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Beste buurtbewoner,

Vanaf augustus 2022 gaat de heraanleg van het 
Dampoortkwartier van start. Onderzoek toonde aan dat de 
riolering in de wijk in slechte staat was. Anderzijds kreeg de 
Stad ook veel meldingen over de slechte toestand van het 
wegdek en verzakkingen in het voetpad. Om deze uitdagingen 
aan te pakken, bleek een volledige heraanleg noodzakelijk.

De heraanleg omvat nieuwe rioleringen, brede voetpaden en  
veilige fietspaden in de wijk. 

Een smallere rijweg, asverschuivingen en verkeersplateaus zullen 
voor een snelheidsremmend effect zorgen. De parkeerzones 
worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. 

De Stad streeft ernaar meer bomen aan te planten in Brugge. 
Voor dit project planten we maar liefst 160 nieuwe bomen aan.  
We voorzien grote plantvakken in elke straat, laagbloeiende 
struiken, vaste planten, grassen en bodembedekkers. Er komt 
een bloemenweide onder de bomen van het Zuidervaartje en we 
leggen het parkje aan de Edestraat opnieuw aan.

Tijdens de inspraakmomenten noteerden we heel wat  
vragen rond toegankelijkheid voor senioren, meer banken 
en meer ontmoetingsplaatsen. Zo kwam het idee voor de 
Dampoortroute tot stand. 

Deze wandel- en belevingsroute wordt de kers op de taart en  
zal iedereen uitnodigen om elkaar te ontmoeten en  
de buurt te (her)ontdekken. 

Mercedes Van Volcem 
Schepen van Openbaar Domein 

Dirk De fauw 
Burgemeester 



Karel van Manderstraat

Situering project

Het Dampoortkwartier situeert zich dichtbij de binnenstad, de Gulden Kamer, het groen en de polders. Onderzoek 
toont aan dat een vernieuwing van het wegdek, voetpaden, fietspaden, groen en wandelpaden noodzakelijk is.  
Het gemengde rioleringsstelsel moet vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel.
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Dampoortstraat

ONDERGRONDS 

NUTSWERKZAAMHEDEN
De voorbereidende nutswerkzaamheden zijn 
ondertussen afgerond. Er staat een nieuwe 
elektriciteitscabine in het Zuidervaartje. Deze vervangt 
de cabine in de Tuintjes, die wordt afgebroken. 
De Stad zorgt voor een sterk elektriciteitsnet van  
400 volt vanaf de Tuintjes, de Edestraat en de  
Karel van Manderstraat tot aan de Sportstraat. Zo 
kunnen we oplaadpunten voor elektrische wagens 
voorzien. De dienst Mobiliteit kiest de meest geschikte 
locaties voor oplaadpunten in de wijk.

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN 
In navolging van de Vlaamse milieuwetgeving 
zet Brugge samen met Farys maximaal in op 
gescheiden rioleringsstelsels. Zodra we in een 
straat een gescheiden stelsel aanleggen, ben je als 
burger verplicht om ook op jouw domein hemel- en 
afvalwater te scheiden. Bij de heraanleg van de 
straten in het Dampoortkwartier is dit bijvoorbeeld het 
geval.

Een gescheiden rioleringsstelsel heeft afzonderlijke 
buizen voor regenwater en afvalwater. Dankzij 
zo’n gescheiden stelsel voorkomen we dat de 
afvalwaterriolering overstroomt bij hevige regenval. 

Alle info over het afkoppelen van afval- en regenwater 
vind je op brugge.be/dampoortkwartier > afval-en 
regenwater afkoppelen

BOVENGRONDS 

Na de rioleringswerkzaamheden gaan de 
wegwerkzaamheden van start. Dit gebeurt in 
verschillende fasen (zie verder: timing en budget).

Samen met de heraanleg van de bovenbouw maken 
we het Dampoortkwartier toekomstproof:
• We voorzien grote, groene plantvakken voor de 

infiltratie van het regenwater van het openbaar 
domein.

• We voorzien in een afkoppeling van het regenwater 
van de private woningen. Dit zal afzonderlijk 
worden afgevoerd naar het Zuidervaartje.

Door deze ingrepen zal de wijk beter bestand zijn 
tegen droge periodes.

MATERIAALGEBRUIK 
De rijweg krijgt een dubbele asfaltlaag. De 
parkeerplaatsen leggen we aan in kasseien  
en de voetpaden voorzien we in bruinachtige 
granietsteen zodat de wijk een mooie 
uitstraling heeft. Het fietspad in de 
Dampoortstraat wordt aangelegd in rode 
betonstraatstenen. In het Zuidervaartje krijgt 
de fietssuggestiestrook een okerkleurige 
thermoplastlaag.

