevenfunctie
Detailhandel als nevenfunctie
Geen meergezinswoningen
Basis gabariet

Afwijkende typologiën
Waardevol erfgoed
Beschermen door wijze van intekenen van bebouwbare 
zone
achteruitbouwstroken via voorbouwlijn.

Ontwerpvisie – Overig woonweefsel



Groenaanplant in straten
Heraanleg Steenkaai
Groene speelruimte nabij kerk
Groene zones in binnenbouwblokken
Min. percentage publiek toegankelijk groen per 
bouwproject.

Ontwerpvisie – Groenstructuur



Structuurschets



Grafisch plan +
Stedenbouwkundige voorschriften



Grafisch plan



Hoofdbestemming:
Wonen 
Diensten op wijkniveau
Openbaar domein

Nevenbestemming:
Kleinschalige detailhandel 
uitgezonderd nachtwinkels
Kantoren
Recreatieve voorzieningen
Gemeenschapsvoorzieningen
Restaurant/café

Inrichting:
Aanduiding bebouwbare zone

Doorgang 6m  bij >40m gevelbreedte
Terreinbezetting max. 50%
3-4-5 bouwlagen, wordt nog bekeken
Max. 1 in- en 1 uitrit voor parkeren

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Wonen verplicht aanwezig
Kantoren
Diensten op wijkniveau
Horeca, cultuur, vrije tijd, ontspanning
Handel < 400m², uitgezonderd 
nachtwinkels
Geen meergezinswoningen

Inrichting:
Bouwdiepte: 15m, verdiep: 12m
Kroonlijst: 10m, nok: 12m, 3 bouwlagen
Terreinbezetting: max. 70%
Voorbouwlijn =  rooilijn, tenzij aangeduid:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Wonen verplicht aanwezig
Diensten op wijkniveau
Geen meergezinswoningen

Nevenbestemming
Kleinschalige detailhandel, uitgezonderd 
nachtwinkels

Inrichting:
Bouwdiepte: 15m, verdiep: 12m
Kroonlijst: 7m, nok: 12m, 2 bouwlagen+ 
dak
Terreinbezetting: max. 70%
Voorbouwlijn =  rooilijn, tenzij aangeduid:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Groenaanleg, publiek, private tuinen
Groene parkeerzone

Inrichting:
Geen bebouwing
Bij tuinen: max. 10% verharding
Bij parkeerzone: min 15% groenaanleg
1 hoogstammige boom / 2 P

Toegangsweg min. 4m door andere 
zones:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Garagecluster

Inrichting:
Garages max. 3m
Aandacht voor grens privaat/publiek
Afsluiting max. 3m hoogte
1 hoogstammige boom / 5 P

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Grondgebonden groepswoningbouw 
Diensten op wijkniveau

Inrichting
Bouwdiepte:15m, verdiep: 12m, dak:10m
Eerste 15m t.o.v. bouwlijn: 2 BL+dak
Dieper: 1 BL+ dak
Terreinbezetting: max. 50%
6m bouwvrij t.o.v. aanpalende zones
Inrichtingsstudie nodig vanaf 500m² of 
meer dan 10 wooneenheden
Voorbouwlijn = rooilijn, tenzij aangeduid:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Gemengd project voor wonen en handel 
(< 400m²) uitgezonderd nachtwinkels
kantoren, horeca, diensten, 
werkplaatsen, cultuur en recreatie

Inrichting:
Globale inrichtingsstudie 
Parkeerdruk opvangen op eigen terrein
Behoud waardevolle gebouwen
Terreinbezetting: max. 40%
Groen- en speelruimte: min. 30%
Min. 2 routes traag verkeer
Max. 15 parkeerplaatsen bovengronds 
buiten de bebouwde oppervlakte
Route gemotoriseerd verkeer:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Wonen verplicht aanwezig
Diensten op wijkniveau
Kantoren
Horeca, cultuur, vrije tijd en ontspanning
Handel < 400m², uitgezonderd nachtwinkels
Geen meergezinswoningen
Rustenburgstraat: enkel wonen en diensten

Inrichting:
Globale inrichtingsstudie
Bouwdiepte: 15m, verdiep 12m, dak 10m
Eerste 15m: gabariet aanpalende zones
Dieper op 3m van zonegrens:

~ kroonlijst: 4m, nok: 9m
Dieper op 6m van zonegrens:

~ kroonlijst: 7m, nok 12m
Min 50% publiek toegankelijk, waarvan 2/3 groen-
en speelruimte
Min. 1 route voor traag verkeer
Parkeren op eigen terrein: max. 1 in en 1 uitrit
Indicatieve aanduiding gemotoriseerd verkeer:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Openbare weg + infrastructuur + 
nutsleidingen

Inrichting
Groene inrichitng:

~ Landschappelijk integreren
~ Accent op kruispunt

Verkeersveilige oversteek
~ Verkeersveilig
~ kindvriendelijk

Fiets en voetgangersdoorsteek:

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Instandhouding en ontwikkeling stedelijk 
groengebied met recreatief medegebruik

Inrichting:
Constructies en gebouwen i.f.v. park en 
waterhuishouding
Inrichtingsstudie

Stedenbouwkundige voorschriften



Hoofdbestemming:
Gemeenschapsvoorzieningen + 
eventueel wisselbestemming
Publiek/privaat medegebruik

Inrichting deelzone A:
Vrij, met respect voor erfgoedwaarde

Inrichting deelzone A:
Eerste 12m gabariet aanpalende zones
Dieper op 3m van zonegrens:

~ kroonlijst: 4m, nok: 9m
Dieper op 6m van zonegrens:

~ kroonlijst: 7m, nok 12m
Terreinbezetting max. 35%
Niet-bebouwde delen: max. 80% verhard

Stedenbouwkundige voorschriften



Architectuurhistorische waarde
Alle toegelaten werken moeten gebeuren 
met een maximaal behoud van het 
authentieke karakter en de 
architectuurhistorische waarde.

Stadslandschappelijke waarde / als rij
Alle toegelaten werken moeten gebeuren 
met aandacht en respect voor de 
erfgoedwaarde. 
Afbraak en vervanging door nieuwbouw 
zijn toegelaten als hiermee een 
stedenbouwkundige en architecturale 
meerwaarde ontstaat voor de omgeving/ 
waardevolle rij in zijn geheel.

Stedenbouwkundige voorschriften



Grafisch plan


