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1 Inleiding

In 2000 werd de Brugse binnenstad door UNESCO erkend als werelderfgoed als eindpunt 
van een jarenlange voorbereiding. Na de nominatie van het Begijnhof en het Belfort was de 
erkenning tot werelderfgoed van de Brugse binnenstad het derde werelderfgoedlabel dat 
Brugge te beurt viel. De werelderfgoedzone omvat het volledige ‘ei’ van Brugge met inbegrip 
van restanten van de middeleeuwse vesten en het omringende water. Deze erkenning is 
gebeurd op basis van drie criteria: het waardevol bouwkundig erfgoed, het authentiek en 
integer middeleeuwse stadsweefsel en het feit dat Brugge de geboorteplaats is van de Vlaamse 
Primitieven. 

Naast een enorme eer betekent de erkenning als werelderfgoed een enorme 
verantwoordelijkheid. Het behoud en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Brugge dient 
gekoppeld te worden aan het ontwikkelen van een globale visie voor het behoud en het 
beheer van de binnenstad en omliggende bufferzone. In 2012 komt het ‘Managementplan 
Unesco-zone Brugge’ voor de historische binnenstad met krachtlijnen voor het verder beleid 
tot stand. Daar werd eveneens besloten dat er een aantal bijkomende studieopdrachten 
en planningsinstrumenten dienen te worden opgemaakt, die moeten leiden tot een meer 
consequent en duidelijk beheer van de Werelderfgoedsite. De opmaak van deelplannen voor 
de wijken in de Brugse binnenstad is een doorvertaling van de actiepunten geformuleerd in dit 
Managementplan.

Het deelplan voor het stadskwartier Sint-Gillis is het derde is zijn soort, volgend na het deelplan 
West-Brugge en het deelplan Ezelstraatkwartier. Tussen 1983 en 1987 werden voor verschillende 
subzones in het kwartier Sint-Gillis al deelplannen geheel of gedeeltelijk opgemaakt (zie figuur 
volgende pagina). Het voorliggend deelplan zet in op een integrale visie en vervangt deze eerder 
fragmentaire historische deelplannen.Het BPA dat zich situeert in zone 4.1.a blijft evenwel 
onveranderd van kracht.  

LEESWIJZER

Voorliggend deelplan formuleert een stedenbouwkundige visie dat een kader vormt voor 
een transitie naar een duurzame wijk. Het vormt een stedenbouwkundig denkmodel dat via 
een divers instrumentarium uitvoering kan krijgen. Het deelplan heeft dus geen juridische 
rechtszekerheid. Mogelijks kan het later wel een juridische doorvertaling krijgen in één of 
meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen of alternatieve instrumenten.  
 
De opbouw van de voorgaande deelplannen gaat als volgt:

 - historisch onderzoek 

 - inventarisatieplannen

 - evaluatieplannen

 - projectieplannen

 - ontwerpend onderzoek 

Nieuw in dit deelplan is de aandacht voor duurzaamheid en het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. Met de opmaak van de visie voor de wijk Sint-Gillis worden antwoorden 
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stadskwartier deelplan of deelstudie datum
4 Sint-Gilliskwartier

4.1.a BPA Gistfabriek 28/08/1997

4.1.b Hof De Jonghe deelplan 01/09/1987

Hof De Jonghe deelstudie ‘Hof De Jonghe’ 01/05/1987

4.2 Sincfal gedeeltelijk herzien 01/11/1988

4.3 Ter Balie deelplan 01/09/1987

4.4 Engelendaele deelplan 10/09/1987

4.5 St. - Gillisdorp deelplan 01/04/1984

4.5 St. - Gillisdorp deelstudie ‘Zusters van de H.-Jozef’ 01/07/1983

4.5 St. - Gillisdorp deelstudie ‘Augustijnen 01/02/1983

Figuur:  Overzicht historische deelplannen van verschillende subzones in het kwartier Sint-Gillis (periode 1983 - 1987)
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geformuleerd op urgente klimaatuitdagingen zoals hittestress, wateroverlast en droogte, 
rekening houdend met de specifieke historische stedenbouwkundige context van de binnenstad.  
De transformatie naar een meer duurzame wijk vraagt om een geïntegreerde benadering. Deze 
benadering weerspiegelt zich in de inhoudelijke opbouw van het deelplan. 

Historisch onderzoek 

Het historisch onderzoek op de wijk vanuit een brede benadering werpt een duidelijk beeld 
op de evolutie van de wijk en laat toe om de groei en de evolutie van het stadskwartier beter 
te begrijpen. Dit onderzoek steunt op de dienst Monumentenzorg en Erfgoed van de stad 
Brugge die reeds over heel wat vruchtbare kennis beschikken van zowel historisch kaart- 
en beeldmateriaal als literatuur. Het historisch onderzoek is uitgevoerd door Christophe 
Deschaumes, erfgoedconsulent van de stad Brugge.

Deelstructuren 

Vanuit het historisch onderzoek en het terreinbezoek is het vervolgens mogelijk om ruimtelijk en 
functioneel samenhangende gehelen af te bakenen als deelstructuren. In dit hoofdstuk worden 
de deelstructuren weergegeven en nader toegelicht. 

Geïntegreerde analytische benadering  
 
Dit gedeelte gaat dieper in op het huidig functioneren en de ruimtelijke context van de wijk Sint-
Gillis. Deze analyse steunt gedeeltelijk op de methodologie toegepast bij de reeds uitgevoerde 
deelplannen. Volgende onderdelen komen aan bod: 

 - verharde ruimte

 - groenblauw weefsel 

 - sociale ruimtelijkheid

 -  mobiliteit

 - hernieuwbare energie  

Naar een duurzame visie op de wijk 

Het historisch onderzoek en een beeld van het huidig functioneren van de wijk laat toe om 
vervolgens een duurzame visie uit te werken op de wijk. 

 - terugkoppeling naar deelstructuren: overzicht deelstructuren met wervende visie

 - per deelstructuur komen volgende punten aan bod: 

 - ambities

 - ruimtelijke ontwerpstrategieën

 - referentiebeelden

 - selectie strategische projecten 

Strategische projecten 

Door middel van ontwerpend onderzoek gaan we op zoek wat de duurzame visie op de wijk 
kan betekenen voor een aantal strategische locaties in de wijk. Door een zoom op strategische 
plekken wordt aangetoond wat een ruimtelijke doorvertaling van deze krachtlijnen kan 
betekenen voor concrete plekken in de wijk Sint-Gillis. Deze ontwerpoefening legt heel wat 
(koppel)kansen bloot en biedt inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. 





