
Het openbaar domein in Brugge
Geniet ervan!



Beste Bruggeling,

Als schepen bevoegd voor openbaar domein voerde ik een 
aantal vernieuwingen door sedert 2019. Ik kreeg hiervoor 
de steun van de burgemeester en mijn collega schepenen.  
 
Het openbaar domein is voor iedereen en iedereen kan 
ervan genieten.  Mijn favoriete plaats is de Vesten. Het is een 
7,5 km lange park rond de stad waar ook het Graaf Visart 
park, het Minnewaterpark en het Koning Albert I - park aan 
grenzen.  

Hopelijk geniet jij ook van onze pleinen, parken, groene 
stoelen en banken, picknickbanken en fleurige bloemen.





500 GROENE STOELEN IN DE BRUGSE PARKEN

Vorig jaar startte ik voor het eerst het pilootproject van de 
groene stoelen in Brugse parken. Ik liet telkens vijftig groene 
stoelen plaatsen in het Graaf Visartpark, het Koning Albert I-park, 
Hof Campers, het Sebrechtspark en het Astridpark. Mensen 
hebben er heel veel gebruik van gemaakt. 

We besloten om het project uit te breiden. Dit jaar liet ik extra 
stoelen plaatsen in het Baron Ruzettepark, de Gentpoortvest, 
het Katelijnepark, de Begijnenvest, de site Oud-Sint-Jan, Kruisvest 
ter hoogte van de Carmerstraat/Rolweg, de Gentpoort en het 
Minnewaterpark.  Alles samen voorzien we met de stad maar 
liefst 520 stoelen.

Oud en jong en veel gezinnen hebben er van genoten. Het idee 
kwam uit Parijs. Het staat symbool voor openheid, vertrouwen 
en een positieve kijk op het leven.

1.Stadsvernieuwing
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2.  PICKNICKPLAN MET 210 BANKEN OP 31 LOCATIES

Om meer dynamiek en beleving in het openbaar domein te 
creëren maakte ik een picknickplan op.   Het resultaat is dat er 
op 31 groene locaties in de stad in totaal 207 banken geplaatst 
worden. Bij een gezinsuitstap te voet of een fietstocht onder 
vrienden past een picknick perfect in het plaatje. 

In een eerste fase werden op volgende locaties banken geplaatst: 
Park De Rode Poort, Veltempark, de Vesten, Graaf Visartpark en 
het Baron Ruzettepark in het centrum. Ook in de deelgemeenten 
onder andere aan de Koude Keuken te Sint-Andries en Ten Poele te 
Sint-Pieters.  Ook in de stadsbossen Tudor, Chartreuserinnenbos 
en Beisbroek voorzien we op drie plaatsen 10 picknickbanken.

Er kwamen ook 45 picknickbanken op het strand. Picknicken met 
de voetjes in het zand     . 

Een uitgebreide lijst van de locaties vind je op 
www.blogmercedesvanvolcem.be/picknick
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3. DRINKWATERFONTEINEN BRENGEN VERFRISSING

Er worden negen nieuwe drinkwaterfonteinen geïnstalleerd in 
Brugge. Qua timing kan dat niet beter: tijdens een hittegolf is elke 
vorm van verfrissing welkom. Je kan er gerust je drinkbeker of 
-fles vullen.

In Brugge wordt het steeds warmer. De gemiddelde temperatuur 
is er 8 graden meer dan in het buitengebied. Fonteinen bieden dan 
enorme verfrissing. 

De drinkwaterfonteinen komen uit Italië en zijn ook esthetisch 
heel mooi. Vier exemplaren zijn al helemaal klaar voor gebruik: 
op het Simon Stevinplein, aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan de 
Gentpoort en op de Burg. 

In oktober komen daar nog vijf plaatsen bij: de Vismarkt, in het 
Minnewaterpark, aan de Ezelpoort, de Kruispoort en de Smeden-
poort. 

Drinkwaterfonteinen zijn ook een symbool van gastvrijheid.

Schepen Van Volcem aan de drinkwaterfontein op de Burg



4. ZWEMMEN IN DE REIEN AAN DE COUPURE

Zwemmen in onze Brugse reien is zeer belangrijk voor jongeren in de stad 
die van het water willen genieten. De stad is een plaats voor de mensen 
die er wonen en de jeugd die er opgroeit.  Water is een hefboom voor 
stadsvernieuwing. Het trekt oud en jong aan.