WERKZAAMHEDEN : START AUGUSTUS 2022

4



Karel van Manderstraat

MOBILITEIT
• De Dampoortstraat wordt een stuk 

fietsvriendelijker. We versmallen de rijweg  
en voorzien twee eenrichtingsfietspaden van  
elk 2 meter breed. 

• Om de snelheid in de Dampoortstraat te  
remmen en de veiligheid te verhogen, plaatsen  
we vier verkeersplateaus. 

• Na de heraanleg is alleen langsparkeren  
nog mogelijk. 

• Tenslotte wordt het verkeer dat de Sportstraat 
binnenrijdt, afgeremd door een asverschuiving*. 

• De voetpaden zijn voldoende breed (min. 1,5 meter, 
waar mogelijk zelfs 2 meter) en voldoen aan de 
eisen voor een goede toegankelijkheid.  
*Bij een asverschuiving loopt de as van de weg niet meer 
rechtdoor, maar verspringt deze van links naar rechts.

TRAGER = VEILIGER

• versmalde rijweg
• de asverschuiving in de Sportstraat en  

in het Zuidervaartje
• vier verkeersplateaus in de Dampoortstraat
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BOMEN, GROEN EN BEPLANTING 
IN RUIME BOOMVAKKEN 

De Stad wil de bestaande bomen maximaal 
behouden. In een aantal straten opteren we voor 
andere bomen omdat ze aan vervangen toe zijn. 

In de straten waar nu geen bomen staan, worden 
nieuwe bomen aangeplant. We voorzien een aanplant 
van 160 nieuwe bomen, waarvan 121 tijdens de eerste 
fase van de werken. 

De groenzones krijgen een invulling met bloeirijke 
kleine heesters, bloeiende vaste planten, grassen 
en bodembedekkers. De grote boomvakken van 2 op 
5 meter zorgen voor voldoende waterinfiltratie. Ze 
zullen een deel van het regenwater van het voetpad en 
de rijweg opvangen, rekening houdend met eventuele 
felle regenbuien in de toekomst.

In het Edepark en in het Zuidervaartje zaaien we 
onderhoudsvriendelijk, biodivers gras (95% grassen, 
5% inheemse bloemen). Dit mengsel is een bron van 
voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten.

Sportstraat voor en na
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WELKE BOMEN PLANTEN WE? 
We planten smalle bomen:

- bomen met voorjaarsbloei:  
• sierkers 
• sierappel

- bomen met herfstkleur:  
• zwarte tulpenboom 
• haagbeuk 
• sierkers 
• kleine moeraseik 
• esdoorn

- bomen voor bijen:  
• sierkers 
• esdoorn 
• sierappel

- bomen voor vlinders:  
• esdoorn
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NYSSA SYLVATICA
Zwarte Tulpenboom

Dampoortstraat

CARPINUS BETULUS LUCAS
Smalle Haagbeuk

Julius Dooghelaan 
Karel van Manderstraat

PRUNUS UMINEKO
Sierkers

Sportstraat 
Paradijsstraat 
Koolstuk

MALUS RED OBELISK
Sierappel

Sportstraat 
Paradijsstraat 
Koolstuk

QUERCUS PALUSTRIS 
GREEN DWARF
Kleine Moseik

De Tuintjes



TEGELWIPPEN:  
VRAAG EEN GEVELPLANT AAN!
Wil je graag jouw straat of gevel met een plant 
opfleuren? Dan kun je een tegel vrijmaken of 
‘tegelwippen’. 
Als het voetpad voldoende plaats biedt, kun je een 
gevelplant aanleggen in het voetpad of aan de gevel 
van jouw woning. 

brugge.be/gevelplant

GEVELBANK
Wens je meer zitgelegenheid in de wijk?  
Of wil je eens gezellig babbelen met de buren?
Als je voetpad voldoende plaats biedt,  
kun je een gevelbank plaatsen. 

brugge.be/gevelbank

ONDERBEPLANTING

WIL JE DE BUURT  
GRAAG ZELF VERGROENEN ?
IK WIL EEN BOOM! 
Ken je zelf een perfecte plaats voor een boom? 
Als bewoner kun je een aanvraag doen om een 
boom in je voortuin te laten aanplanten. Bij positief 
advies zorgen we in het eerstvolgende plantseizoen 
voor de aanplant.

brugge.be/ik-wil-een-boom 
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ASTER 
Edeparkje

GERANIUM ROZANNE 
Edeparkje

SPIREA  
Dampoortstraat  
Koolstuk 
De Tuintjes 
Korte Sportstraat 
Edestraat

BIOSDIVERS GRAS  
Zuidervaartje en  
het Edepark



- BREEK UIT EN INFILTREER 
Onthard je voortuin zodat infiltratie mogelijk is. 
Voorstellen kan je bezorgen aan  
de dienst Openbaar Domein. 
brugge.be/breekuit 

- ZET DE BLOEMETJES BUITEN 
brugge.be/bloempotten-flyer

brugge.be/ikhebeenplan

PREMIE REGENWATERPUT
Je kan een premie krijgen voor het afkoppelen  
van de regenwaterafvoer van het openbaar  
rioolnet en het gebruik van regenwater bij 
bestaande woningen.
brugge.be/hemelwaterpremie

ANDERE INITIATIEVEN
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DAMPOORTROUTE: WANDELEN, BEWEGEN, ONTMOETEN
Tijdens de inspraakmomenten over de heraanleg van 
het Dampoortkwartier kwam de vraag naar meer 
toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer 
ontmoetingsplaatsen.