Historisch onderzoek



Kleine Hoedemakersstraat, bron: Beeldbank Brugge 
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1 Historisch onderzoek

In dit hoofdstuk wordt het Sint-Gilliskwartier historisch doorgelicht. Aan de hand van literatuur 
en historisch kaartmateriaal wordt onderzocht hoe het kwartier zich ontwikkeld heeft in de loop 
der tijd. 

1.1. Afbakening	van	historische	achtergrond

Het Sint-Gilliskwartier heeft een oppervlakte van 51 hectare en sluit ten zuiden aan bij de oudste 
stadskern ter hoogte van de Augustijnenrei en de Gouden-Handrei. Ten westen wordt de wijk 
begrensd door de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam. Noordelijk wordt het kwartier afgebakend 
via de Komvest naar de Handelskom toe en aansluitend in het oosten via de Dampoort en de 
Langerei. 

1.2. Cartografisch	historisch	onderzoek

Het historisch onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op literatuur- en kaartenonderzoek. Met 
het doel van dit Deelplan in het achterhoofd is vooral deze kaartenanalyse van belang. Vooraleer 
er wordt ingegaan op de ontwikkeling van Sint-Gillis, wordt eerst gefocust op de weergave van 
de wijk op de opeenvolgende historische kaarten. Vervolgens kunnen we op basis daarvan de 
evolutie van de wijk schetsen. 
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1.2.1. Geschilderd	plan	van	Brugge,	anonieme	meester,	niet	gedateerd	(eerste	helft	16de	
eeuw)

Volgens een recente studie1 zou het geschilderd plan gekoppeld kunnen zijn aan een groot 
waterbouwkundig ontwerp van omstreeks 1546-1548. Het doek met de voorgestelde 
hydrografie moest deze grootste onderneming ondersteunen. De waterwerken werden 
uiteindelijk nooit uitgevoerd. Op het geschilderd plan is het noorden naar links gekanteld. De 
Sint-Gilliswijk wordt er weergegeven en afgebakend door de Augustijnenrei- Gouden-Handrei 
ten zuiden, ten westen door de Vlamingdam, ten noorden door de dubbele omwalling en ten 
westen door de Langerei.

De as Vlamingstraat-Vlamingdam was oorspronkelijk een invalsweg die door aanleg van de 
gelijknamige dam bij bouw van tweede omwalling werd afgesloten. Desondanks zullen zich 
later, in de 14de-eeuw, meerdere prestigieuze domeinen langs deze ader ontwikkelen. We 
denken in eerste plaats aan de twee hoven van Sint-Jorisgilde en het klooster van Sion die zich 
aan de westelijke zijde bevonden. Op de oostelijke zijde stond het voorname eigendom met 
kapel van de Makelaarsgilde en helemaal in het noorden de omwalde site, ’t Walleke.

De kaart verbaast vooral door de grote waterinfrastructuur. Naast de bestaande Langerei, 
Gouden-Handrei en Augustijnenrei, staat ook het verdwenen Vuilreitje aangeduid. Het reitje 
eindigt er in een heuse kom. Een tweede kom zou zich tussen de Langerei en het koor van 
Sint-Gilliskerk situeren. Het opmerkelijkste verschil met de huidige hydrografie betreft zeker de 
waterloop vanaf de Augustijnenkerk via de Sint-Clarastraat tot aan de Sint-Niklaaspoort. Van 
deze waterweg en de tweede kom zijn tot op heden geen sporen of bronnen gekend. Meer en 
meer gaat men ervan uit dat deze voorstelling een gewenste afspiegeling is van een mogelijke 
verdere ontplooiing van Brugge als havenstad. Op het geschilderd plan is de Langerei net voorbij 
de Snaggaardbrug afgedamd. Zeeschepen konden daardoor enkel in het Vuilreitje en haar kom 
aanmeren. Naast de kom voorzag men een groot plein ter vervanging van het bouwblok Sint-
Clarastraat, Maagdendal, Annuntiaten- en Biddersstraat. Via een sluizensysteem aan de tweede 
kom, achter de Sint-Gilliskerk, konden kleinere schepen de reie op- of afvaren. Tussen de huidige 
Toren- en Augustijnenbrug voorzag men de reie te overwelven tot een langgerekt plein. Een 
overtoom in de Sint-Clarawaterloop hield het waterpeil van de achterliggende reie op. Door de 
vele houten bruggen was deze waterloop enkel voor platbodems bevaarbaar. 

Afgezien van de geprojecteerde havenuitbreiding komt het stratenpatroon voor een groot deel 
overeen met het huidige. Dense bebouwing is te vinden langs de Gouden-Hand-, Augustijnen- 
en Langerei. De omgeving van de ’s Gravenstraat en Baliestraat, palend aan de Sint-Clarastraat, 
en deze rond het Sint-Claraklooster zijn opmerkelijk landelijk. Achter de Vlamingdam en de Sint-
Claraklooster ligt tot slot nog een afwateringskanaal.

De merkwaardigste gebouwen die in dit kwartier opgetekend zijn : het Augustijnenklooster, 
de eerder genoemde gebouwen van het Makelaarsgilde en de omwalde site ’t Walleke, het 
Sint-Claraklooster, de Roosenburg of Hoedemakerskasteel, de Sint-Gilliskerk, het hof van Sint-
Pol, mogelijk het hof van de la Torre en ten slotte het driepoorten- of Dampoortcomplex aan 
weerszijde van de Langerei.

Het aantal waterpunten zijn binnen dit kwartier beperkt tot één in het begin van de Sint-
Clarastraat en een tweede naast de Gouden-Handbrug.

1  Alexander LINSINGH, Het Geschilderd Plan van Brugge in perspectief: een historisch-cartografische
analyse en contextualisering, onuitg. masterproef, UGent, 2015-2016.
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1.2.2. Kaart	van	Jacob	van	Deventer,	ca.	1560

Deze kaart werd gemaakt in opdracht van de Spaanse koning Filip II en vormt de eerste 
nauwkeurige plattegrond van Brugge gemaakt met behulp van driehoeksmeting op het terrein. 
De afgebeelde stad wordt voor het eerst naar het noorden georiënteerd. 

De kaart biedt meer inzicht in het mogelijk verloop van de as Sint-Jorisstraat-Vlamingdam 
voorbij de tweede omwalling, met name naar de Blankenbergse Dijk en naar de weg parallel aan 
het Lisseweegs Vaartje.