De toegangskade is aan de kant van de Predikherenrei. De zwemzone is 
30 meter lang, 14 meter breed en 2,5 meter diep. Redders zien toe op de 
veiligheid en houden een oogje in het zeil.
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5. TERRASSEN XL

In coronatijden willen we de horecazaken helpen waar mogelijk. De sector 
was zwaar getroffen door de verplichte sluiting. Om de maatregelen van 
social distancing te kunnen handhaven heeft de Stad Brugge een plan 
uitgewerkt om de terrassen groter te maken. Ook nieuwe terrassen 
werden vergund. Iedere uitbater van een horecazaak kan een uitbreiding of 
een nieuw terras aanvragen. De terrastaks werd gehalveerd.

6. PLEINTJESPLAN IN UITVOERING

Pleintjes zijn gezellige plaatsen waar mensen samenkomen. We vernieuwen 
de pleinen en waar mogelijk creëer ik nieuwe. De Mallebergplaats werd een 
leuk pleintje met boom en terrasjes.



7. GEVELTUINEN KLEUREN DE STRATEN

Vorig jaar lanceerde 
ik een proefproject 
rond gevelgroen in de 
Langestraat. Het was een 
groot succes. Het project 
is nu uitgebreid tot het hele 
Brugse grondgebied.  

Wie een gevelplant wil 
moet enkel de plant betalen, 
het plantvak wordt gratis 
door de stad geplaatst.

Wie interesse heeft in 
gevelgroen kan zijn aanvraag 
indienen via 
www.brugge.be/gevelplant.
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Heb jij een idee?
Heb je een idee die onze stad mooier of leuker kan maken? 
Stuur je idee naar schepen.van.volcem@brugge.be
Of stuur een Whats App-bericht aan Mercedes op 0496 16 63 92 



8. STRAATTUINEN
Ook nieuw:  Wil je meter of peter worden van een stukje 
openbaar groen? Doe je aanvraag op straattuinen@brugge.be

9. MEER BLOEMEN IN DE STAD

We plantten 500 000 bloembollen in onze stad alsook diverse 
planten met bloemen op vele nieuwe locaties... 
Brugge wordt zo steeds mooier. 
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10. POT OP DE STOEP 

Als inwoner of als handelaar moet je niet langer een aanvraag doen 
om een bloempot op de stoep te zetten. 

Respecteer wel volgende regels:

• Plaats je bloempot tegen de gevel
• De maximale diameter van pot en plant is 50cm
• Laat altijd een vrije doorgang van minimum 1 meter

Met een bloempot op de stoep:

• Zet je de voorbijganger in de bloemetjes
• Geef je je straat meer kleur
• Zorg je voor meer biodiversiteit
• Maak je de straat gezelliger



11. ZET JE DE BLOEMETJES BUITEN OP DE VENSTERBANK?

De stad Brugge helpt inwoners om de buurt op te fleuren met bloemen. 
De groendienst voorzag dit jaar maar liefst 46.000 rode geraniums om op 
de vensterbanken te plaatsen.  Voor het eerst waren daar ook witte en 
roze petunias bij. De bloemen kunnen aangevraagd worden met de Brugse 
buurtcheque. 

Ook veel individuen zetten mooie en gevarieerde bloembakken. Een 
record. Letterlijk zetten ze de voorbijgangers in de bloemen. 
Dankjewel daarvoor. 



12. HANGING BASKETS OP DE BURG, DE MARKT EN ‘T ZAND

Na de bebloemde bruggen en de bloementorens pakt het stadsbestuur uit met 
een nieuw fleurig initiatief: de ‘hanging baskets’ of hangmanden. Brugge krijgt er 
zo’n honderd in het straatbeeld op de Burg, de Markt en het ‘t Zand. 

De minituintjes geven een kleurrijk effect op plaatsen waar je normaal niet met 
planten kan werken. Het gebruik van manden is een typische Engelse gewoonte.



13. BLOEMTORENS AAN DE EZELPOORT, 
DE SINT-ANNAKERK EN SINT-WALBURGAKERK

Een bloemtoren telt een driehonderdtal planten per toren en meet on-
geveer 150 tot 185 centimeter. Dit komt neer op nog eens 12.000 bloe-
men extra die het Brugse straatbeeld kleuren. In het centrum zijn er vier 
aan de Ezelpoort en vier aan de Sint-Annakerk.  Ook aan de Sint-Wal-
burgakerk prijken er mooie bloemtorens.



