
HERINRICHTING  
MINNEWATERPARK

DENK JE HIER MEE OVER NA?
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Beste Bruggeling of bezoeker van het Minnewaterpark

Het Minnewaterpark is een belangrijke ontmoetingsplek voor 
Bruggelingen én een aantrekkelijke toegangspoort voor de vele 
toeristen die onze stad bezoeken. 

Na 40 jaar is het park aan een opfrissing toe. Het stadsbestuur  
werkte een voorstel uit voor de herinrichting van het park. 

We zijn benieuwd naar wat je van dit voorstel vindt.

Vul daarom voor 10 januari 2021 de vragenlijst in:

• doe dit bij voorkeur online op www.brugge.be/minnewater.  
Gebruik hiervoor het wachtwoord MINNE (in hoofdletters)

• Je kunt ook deze papieren versie invullen. Steek ze daarna in 
de houten brievenbus die staat in het Minnewaterpark nabij het 
ontmoetingsplein met dambordpatroon.

Na ontvangst van de hopelijk vele reacties op ons voorstel kan  
Openbaar Domein van de stad Brugge het voorstel tot herinrichting 
aanpassen waar nodig. Het aangepaste ontwerp wordt voorgelegd  
aan de goedkeuring van de gemeenteraad begin 2021. Hierna  
stellen wij het plan aan jou voor in het park in het voorjaar van 2021.

De uitvoering van de herinrichting is voorzien  
in het najaar van 2021 - april 2022.

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

Dirk De fauw 
Burgemeester

Mercedes Van Volcem 
Schepen van Openbaar Domein



EVEN KENNISMAKEN … .
Voor de verwerking van de resultaten van deze enquête is het voor ons belangrijk om te 
weten wie deze vragenlijst heeft ingevuld. De bewoner die dicht bij het park woont zal de 
vragen mogelijks anders invullen dan een bezoeker die er komt verpozen. Vul dus eerst 
deze gegevens in voordat je aan de eigenlijke enquête begint.

Deze persoonlijke gegevens worden niet gepubliceerd en blijven als interne informatie 
bij de dienst Openbaar Domein bewaard. 

• Vragenlijsten zonder ingevulde persoonlijke gegevens worden niet verwerkt.

Vul jij deze vragenlijst in als (*):
 bewoner van één van deze straten: Minnewater, Colettijnenhof,  

Arsenaalstraat, Sulferbergstraat, Colettijnenstraat, Katelijnevest
 Bruggeling, niet wonend in één van de hierboven vermelde straten
 als organisator van evenementen in het park
 bezoeker, niet wonend in Brugge

Geslacht (*):
 man
 vrouw
 X

Leeftijdscategorie (*):
 0-12 jaar
 13-18 jaar
 19-30 jaar
 30-60 jaar
 + 60 jaar

Naam en voornaam

Adres

E-mail

Telefoon

Naam evenement (voor de organisatoren):

(*) kruisje plaatsen aub
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HET MINNEWATERPARK KRIJGT EEN OPFRISSING

A.  Nieuw ontmoetingsplan

B.  Nieuw pad richting Colettijnenhof

C.  Nieuw pad richting Minnewater

D.  Behoud speelplein en plein

E & F Vernieuwde wandelpaden

G.  Nieuwe brug

H.  Nieuw plein aan het Minnewater

I.  Behoud zithoek

J.  Omvorming tot graspaden
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HOE ERVAAR JI J HET MINNEWATERPARK …

Kom je vaak naar het Minnewaterpark?
Zet een kruisje bij jouw mening:
 vaak (dagelijks/wekelijks)
 soms (paar keer per jaar)
 nooit

 En waarom?

 

In welke mate voel je je thuis in het park?
Zet een kruisje bij jouw mening:
 heel erg
 een beetje
 niet

 En waarom?

 

Hoe tevreden ben je over de bestaande inrichting van het park? 
Zet een kruisje bij jouw mening:
 tevreden
 noch tevreden, noch ontevreden
 ontevreden

 En waarom?

 

Wat zou jij verbeteren aan het park?
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ONZE IDEEËN VOOR EEN MOGELIJKE HERINRICHTING
Hieronder tonen we jou een aantal voorstellen voor de herinrichting van het park.  Je kunt bij elke voorstel ook 
opmerkingen toevoegen. 

DE WANDELPADEN 
Voorstel 1: vernieuwen wandelpaden
De paden in het park zijn aan vernieuwing toe. Met de toename van het aantal bezoekers moet de breedte  
van de paden afgestemd worden op het huidige en toekomstige gebruik.

Hier kun je nog opmerkingen kwijt over het vernieuwen van de wandelpaden:
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Voorstel 3: nieuw wandelpad naar  
het Minnewater
We willen het park verbinden met  
het water van het Minnewater door  
een pad aan te leggen naar het water.
 
Hierdoor
• herstellen we de verbinding met  

het water zoals te zien op schilderijen 
en tekeningen uit de 18de eeuw

• maken we van de bestaande minder 
attractieve zone een aantrekkelijke 
plek aan het water

• creëren we een nieuwe ruimte  
als extra troef van het park

Hier kun je nog opmerkingen kwijt over de 
nieuwe verbinding naar het Minnewater:

 

NIEUWE VERBINDING NAAR HET MINNEWATER

NIEUW PAD

NIEUWE BRUG

NIEUW PLEIN
•  Brede vaste plantenborder
•  Druppelvormige graspartijen
•  Aangenaam vertoeven aan Minnewater
•  Sociale controle mogelijk

Voorstel 2: nieuw wandelpad richting 
Colettijnenhof
Het bestaande pad dat de verbinding 
maakt met het Colettijnenhof loopt  
langs een oude boom en deze heeft 
daardoor minder groeimogelijkheden.
We willen een nieuw pad aanleggen 
richting Colettijnenhof, een pad  
dat een meer natuurlijke looplijn  
naar de IJsputbrug volgt. 