Het stratenpatroon lijkt grotendeels overeen te komen met de huidige situatie. Voorbij de 
Kapelstraat zijn verderop de Vlamingdam twee verbindingsstraten met de Sint-Clarastraat 
aangegeven die nu enkel nog in de perceelstructuur aan te treffen zijn. Ook op dit plan en thans 
verdwenen : 1. Maytemperstraetkin, tussen de Hoedenmakersstraat en West-Gistelhof, 2. het 
verlengde van de Schottinnenstraat naar de Gouden-Handstraat toe en – tegenovergesteld - in 
het noorden, haaks naar de Sint-Gillisdorpstraat, 3. de verlenging van het West-Gistelhof naar 
het Vuilreitje en 4. de verbinding tussen deze en de haakse  Schottinnenstraat, 5. Sarepta loopt 
op plan nog haaks tot de huidige Collaert Mansionstraat, 6. Verbindingsstraat tussen Sint-
Clara- en Baliestraat en 7. parallel aan deze laatste straat een straat naar het Vuilreitje. De ’s 
Gravenstraat staat tot slot via een brug in verbinding met het O.L.V.-ter-Potteriehospitaal. 

De grote concentratie van de bebouwing ligt ten zuiden van het Vuilreitje. Ten noorden kleurt de 
wijk overwegend groen, behalve langs de Langerei en in en rond de kruising van de Sint-Clara- 
met de Baliestraat. Tegen de tweede omwalling wordt het Sint-Claraklooster groots opgetekend 
met afwateringskanaal langs de Sint-Claradreef. Andere opvallende ‘monumenten’ op deze 
kaart zijn de woning in de eerste bocht van de Sint-Jorisstraat (woning Memling, thans gekend 
als hôtel de Melgar), het Augustijnenklooster, de kapel van de Makelaars, de Sint-Gilliskerk met 
ruim kerkhof, het Hoedemakerskasteel, ‘t Fluweelhof en ten slotte het driepoortencomplex.
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1.2.3.	 Kaart	van	Marcus	Gerardus,	1562

Dit is de meest gedetailleerde kaart van Brugge en kan tevens gezien worden als synthese van 
de twee voorgaande kaarten. De kaart lijkt geïnspireerd te zijn op het Geschilderd Plan en is op 
dezelfde wijze georiënteerd. De kaart biedt een overzicht van de terreinbezetting in het midden 
van de 16de eeuw, waarin het huidig stratenpatroon nog duidelijk te herkennen is. De hoogste 
graad van detaillering is te vinden op de bewaarde koperplaten. De straatnamen zijn er echter 
pas in de 18de eeuw aan toegevoegd. 

Het Sint-Gilliskwartier wordt op deze kaart bovenaan begrensd door de Langerei. Naast de 
stenen Snaggaertbrug, vinden we verderop een houten brug ter hoogte van de huidige Duinen- 
of Oliebrug en de houten ’s Gravenbrug naar het Potteriehospitaal aan de overzijde. Op het 
einde van de Langerei staat het driepoortencomplex dat aansluit bij de dubbele omwalling. 
Ter hoogte van de Vlamingdam staat de gelijknamige dam die moet verhinderen dat het water 
uit de tweede omwalling het lagergelegen vlamincwijk onder water zet. Dat het kwartier, net 
als het aanpalend Ezelstraatkwartier, waterrijk is, blijkt verder uit het afwateringskanaal aan 
de binnenzijde van de omwalling en uit de vele kanaaltjes en vijvers in de ruime buurt van het 
Sint-Claraklooster. De Gouden-Handrei-Augustijnenrei zorgt voor de zuidelijke afbakening van 
dit kwartier. De Vlamingbrug, Winkelbrug (=Augustijnenbrug), Sint-Gillisbrug (=Torenbrug) en de 
Torrebrug (=Gouden-Handbrug) worden allen in steen opgetekend. In de beding van de huidige 
Annuntiatenstraat ligt het Vuilreitje met de stenen Raam- en Baliebrug en verder op de houten 
brug naar de Sint-Gillisdorpstraat. In de onmiddellijke omgeving van de bruggen situeren zich 
steevast de watertrappen voor het lossen en laden van goederen. 

De kaart toont ons een gedetailleerd beeld op Brugge in het midden van de 16de eeuw. 
Bijkomende informatie ter identificatie vinden in het register van het Sint-Nicolaeszestendeel 
van weliswaar een 20-tal jaar later. 

De grootste concentratie bebouwing bevindt zich ten zuiden van het Vuilreitje en langs de 
Langerei en de Vlamingdam. Hoewel de Sint-Gilliskerk over grote bouwblokken kerkhof 
beschikt, zijn de omringde bouwblokken, eerder klein, maar heel dicht bebouwd. Naar het 
noorden toe worden de bouwblokken opmerkelijk groter én groener. Naast vele bleekweides 
en mogelijke akkers, houdt het grootse Sint-Claraklooster er veel gronden in cultuur. Hoewel 
niet zichtbaar op de kaart, stond in de onmiddellijke buurt ook een coornewyntmuelen ‘Den 
Haeselaere’. In deze landelijke omgeving werden ook meerdere eestres, heesters of kleine 
buitenhuisjes genoemd.  

Waar op de kaart, tegen de Langerei, een scheepswerf staat afgebeeld, zijn 20 jaar later 
zoutketen ondergebracht. Verder stroomopwaarts vinden we volgens de Zestendeelen het 
ambachtshuis van de schipwerkers (op hoek met ’s Gravenstraat), worden een meestoof en een 
oliemolen vermeld en nog verder ligt een kort, doodlopende straatje, de ‘Schipmans poorte’ 
(ter hoogte van de huidige Julius en Maurits Sabbestraat). Net voorbij de Raambrug staat het 
patriciërshuis met toren, het zogenaamde Hof van Saint-Pol. Voorbij de Sint-Gilliskoorstraat 
liggen het Cleen en Groote Cauwersinne, de leenbank of Woeker van Brugge (Langerei 7). Het 
huis verder met de merkwaardige traptoren, op hoek met huidige Gouden-Handstraat, zou 
eigendom zijn van Jaspar de Bourgos. Aan de huidige Gouden-Handbrug stond enerzijds het 
huisje van de aerbeyders van de Coornemaet en anderzijds, tussen de Gouden-Handstraat en -rei 
het huis van de la Torre. In de buurt van de Raamstraat is een vroeger caetspel te onderscheiden. 
Het ligt niet geheel toevallig in de omgeving van Maegdendael, een buurt die gekend stond 
om zijn herbergen en badstoven. Ten noorden van het Vuilreitje staat nog twee opmerkelijke 
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complexen. Het eerste is een omwalde site met centraal een kasteelachtige constructie, 
oorspronkelijk, gekend als Roosenburg, in de late 16de eeuw als Oude Marcxkasteel en nog 
later verbasterd tot Hoedemakerskasteel. Verderop ligt de patriciërswoning ‘t Fluweelhof dat 
tijdens de godsdiensttroebelen door de zusters van Sarepta werd aangekocht en kort nadien 
werd verkocht aan de zusters annuntiaten. Aan de Vlamijnckdam staat uiteraard de dam fijn 
opgetekend, maar ook de omwalde site ’t Walleke, en verder ten noorden, de kapel van de 
Makelaars met meerdere gebouwen langs de Kapel- en de Sint-Clarastraat. De toenmalige 
Vlamingdam en parallelle Jan Miraelstraat kent ook in de 16de eeuw een aantal bekende en/
of gefortuneerde eigenaars, bijvoorbeeld Hans Memling, Pieter Pourbus, Jan Fabiaen, Gerard 
David, Zegher van Male, etc. De westzijde van de Jan Miraelstraat was dan weer grotendeels in 
handen van het augustijnenklooster. 