14. BLOEMEN AAN DE BRUGGEN EN IN DE 
FIETSTUNNELS OP HET ZAND

Na een geslaagd 2019 kregen de bebloemde bruggen in 2020 een 
vervolg.  Zestien Brugse bruggen werden van kleur voorzien. 
In vergelijking met de 150 bloembakken van vorig jaar komen er 
maar liefst 110 extra bloembakken bij.  We zetten onder andere 
bloemen aan de fietstunnels richting ‘t Zand en op drie nieuwe loca-
ties: Smedenvest, Boeverievest en de Minnewaterbrug.
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15. SCHAPEN GRAZEN OPNIEUW IN CENTRUM BRUGGE

Het Hof De Jonghe is een nog weinig gekend stadspark in Brugge, Sinds 
kort grazen er een aantal schapen in de weide. Een handvol huizen 
rond een boomgaard en een schapenweide: het is een verborgen én 
bevoorrecht groen plekje middenin de stad. 

Het fruit van de boomgaard mag op afgesproken tijdstippen geplukt 
worden door de omwonenden. De bewoners worden door de stad 
verwittigd.  Hof De Jonghe ligt vlak naast de art-deco directeurswoning 
van het Hof Campers. Ook hier plaatste de stad Brugge 25 groene 
stoelen om het stadspark aantrekkelijker te maken voor haar inwoners 
en bezoekers.
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16. 400 BANKEN KREGEN NIEUWE LAAG VERF

De zwanenhals of griffioenkop: de zitbanken waar alle Bruggelingen 
zo vertrouwd mee zijn, kregen een welverdiende opknapbeurt. Ze 
worden in een nieuwe groene kleur geverfd, iets matter dan we gewoon 
zijn. Zo passen ze nog beter in het straatbeeld. De laatste volledige 
schilderbeurt van alle zitbanken dateert uit de periode 2012-2014. 
Traditioneel worden de banken altijd geschilderd in het dennengroen. 
Bij de opstart van dit project werd de groene kleur onder de loep 
genomen.  De stad Brugge beschikt over maar liefst 400 banken, 1600 
planken en 800 gietijzeren bankenvoeren. Voor het schilderen doen 
we beroep op Sobo, die aan sociale tewerkstelling doet. 



17. OPERATIE PERFORATIE: BRUGGE BREEKT UIT

Grijs wordt groen. Hard wordt levendig. Brugge zet nu volop 
in op ontharding en vergroening van straten en pleinen. Grijze 
verharding wordt ingeruild voor een levendig groen straatbeeld 
met gevelgroen, straattuinen, bebloeming, extra bomen en parken.  
Klimaat- en watervriendelijke herinrichting is een noodzakelijke 
strategie willen we de leefbaarheid in onze stad waarborgen. 

Onder andere het Sint-Jansplein, het Van Ackerplein en de 
Woensdagmarkt (Genthof) werden opgewaardeerd met een groene 
zone. Ook de Balkonrotonde aan de achterkant van het station ziet er 
met een extra 400m² groen nu heel wat minder grijs uit.



18. HERAANLEG VOETPADEN EN STRATEN ZORGT VOOR 
MOOIER BRUGGE

We voorzien in de heraanleg van De Garre, de Eiermarkt, de 
Breydelstraat, de Philipstockstraat, de Burg en Het Zilverpand.  Ook de 
voetpaden op de Vismarkt, de Peterseliestraat en de Mallebergplaats 
werden vernieuwd. 
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19. PARKING WORDT ‘PARK ‘T ZAND’ 
EN GROOTSTE SHOP & GO ZONE MET 2000 PARKEERPLAATSEN

De werken voor uitbreiding van de centrumparking ‘t Zand zijn 
begonnen.  De parking breidt uit met 635 parkeerplaatsen extra. 
In totaal zullen er bijna 2000 parkeerplaatsen zijn.  We maakten nu 
reeds van de parking een grote Shop & Go zone:  het eerste uur 
parkeren werd gratis op de centrumparking.  

Tegelijk is dit een groot stadsvernieuwingsproject. Het Koning 
Albert I-park tussen ’t Zand en de recent aangelegde zone met de 
waterpartij aan de kant Oostmeers wordt volledig heraangelegd. De 
aanleg is ontworpen zodat het een uniform geheel kan vormen met 
het ’t Zand. Het park wordt zo, naast een wandel- en fietsverbinding, 
ook een aantrekkelijke plaats om te vertoeven.  Tegen mei 2022 
zouden de werken afgerond moeten zijn. 
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20. GROTE RIOLERINGSWERKEN AANGEVAT
 
De komende periode staan heel wat rioleringsprojecten op de planning.  
Als stad vervangen we proactief rioleringen in slechtere staat om 
toekomstige problemen voor te zijn. Tegelijk leggen we de straten aan 
rekening houdende met de nieuwste normen qua veiligheid en comfort. 