Hier kun je nog opmerkingen kwijt over  
het voorstel van het nieuwe wandelpad 
richting Colettijnenhof:

NIEUW WANDELPAD RICHTING COLETTIJNENHOF
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Voorstel 4: dolomietpaden worden  
graspaden
Een paar bestaande dolomietpaden 
(zie de pijlen op het plan) willen we 
omvormen tot graspaden. Ze hebben 
bijna geen functie omdat ze niet op een 
looplijn liggen. We willen daardoor ook 
de groeimogelijkheden van de bomen 
verbeteren. Door het ontharden van 
deze paden is er meer infiltratie van het 
regenwater in de bodem mogelijk. Ook 
de bomen die het moeilijk hebben, zullen 
hiervan een positief effect ervaren.

EEN PAAR DOLOMIETPADEN WORDEN GRASPADEN

Hier kun je nog opmerkingen kwijt over een 
paar dolomietpaden worden graspaden:

DE PARKZONES
Voorstel 1: een nieuw ontmoetingsplein 
creëren
We willen het verzonken dambordplein 
vervangen door een gelijksgrondplein met 
zitbanken, bloemen en een water-element 
waardoor een nieuw ontmoetingsplein 
ontstaat. Dit nieuw plein laat meer 
verspreide bewegingen door de bezoekers 
toe, komende vanuit de Vesten.

PICKNICKBANK

ZITBANKEN

WATERELEMENT

Hier kun je nog opmerkingen kwijt over het ‘nieuw ontmoetingsplein’:
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Voorstel 2: kasteel ’t Fraeyhuis in beeld 
brengen
We willen in het Minnewaterpark het 
voormalige kasteel ’t Fraeyhuis opnieuw 
zichtbaar maken door het aanbrengen 
van merktegels in het park op de 
plaatsen waar vroeger de hoekpunten 
van het kasteel waren. Elke merktegel 
toont een foto van het kasteel.

Voorstel 3: een nieuwe zitplek aan het 
water van het Minnewater
We willen het water zichtbaar maken 
vanuit het park en de bezoeker richting 
het water leiden door een wandelpad 
(zie voorstel 3 bij het thema ‘de 
wandelpaden’: een nieuw wandelpad 
richting Minnewater) en een houten brug. 
Aan het water ontstaat een nieuw pleintje 
met plantenborders en graspartijen. Aan 
het water ontstaat een nieuw pleintje 
met plantenborders, graspartijen en 
zitbanken. Er is nu al een kaaimuur 
tussen het park en het water aanwezig.

Hier kun je nog opmerkingen kwijt  
over de ‘nieuwe zitplek aan het water  
van het Minnewater’:

 

EEN NIEUWE ZITPLEK MAKEN AAN HET WATER

BREDE VASTE 
PLANTENBORDER

DRUPPELVORMIGE 
GRASPARTIJEN

GEVEL KASTEEL  
DE LA FAILLE TERUG  
GOED ZICHTBAAR MAKEN

GOED ZICHT OP  
HET MINNEWATER EN 
MINNEWATERBRUG

MERKTEGELS
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Hier kun je nog opmerkingen kwijt over de bebloeming in het park:

WIL JE MEER BEBLOEMING IN HET PARK ZOALS VROEGER? 
In het jaar 1987 werden, naar aanleiding van het 75 jarig 
bestaan van de toenmalige groendienst, nieuwe kleurige 
borders met begonia’s en vaste planten aangelegd in het 
park. Deze zijn in de loop van de jaren verdwenen.

ja neen
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JOUW IDEEËN VOOR EEN MOGELIJKE HERINRICHTING
Misschien heb je zelf ook nog ideeën voor de herinrichting van het park.  
Hoe zie jij het Minnewaterpark in de toekomst? Wat ontbreekt volgens jou in het park? Laat het ons weten!

 

 



Dank

• om ons deze ingevulde vragenlijst vóór 10 januari 
2021 terug te bezorgen in de houten brievenbus 
die je vindt in het Minnewaterpark op het 
ontmoetingsplein met dambordpatroon, bij de 
picknicktafels

• je mag het ook vóór 10 januari opsturen  
naar Communicatie & Citymarketing,  
Burg 12, 8000 Brugge

En verder …

• na verwerking van de opmerkingen en suggesties 
gaat Openbaar Domein aan de slag om een definitief 
ontwerp voor de herinrichting van het park uit te 
werken

• wij komen het definitieve plan voor de herinrichting 
aan jou voorstellen vooraleer de werkzaamheden in 
het park starten

Hoe wens je verder op de hoogte gehouden te worden 
van dit project? (*)
 bewonersbrief
 infomarkt (voorjaar 2021 met het definitief plan - 

als de corona-maatregelen dit tenminste toelaten)
 website
 e-mail
 Hoplr/sociale media
 andere: ………………………………………………………………………………………..

(*) kruisje plaatsen aub

Wens je meer informatie over deze enquête  
of over dit project?

• neem contact met Openbaar Domein 
openbaardomein.ontwerp@brugge.be 
050 44 85 85

• www.brugge.be/centrum -  
kijk bij ‘werkzaamheden & projecten’

• neem contact op met  
schepen.vanvolcem@brugge.be - 0496 16 63 92
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