De straatnamen mogen dan wel in de (tweede helft van de) 18de eeuw toegevoegd zijn, ze zijn 
verhelderd gebleken bij de analyse van het kwartier.

 18de-eeuwse straatnaam huidige straatnaam

Vlamynckdamme Vlamijnckdam Sint-Jorisstraat | Vlamingdam

Capellestrate Crappau Straethen Kapelstraat

Augustyne Rye Augustine Reye Augustijnenrei

Sheer Jan Admiraestrate / Jan Miraelstraat

Sheer Pieter Grysestrate Pier Schrijvers Straete Schrijversstraat

Hoedemakerstrate Hoedemakers Straete Hoedenmakersstraat

Maegdendael Maeldendael Straete Maagdendal

Sinte Clarestrate Sinte Clarestraete | Terballie Sint-Clarastraat

Freren Ackerstrate Freren Ackere Bidderstraat

Bailliestrate Lange Baillie Straete Baliestraat

Vuylreyken Vuijlreyken | Heerdewegh Annuntiatenstraat

Den Freren Acker Sint-Gillisdorp Straete Sint-Gillisdorpstraat 
ofte Sint Gilisdorp

Raemstrate Raem Straete Lange Raamstraat

Corte Raemstraetkin Corte Raem Straete Korte Raamstraat

Ten Vyfhoucke Vifhoecke -

Westghistelhof Westgisthof West-Gistelhof

Maytamperstratkin / /

Cortghistelhof Korte Hoedemackers Straete Kleine Hoedemakersstraat
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Oostghistelhof Oostgisthof Oost-Gistelhof

Steenstrate Ten Sterre Straete Sterstraat 
Vyfhoucke

Schottinepoorte / Schottinnenstraat

Kerckhof van Sint Gillis Frere Acker Sint-Gilliskerkhof

Corte Bailliestrate Corte Baillie Straete Baliestraat

Colaert Moysestraetkin Collaert Moyses Straete Collaert Mansionstraat

Choorstratkin van / Sint-Gilliskoorstraat 
Sint  Gillis

Kerckstrate van Sint-Gillis Kerk Straete Sint-Gilliskerkstraat 
Sint Gillis

Nieustratktin Nieuwstraetkin Nieuwstraat

Galgheberchstrate Galgebergstraete Calvariebergstraat

sGravenstrate Scravensstraete ‘s Gravenstraat

Wulpen Wulpen Wulpenstraat

Houtbrekers Dam Lange Reye Langerei

Nieustrate van Sint Gillis Nieuwstraete Gouden-Handstraat
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1.2.4.	 Kaart	van	’t	Brugse	Vrije,	1571,	kopie	uit	1597	door	Pieter	Claessens

Het cartografisch document stelt de laatmiddeleeuwse toestand van Brugge en omstreken voor. 
Het is een getrouwe kopie van de topografische kaart van de kasselrij van het Brugse Vrije door 
Pieter Pourbus uit 1571. 

Door de omvang van ‘t Brugse Vrije en het formaat van de kaart is de binnenstad van Brugge 
niet gedetailleerd weergegeven. Zo worden enkel de grote bakens van de stad in perspectief 
getekend. Voor het Sint-Gilliskwartier beperkt zich dat tot de Vlamingdam, de Sint-Gilliskerk 
en het driepoortencomplex. Het stratenpatroon en de reien lijken overeen te komen met de 
voorgaande kaarten. Elke straat wordt afgeboord door doorlopende bebouwing, maar dat is, 
samen met de groene kern van vrijwel elk bouwblok, eerder omwille van de leesbaarheid.

In eerste opzicht voegt deze kaart weinig informatie toe aan de kennis uit de voorgaande 
kaarten. De kaart is echter van bijzondere waarde om het oude wegen- en waternet naar het 
Brugse hinterland beter te situeren. Voor de aanleg van de tweede omwalling en de Vlamingdam 
liep de Vlamingstraat door en stond het in verbinding met de Gentele of de Blankenbergse Dijk, 
de eerste dijk (ca. 1000) in de Vlaamse polders tussen Brugge en de kustduinen bij Uitkerke. Een 
zijtak van de Vlamingstraat boog af naar het Lisseweegs Vaartje en liep verder naar de kust. 
De drie poorten aan de Langerei bedienden van west naar oost de Dudzeelse Steenweg (Sint-
Lenaertspoort), het Oude Zwin (Sint-Niklaaspoort) en de Damse Vaart (naast Speipoort).
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1.2.5.	 Brugea	Flandicarum	Urbium	Ornamenta,	vermoedelijk	gegraveerd	door	Frans	
Hogenberg,	verschenen	in	L.	GUICCIARDINI,	Discrittione	di	tutti	i	Paesi	Bassi,	
Antwerpen,	1581.

Plattegrond van de stad met gebouwen in perspectief. Het plan is gebaseerd op de 
stadsplattegrond van Marcus Gerards, maar beduidend minder nauwkeurig.

1.2.6. Stadsplattegrond	uit	A.	SANDERUS,	Flandria	Illustrate,	deel	1,	Keulen,	
1641.

Bijgekleurde plattegrond van de stad met gebouwen in perspectief. 

De plattegrond is bijna een identieke kopie van het plan uit Guicciardini. In vergelijking 
met de voorgaande kaarten toont het plan voor het eerst de gebastioneerde omwalling 
(vanaf 1614). De Vlamingdam is verdwenen en vervangen door een staakmolen. Enkele 
bakens in het stadslandschap zijn op deze kaart van vorm verandert in vergelijking met 
de kaart van Guicciardini. Het vroegere ‘t Fluweelhof is ondertussen geëvolueerd naar het 
Annuntiatenklooster, het Dampoortcomplex heeft twee van zijn drie poorten verloren en de 
meeste tuinen zijn rationeler ingedeeld.

Latere kaarten als deze van Dewit (1709), de versie van Sanderus uit 1732 en de kaart van Basire 
uit 1758 zijn allen gekopieerd naar deze versie.
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1.2.7.	 Plattegrond	van	de	stad	Brugge	met	de	aanduiding	van	de	‘Paallanden’,	door	
landmeter	Jan	Lobbrecht,	1714.