• Katelijnestraat, Arsenaalstraat en Bargeweg (2020) 
• Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat en Jan Miraalstraat (2021-2022)
• Sint-Annaplein & Joost de Damkaderstraat (2021-2022)
• Potterierei (2022-2023)
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22. HERGEBRUIK WATER BIJ OPENBARE WERKEN 

Het water dat opgepompt wordt bij grote werken vaak in de riolering 
geloost. Dat is niet goed voor onze waterhuishouding. Daarom werd 
bekeken of het ‘bemalingswater’ van werken herggebruikt kan worden. 
Tijdens de werken in de Katelijnestraat wordt - in overleg met de 
aannemer - het bemalingswater nu gebruikt door onze plantsoendienst 
om planten op het openbaar domein water te geven. 

21. GRATIS RIOOLAANSLUITING VAN MIDDEN VAN DE 
STRAAT TOT ROOILIJN
 
De stad Brugge betaalt vanaf 1 maart 2020 rioolaansluitingen voor 
haar inwoners. Bij defecten moesten inwoners vaak onverwachte 
facturen tot 3.000 euro ophoesten. Dit behoort tot het verleden.

We bezorgen de Bruggeling geen stress meer. Inwoners moeten, 
bij een aansluiting of defect, enkel nog contact opnemen met 
watermaatschappij Farys. Zij brengen alles in orde.



23. IK WIL EEN BOOM

De stad Brugge lanceert het project ‘Ik wil een boom’ om jaarlijks 
extra bomen aan te planten bij particulieren in de voortuin. Inwoners 
kunnen voor elke gelegenheid een boom aanvragen. De boom en 
de plaatsing is gratis. De stad voorziet 2 keer per jaar een moment 
waarbij de bomen aangeplant worden, in september, maart of april. 
Vraag je boom aan via ikwileenboom@brugge.be of telefonisch op 
050/44 85 85. Je kan ook een suggestie doen voor bomen op pleinen 
en in straten.
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24. NAAMBORDJES OP DE BOMEN

Dit jaar kregen de bomen langs de Brugse Vesten nieuwe naambordjes. 
De vorige groene bordjes dateren uit 1996 en waren op veel plaatsen 
verdwenen. Ze vermelden telkens de Nederlandse en Latijnse naam 
én de plantenfamilie. 
De ‘grootste tuin van Brugge’ telt zo’n 18.000 bomen. Het 
herwaarderen en aanvullen van de naambordjes zorgt voor extra 
beleving en natuureducatie. 

25. MEER EN MOOIE KERSTBOMEN

Goed nieuws voor liefhebbers van ‘de gezelligste tijd van het jaar’, want 
de stad Brugge zet sinds vorig jaar meer kerstbomen dan ooit. Op de 
Burg prijkt een exemplaar van 13 meter. Ook de deelgemeenten worden 
niet vergeten. 



26. NIEUW SPEELPLEIN KONINGIN ASTRIDPARK

Bij het begin van de zomervakantie werd het gloednieuwe speelplein 
in het Koningin Astridpark geopend. Het speelterrein is een van de 
grootste speelpleinen van de binnenstad. Niet alleen omwonende 
kinderen, maar ook kinderen die school lopen in de buurt komen er 
dagelijks spelen. De werkzaamheden startten eind vorige zomer.

Ook de paden rond de speelzone werden heraangelegd. Het Koningin 
Astridpark is een bruisende plek en het groene hart van onze 
binnenstad. Elke dag komen Bruggelingen genieten van dit mooie park, 
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27. BUITENKLASJES 

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Als schepen liet ik omgevallen 
bomen uit onze bossen zagen tot zitbare boomstammetjes en in het 
groen plaatsen als klasjes. Buiten bewegen, spelen en leren is gezond en 
bevordert de creativiteit van kinderen. Het helpt ook bij preventie van 
gedragsproblemen en leidt tot meer beweging,...

Scholen kunnen nu op deze locaties buitenklasjes organiseren:
Beisbroek ter hoogte van het kasteel, Beisbroek ter hoogte van Weiland 
Doornstraat, het Coppietersbos, het Ooievaarsbos, de Sint-Pietersplas, 
het Paalbos, het Veltembos, het Bergjesbos en de Kinderboerderij De 
Zeven Torentjes. 



Samen maken we een 
mooie en kleurrijke stad.

Suggesties voor onze stad? 
schepen.van.volcem@brugge.be