Zo kwam het idee voor een wandel- en belevingsroute 
tot stand die iedereen de kans biedt om de buurt te 
(her)ontdekken. Hiermee versterken we de sociale 
samenhang in de wijk. We leggen daarbij de nadruk op 
toegankelijkheid voor iedereen. 

DE WANDEL- EN BELEVINGSROUTE:
• een route voor iedereen, of je nu wil wandelen, 

sporten, relaxen of ontmoeten;
• met banken om de 100 à 200 meter;
• met een breder voetpad;
• en beleefpunten om de 300 à 400 meter.

1 Recht over Kerkhof Sint-Kruis | 2 Speelplein Gulden Kamer, langs fietspad | 3 Bosje Kartuizersstraat |  
4A Krantenwinkel hoek Karel van Manderstraat-Julius Dooghelaan | 4B Park Edestraat | 5 ‘t Veldzicht |  
6 Wiedauwbos | 7 Zuidervaartje, hoek fietspad | 8 WZC Van Zuylen | 9 Fitness Gulden kamer
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DE STAD INVESTEERT IN UW BUURT
 
Gezien de omvang van het project is er beslist het 
project in twee zones op te delen. Zone 1 omvat de 
straten waarvan de werkzaamheden nu starten (zie 
fasering hieronder).  Zone 2 omvat de werkzaamheden 
in de Geralaan, Genadedal, Mantelstuk, 
Karthuizersmeers, Kloostermuur, Kartuizersstraat, 
Tuiniersstraat en Julius Dooghelaan (tussen Karel van 
Manderstraat en Kartuizersstraat). 
De totale kostprijs voor de werkzaamheden van zone 1 
bedraagt circa 8 miljoen euro, waarvan de helft door 
de Stad Brugge wordt gedragen. De andere  
helft betreft de rioleringswerken en 
afkoppelingswerken, die gedragen worden via de 
TMVW-Aquario portefeuille. Voor de rioleringswerken 
wordt een subsidie van 75% door de Vlaamse 
Milieumaatschappij toegekend.

FASERING

Zone 1 

1 Karel Van Manderstraat (tussen Zuidervaartje  
en Geralaan -  incl kruispunt), De Tuintjes en 
Edestraat

2 Korte Sportstraat 

3 Karel Van Manderstraat (tussen Geralaan  
en Dampoortstraat)

4 Sportstraat, Koolstuk (tussen de Sportstraat en 
Julius Dooghelaan) en Paradijsstraat

5 Zuidervaartje

6 Julius Dooghelaan

7 Dampoortstraat (tussen Zuidervaartje en Koolstuk)

INFO BEWONERS
Nuts-, riolerings- en wegwerkzaamheden zijn 
ingrijpend en brengen hinder met zich mee. We stellen 
een fasering voorop, waarbij de verschillende fasen 
elkaar aansluitend opvolgen. Zo proberen we de hinder 
voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Je krijgt informatie bij het begin van elke nieuwe fase.

TIMING 

De riolerings- en wegwerkzaamheden starten vanaf 
augustus 2022 en worden tegen eind 2023 afgerond. 

Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen 
dat de aannemer de werkzaamheden niet op de 
hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of 
beëindigen. 

In een latere fase starten we met de werkzaamheden 
voor zone 2, vermoedelijk in 2025. 

KOSTPRIJS, FASERING EN TIMING

fasering afhankelijk van planning nutsmaatschappijen, aannemer 
en werf- en weerstomstandigheden
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PLANNEN
Je kunt alle ontwerpplannen bekijken op  
brugge.be/dampoortkwartier. 

De ontwerpplannen voor fase 2 zijn nog in opmaak.

 

SUGGESTIES
Heb je nog vragen of suggesties? 

• Laat het ons weten via  
brugge.be/dampoortkwartier > vragen of suggesties.

• Beschik je niet over internet?  
Stuur dan een brief naar  
Communicatie & Citymarketing,  
Burg 12, 8000 Brugge.

• of contacteer 050 44 80 02.

• Openbaar Domein  
openbaardomein@brugge.be

BRUGGE.BE/DAMPOORTKWARTIER
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