Het plan is een herwerkte versie van het oorspronkelijk schilderij uit 1690. In tegenstelling tot 
het eerste schilderij is het volledige stratenpatroon aangeduid. Een heel aantal straten worden 
niet meer opgetekend. Het voorgestelde stratenpatroon lijkt bijgevolg erg op het huidige. 
Enkel de Schottinnenstraat loopt nog tot de Gouden-Handstraat. Het aantal merkwaardige 
gebouwen beperkt zich tot het Augustijnenklooster, het Sint-Claraklooster met op het einde van 
de gelijknamige dreef een staakmolen. Het Hof van Saint-Pol wordt nog opgetekend. Vanaf 1617 
wordt het de zetel van het Sareptaklooster. Opmerkelijk ook, het Vuilreitje reikt amper voorbij 
de Baliestraat.

De grootste verandering situeert zich in het noorden. Het gebastionneerde en verbouwde 
dampoortcomplex krijgt er een vooruitgeschoven versterking bij, het fort Lapin, ter vrijwaring 
van de pas aangelegde handelskom (1664-1665). Door de uitdieping van de Ieperleet (1618) tot 
het kanaal Brugge-Oostende kunnen zeeschepen nu aanmeren aan Brugse zeehaven.

1.2.8. Anoniem	en	ongedateerde	handschriftelijke	kaart,	tweede	helft	18de	eeuw

Relatief nauwkeurige plattegrond van de stad met aanduiding van de omwalling, het 
stratenpatroon en de bebouwing er langs. 

Het stratenpatroon komt overeen met de voorgaande kaart. De Augustijnen-, Sint-Clara-, 
Sarepta- en Annuntiatenkloosters en de driebeukige parochiekerk met ruim kerkhof zijn 
nauwkeurig opgetekend. Voor het eerst wordt ook de Hemelsdaeleabdij (1672-1716) aan de Sint-
Clarastraat aangeduid.

In dezelfde buurt zijn gebouwen minder talrijk en nemen (bleek)weides met afwateringskanalen 
de overhand.



28  - Atelier Romain - Forest - Bressers

11de - begin 12de eeuw



1922 - Deelplan Sint-Gillis  - 29

1.3.	 De	ontwikkeling	van	het	Sint-Gilliskwartier

Het Sint-Gilliskwartier heeft een oppervlakte van 51 hectare en sluit ten zuiden aan bij de oudste 
stadskern ter hoogte van de Augustijnenrei en de Gouden-Handrei. Ten westen wordt de wijk 
begrensd door de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam. Noordelijk wordt het kwartier afgebakend 
via de Komvest naar de Handelskom toe en aansluitend in het oosten via de Dampoort en de 
Langerei.

Archeologische sporen duiden op Gallo-Romeinse bewoning in de buurt van de Wulpenstraat 
en verder ter hoogte van Fort Lapin, waar de sporen zelfs teruggaan tot de IJzertijd. Beide 
sites wijzen op een vroege ontwikkeling van een havengebied met een verbinding naar de zee. 
Opeenvolgende zeetransgressies hadden de kust eertijds immers tot een waddengebied met 
slikken en schorren gemaakt met verschillende getijdegeulen. Zo verliep de afwatering van de 
Ieperleet en de Reie (= Langerei) langs zo’n getijdegeul.

In het kader van de kustverdediging werd in eerste helft van 9de eeuw een burcht opgericht 
op het knooppunt van een oude handelsroute en de kruising met de Reie. Tussen 9de en 10de 
eeuw ontwikkelde zich ten westen van de Burg een handelscentrum met eerste marktplein, 
het huidige Simon Stevinsplein. Ook twee parochiekerken, de Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-
Salvatorkerk, vinden in deze periode hun ontstaan en ontwikkeling. Gezien de ligging is het 
handelscentrum voornamelijk op landbouwproducten uit het hinterland gericht. Toch wijzen 
ontwikkelingen in het Groot Vierkant, aan de kant van de Spiegelrei, en ook de patronage van de 
kerken aan Sinte-Walburga en Sint-Jan, op een zekere vorm van zeehandel. Om scheepvaart op 
de getijdegeul naar de zee te verzekeren, werd deze trouwens vanaf de 9de eeuw gekanaliseerd 
tot het Oude Zwin. In de 11de en begin van 12de eeuw gaf dat verder aanleiding om het 
noordoosten van het huidige Brugge in te dammen en te verpolderen.

1.3.1.	 Ketelwijk	en	Praetse	worden	opgeslokt	(11de	tem	13de	eeuw)

De Sint-Gilliswijk zou haar wortels eveneens hebben in de band met de zee. Uitgaande van het 
toponiem wiic, zou in de eerste helft van de 11de eeuw, ten noorden van ’t Groot Vierkant, boven 
de Spiegelrei en op de linkeroever van de Langerei, een aanlegplaats zijn ontstaan. De Ketelwiic 
is mogelijk geconcentreerd rond een ketel, met name een lage kom of depressie, langs de 
Langerei. De Spiegel- en Spinolarei heetten toen nog de Houtbrekersdam, naar het vele hout dat 
daar werd ingevoerd, gestapeld en bewerkt.   

De 12de eeuw levert meer gedetailleerde documentatie over het toenmalige Brugge, mede door 
de moord op Karel de Goede in 1127. In de nasleep ervan werd de stad een eerste maal omwald 
en kreeg ze een eerste reeks stadspoorten. Voor dit kwartier gaat het om de Vlamingpoort en de 
Koetelpoort. De eerste poort leidde doorheen het gebied Vlaminc naar de Blankenbergse Dijk en 
het Lisseweegs Vaartje. De tweede poort stond in de buurt van de Koningsbrug en verwees naar 
de wiic of de Koetelwijk aan de overzijde van de Spiegelrei. Het gebied rond het Genthof en de 
Schrijnwerkersstraat zou immers tot de wiic hebben behoord. 

In 1128 werd de omwalling aangepast en uitgebreid met de Speelmansrei, de Augustijnen- en 
Gouden-Handrei. Vreemd genoeg viel daardoor een deel van de Koetelwijk binnen de stedelijke 
omwalling. Mogelijk is bij dezelfde delvingswerken ook het Vuilreitje aangelegd. Dit zijreitje van 
de Langerei omsluit het Praetse en liep oorspronkelijk waarschijnlijk door tot aan de nieuwe 
Augustijnenrei.
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De ontstaansgeschiedenis van het Brugse Praetse is nog in nevelen gehuld. De heerlijkheid was 
in elk geval beleend aan de heer van Praet in Oedelem en kreeg daardoor de naam ‘Praetsche’. 
Kreeg Gervaes van Praet deze heerlijkheid als dank voor de verdrijving van de Erembalden?

Het Praetse leek zich rond de oudere (?) Koetelwijk te leggen. Het ging waarschijnlijk om twee 
verschillende entiteiten zoals blijkt uit de eerste vermelding van het Praetse uit 1287: ‘vp	vp	
chens	lande	vp	sint	Gielis	dorp	in	Brucghe,	datmen	heetet,	wijc	ende	praetsche,	dat	wilen	wettelike	
ghecoht	was	ter	Steide	boef	van	brucghe’ en uit de stadsrekening van 1291 ‘eidem	de	eodoem	supra	
Praetsche	et	supra	Wyc…’

Wat later in de 12de eeuw sloeg de grote springvloed van 1134 een bres in de kustlijn en vormde 
zo het Zwin dat reikte tot aan het huidige Damme. De nieuwe vaargeul zorgde voor een betere 
bereikbaarheid van de zee. Iets vóór 1180 werd de geul zelfs nog verhoogd, door de bouw van 
een dam op de Zwingeul. Aan deze dam ontwikkelde zich de gelijknamige stad. In diezelfde 
periode wordt de Damse Vaart gegraven tussen Brugge en Damme en wordt de Reie ter hoogte 
van de Wulpenstraat in oostelijke richting rechtgetrokken om zo aan te sluiten bij de Damse 
Vaart. Kleinere boten konden nu de goederen, die in Damme opgestapeld werden, naar Brugge 
vervoeren. Hierdoor verminderde het belang van het Oude Zwin. De Spiegel- en Spinolarei, toen 
nog Houtbrekersdijk, groeide  vanaf de 12de eeuw uit tot het hart van de handelshaven. 

De 13de eeuw is voor Brugge een gouden eeuw met een economische hausse, waarin de 
stad een ongeziene demografische groei kende. Tussen 1200 en 1300 vertienvoudigde de 
stadsbevolking van 5.000 tot 50.000 inwoners.  Deze impulsen zorgden voor een aantal 
veranderingen. Zo verschoof de houthandel van de Spiegelrei richting Langerei en behield de 
Reie daar haar benaming tot het begin van de 19de eeuw.

De groei van Brugge leidde tot een grote bevolkingstoename die niet langer binnen de 
omwalling kon worden gehuisvest. Vervuilende en/of gevaarlijke ambachten en goedkope 
werkkrachten werden ondergebracht net buiten de omwalling in nieuwe buurten, onder andere 
in het latere Sint-Gillis. Op de gronden van de rijke Hendrik (de) Ram, tevens burgemeester van 
Brugge, werd tussen 1227 en 1233 een eerste franciscanenklooster gesticht. De plaatsnaam 
freren	akker verwijst daar onder meer nog naar. Verder weg, in de buurt van de Molenbrug, 
richtten de dominicanen in 1234 hun klooster op. 

Aangevuurd door de stichting van de franciscanen werd op het grondgebied van het Praetse 
een hulpkerk opgericht. De grote promotor hiervan was Philippe Ram, de zoon van Hendrik, 
die in april 1240 een stuk grond aan de Onze-Vrouweparochie schonk die hij zelf in leen hield 
van Boudewijn van Praet, en dit voor de bouw van een kapel met kerkhof ter ere van Sint-Gillis. 
Enkele jaren later, in 1246 stonden de franciscanen hun grond op het latere Sint-Gillis af in ruil 
voor grond aan de Braamberg. Mede door toedoen van Hendrik Ram werd in 1245 de Braamberg 
volgens een dambordpatroon verkaveld en zou die evolueren tot de latere leertouwerswijk. In 
ruil kregen de franciscanen een quasi even groot perceel op de Braamberg.

De familienaam Ram wordt in Sint-Gillis herdacht in de Raamstraat. Hun rijkdom en activiteiten 
zijn verder ook af te lezen in het godshuis Rooms Convent, de Roomspolder en Roomsvliet in 
Westkapelle of nog duidelijker in Ramskapelle.

De kleine Sint-Gilliskapel werd al in 1258 als parochiekerk vernoemd. Rond diezelfde periode 
moet het eerste bedehuis vervangen zijn geweest door het huidige gebouw (weliswaar zonder 
de 14de eeuwse zijbeuken). Pas in 1311 werd Sint-Gillis een zelfstandige parochie met een eigen 
kerkhof.
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In 1260 verhuisden de Clarissenzusters van de Sint-Baafsparochie naar een nieuw terrein van 
ruim 2 hectare aan de huidige Sint-Clarastraat en -dreef. De definitieve kloosterkerk verrees 
tussen 1266 en 1292, en werd gebouwd met steun van Jan II van Gistel en gravin Margaretha 
van Constantinopel. Door een regelwijziging in 1263 door paus Urbanus IV noemt men ze later 
de Urbanisten. Gezien ze sindsdien ook onroerend goed mogen verwerven, worden ze in de 
volksmond de Rijke	Claren genoemd.

De toename van een, zij het armere, bevolking werd duidelijk gevolgd door een toename in 
religieuze stichtingen aan deze kant van de stad. Aan de overzijde van de Langerei werd in 1264 
het Karmelietenklooster gesticht, wat de naamgeving verklaart van de Caermersbrug. Naast de 
langzame verschuiving van houthandel van Spiegelrei naar Langerei op, waren intussen ook de 
pottenmakers verhuisd naar de periferie van de stad. Op het einde van de Langerei werd daar 
in 1276 dan ook het OLV-ter-Potteriehospitaal opgericht als antwoord op de daar te leningen 
noden. Dit hospitaal stond via de ’s Gravenbrug in verbinding met de gelijknamige straat en een 
tweede, dicht bewoond gehucht binnen de grote Sint-Gillisparochie.

Volgens de overlevering waren de Augustijnen al sinds 1250 aanwezig in de Jan Miraelstraat, 
met name bij de Sint-Maartenskapel die ze voor hun erediensten gebruikten. Recentere studies 
laten de aanwezigheid van de Augustijnen pas vanaf 1276 starten, bij de officiële oprichting 
van hun klooster. Jan II van Gistel schenkt dan een deel van zijn gronden met inbegrip de Sint-
Niklaaskapel aan de paters. In 1287 wordt de bestaande kapel omgevormd tot kloosterkerk. De 
oorspronkelijke kapel zou rond 1270 zijn opgericht, deels in overlapping met de parochie van 
Sint-Gillis. Het bedenhuis blijft een referentie gezien het volledige zestendeel in de 13de eeuw 
naar deze kapel wordt genoemd. Voor 1274 waren er in deze parochie ook stichtingen van de 
zak- en eksterbroeders. Zij blijven hier tot het begin van de 14de eeuw, maar hebben amper 
sporen nagelaten.

Sint-Gillis staat in die late middeleeuwen gekend als een arme wijk met voornamelijk 
textielarbeiders, desalniettemin moeten er een aantal opvallende adellijke hoven geweest 
zijn. Met drie verschillende Gistelhof-straten kan men niet om een Gistelhof heen. Deze 
familie houdt, hier buiten de eerste stadsomwalling, hof tot 1275. De familie van Gistel had de 
tolrechten in handen die in de 15de eeuw overgaan naar de verwante familie van Luxemburg. 
Deze familie heeft minstens sinds de 14de eeuw het hof van Saint-Pol in handen. Ten slotte 
hebben we in de huidige Gouden-Handstraat het vroegere hof van Watervliet, een huisnaam 
die mogelijk verwijst naar de heren van Praet die ook heren van Watervliet (12de-1351) waren. 
De patriciërswoning van de familie Ram zou zich echter aan de overzijde van de Langerei, in de 
Snaggaardstraat hebben bevonden. Ook de leenbank of Woeker van Brugge ligt in dit kwartier 
en wordt in 1281 opgericht door de Lombarden, ten zuiden van de Sint-Gilliskoorstraat, in het 
Cleen en Groote Cauwersinne.

In de periode 1275 – 1283 onderneemt het Brugse stadsbestuur grote inspanningen om haar 
territorium te vergroten. De nieuwe eigendommen en enorme gronden die de stad aankoopt 
worden afgebakend en staan gekend als de paallanden. Zo wordt in 1287 wordt het Praetse 
gekocht van Jan van Praet. Tien jaar later legt men de tweede stadsomwalling aan. Ook grote 
delen van het Prootsche – een vergelijkbare heerlijkheid maar afhangende van de proosdij van 
Sint-Donaas - komen hierdoor binnen de muren te liggen. De fysieke afbakening snijdt evenwel 
een groot deel van de eigendommen van Sint-Claraklooster af, evenals een groot deel van de 
Sint-Gillisparochie, met name de Sint-Gillishouck bestaande uit de huidige wijken Sint-Jozef en 
Ter Panne. Opdat het water uit de tweede omwalling de Vlaminc niet zou binnenstromen wordt 
het einde van de Vlamingstraat afgedamd door de gelijknamige dam. De enige toegang voor 
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het in- en uitgaande verkeer voor dit kwartier wordt bijgevolg het Dampoortcomplex. Door de 
insluiting van die verschillende kernen ontstaat er een andere dynamiek binnen de wijk en haar 
stedenbouwkundige ontplooiing. Verbindingen met de andere wijken door middel van bruggen, 
ontstaan al vlug. In 1294 bekomen Augustijnen toelating om brug te bouwen over de stadsgracht 
die verbinding verzorgt met de Wynkelstraat, de zogenaamde winkel- of Augustijnenbrug. 
Andere, nog houten, bruggen zijn onder meer deze aan de oude Vlamingpoort (vóór 1284), de 
Sint-Gillis(nieuw)brug of de Torenbrug (vóór 1291) en de Gouden-Handrei. De Langerei wordt 
overbrugd door de eerder genoemde ’s Gravenbrug naar het Potteriehospitaal, de Olie- en 
Snaggaertbrug en ten slotte de Carmersbrug. Binnen het kwartier stonden de Raam- en de 
Baliebrug in voor de verbinding over het Vuilreitje. In de loop van de 14de eeuw worden bijna al 
deze bruggen versteend. Tegelijk worden er langs ook trappen aangelegd naar het water voor 
het lossen en laden van goederen. 

1.3.2.	 Hoogtepunt	en	neerval	(16de	tem	18de	eeuw)

Het stijgend aantal archivalische bronnen wordt vanaf het midden van de 16de eeuw aangevuld 
door meerdere kaarten en plannen waardoor we beter geïnformeerd zijn over de toenmalige 
situatie. Verschillende 16de-eeuwse kaarten tonen steevast hetzelfde beeld. De grote 
concentratie van de bebouwing ligt ten zuiden van het Vuilreitje, met een krachtige concentratie 
van eerder kleine, dens bebouwde bouwblokken. De grootste open ruimte op het vroegere 
Praetse vindt men in de verschillende kerkhoven rond de Sint-Gilliskerk. Ten noorden kleurt 
de wijk overwegend groen met grote amorfe bouwblokken, behalve langs de Langerei waar 
het gehucht ter hoogte van de Wulpenstraat ligt en rond de kruising van de Sint-Clara- met de 
Baliestraat. Het Sint-Claraklooster komt tegen de tweede omwalling te liggen, waar een kanaal 
de waterrijke gronden afwatert. Langs de huidige Sint-Jorisstraat ontwikkelen zich vanaf de 
14de eeuw meerdere prestigieuze domeinen. We denken hierbij aan de twee hoven van Sint-
Joris en het klooster van Sion aan de westelijke zijde, maar ook aan het grote eigendom van 
het Makelaarsambacht en iets verder de omwalde site ’t Walleke. De renommee werkte de 
bouw van vele patriciërswoningen in het eerste deel van de straat in de hand. De wijk staat dan 
ook gekend omwille van zijn bekende en/of gefortuneerde eigenaars in de 14de en 15de eeuw. 
Kunstenaars als Pieter Pourbus en Maarten Rougiers vestigen zich aan de Jan Miraelstraat 
Antoon Claeissens (1538-1613) en Jan Benson aan de Augustijnenrei, Jan Provoost aan het 
Oost-Gistelhof,  Hans Memling, Jan Fabiaen, Gerard David, Zegher van Male wonen in de Sint-
Jorisstraat. De peetvader van de Vlaamse Primitieven, Jan Van Eyck was tussen 1425 en 1441 
eveneens ingeschreven op Sint-Gillis, maar aan de overzijde van het Oosterlingenhuis, in de 
huidige Gouden-Handrei. 

Brugge trekt als internationaal handelcentrum tussen de 14de en het begin van de 16de eeuw 
diverse naties aan. Het hart van de handel ligt aan het oude Beursplein. Buitenlandse handelaars 
en naties vestigen zich steevast zo dicht mogelijk bij dat episch centrum. Het Sint-Gilliskwartier 
sluit ten zuiden aan bij de Wynckelstraat, waar diverse Spanjaarden waren gevestigd, en bij het 
Oosterlingenplein. Ook in het Sint-Gilliskwartier ziet men in de registers van de zestendelen 
opvallend veel Spaanse bewoners opduiken. De meeste buitenlandse naties hebben bovendien 
in de Augustijnenkerk hun altaren staan. Andere verwijzingen naar de handel zien we in de 
hoger vernoemde Makelaarsheester en in de infrastructuur die op die internationale handel 
was gericht, bijvoorbeeld het huisje van de aerbeyders van de Coornemaet, de zoutketen of 
scheepswerven op het einde van de Langerei, maar ook in de hoge vertegenwoordiging van 
kuipers in deze wijk. In de buurt van de Raamstraat is een caetsspel bekend. Het ligt niet geheel 
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toevallig in de omgeving van Maegdendael, een buurt die gekend staat om zijn herbergen en 
badstoven. Tot de 16de eeuw is het Sint-Gilliskwartier de rosse buurt van Brugge.

Ten noorden van het Vuilreitje staan nog twee opmerkelijke complexen. Het eerste is 
een omwalde site met centraal een kasteelachtige constructie, oorspronkelijk gekend 
als Roosenburg, in de late 16de eeuw als Oude Marcxkasteel en nog later verbasterd tot 
Hoedemakerskasteel. Verderop ligt de patriciërswoning ’t Fluweelhof. Op het einde van de 
Baliestraat wordt in 1459 het godshuis Brooloos gesticht dat in de 17de en 18de eeuw wordt 
uitgebreid (Stockhove, 1689; Laris, 1773). 

Een tweede tracé dat dit kwartier bepaalt, vertrekt van de Augustijnenrei naar het 
noorden via de Jan Miraelstraat, en loopt verder door in de gebogen Sint-Clarastraat en de 
Calvariebergstraat. Ter hoogte van die laatste straat en de vest, mondt dit tracé uit in een rurale, 
deels beboomde omgeving met grachten en weiden. Naast nutgebouwen en kleinere woningen 
vindt men er ook meerdere heesters of bescheiden buitenverblijven.

Het laat-middeleeuwse Dampoortcomplex bestaat in de 16de nog uit drie poorten, 
respectievelijk de Sint-Lenaertspoort, richting Dudzele langs de Ieperleet, de Sint-Niklaaspoort, 
richting Koolkerke langs het Oude Zwin, en de Speipoort aan de overzijde van de Langerei, 
genoemd naar de dam op het einde van de Damse Vaart. 

Vanaf 1615 wordt de tweede omwalling uitgebreid en gebastionneerd. Onder meer de 
Vlamingdam verdwijnt dan volledig achter een nieuwe aarden borstweringen. Gericht naar het 
vijandelijke noorden bouwt men het Dampoortcomplex in verschillende fases uit tot een heuse 
versterking. De oorspronkelijke Sint-Lenaertspoort verliest haar functie. Enkel de oude Sint-
Niklaas- en de oude Speipoort staan in voor een directe verbinding met het hinterland. Rond 
dezelfde periode (1618-1622) kanaliseert men de Ieperleet om de verbinding met de nieuwe 
zeehaven Oostende te verzekeren. Vlakbij de Dampoort wordt in 1665 de Handelskom gegraven 
zodat voortaan hier ook zeeschepen kunnen aanmeren. Omwille van de precaire ligging, net 
buiten de wallen, versterkt men de kom met een vooruitgeschoven, gebastioneerde versterking, 
het Fort Lapin. 

De godsdiensttroebelen en de opdeling van de Nederlanden veroorzaken in het 17de-
eeuwse Brugge een zware economisch en demografisch terugval. In de Sint-Gilliskwartier 
wordt dat duidelijk door de afname van de bebouwde oppervlakte en tot het incorporeren 
en finaal verdwijnen van een 7-tal straten. Anderzijds zorgt de contrareformatie voor 
een intense aanpassing van het religieus patrimonium en voor de massale migratie van 
kloostergemeenschappen naar de beschermende binnenstad. In 1578 verlaten de annuntiaten 
hun vernielde klooster om zich te vestigen aan het Vuilreitje in het Fluweelhof. Begin van de 
17de eeuw wordt het hof ingrijpend verbouwd en voorzien van een kerk. Net achter de hoek, 
langs de Langerei, nemen de zusters van Sarepta in 1617 het oude Hof van Saint-Pol in. Twee 
jaar wijden de zusters er hun kerk in.  In de onmiddellijke buurt, aan de Sint-Clarastraat, vindt 
de cisterciënzerinnengemeenschap, na heel wat omzwervingen, een nieuw onderkomen in 
aangekochte panden, die grotendeels horen bij het domein van het Hoedemakerskasteel. Vanaf 
1672 zullen ze worden uitgebouwd tot de abdij van Hemelsdale met een kerk die in 1716 gewijd 
wordt.

De betere verbinding naar Gent via de Coupure en de groei van de aangevoerde handelswaar 
wordt dermate groot dat de roep naar geschikte stapelruimte steeds luider klinkt. De Kamer 
van Koophandel laat in 1757 aan de zuidkant van de Handelskom een eerste pakhuis bouwen, 
dat later wordt uitgebreid aan de westzijde (1771). In 1781 verrijst het huidige, nog bestaande 
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stapelhuis. Rond dezelfde periode richt het metselaarsambacht een godshuizencomplex op de 
hoek van het Noord-Gistelhof met de Annuntiatenstraat. Op een groot beboomd perceel aan 
het begin van die straat verrijst in de late 18de eeuw nog een heester die de vroegere traditie op 
verfijnde wijze voortzet in het nog ruim beschikbaar binnenstedelijk groen.

Met het dempen in 1788 en 1835 van het Vuil Reitje, tussen de Langerei en de Biddersstraat, 
wordt de Annuntiatenstraat verlengd tot aan de Langerei en verdwijnt het aloude binnenvloeien 
van de zijarm van de Reie, één van de bepalende factoren in het ontstaan en de evolutie van het 
Sint-Gilliskwartier. 

1.3.3.	 Overgang	naar	de	19de	eeuw	en	latere	wijzigingen

Gezien de vele religieuze instellingen in het kwartier brengt het afschaffen ervan wijzigingen 
mee, op korte of lange termijn. Een eerste reeks vrouwenkloosters als de clarissen, de 
annuntiaten, de zusters van het Gemene Leven (Sarepta) worden reeds als ‘nutteloze 
instellingen’ opgeheven op bevel van Jozef II in 1783-1784. In hetzelfde jaar verdwijnt de kapel 
van het Makelaarsambacht langs de Sint-Jorisstraat. Kloosters zullen soms gedeeltelijk - meteen 
of later - worden afgebroken maar inmiddels tijdelijk worden herbestemd onder meer als 
textielbedrijven, militaire gebouwen en nadien onderwijsinstellingen zoals het gedeeltelijk 
bewaarde Sarepta aan de Langerei dat nog een stadsschool herbergt. De erbij behorende 
gronden aan de Collaert Mansionstraat zijn in de loop van de 19de eeuw volgebouwd. Vanaf 1867 
tot 1970 zal het domein van de clarissen worden ingenomen door de kapucijnen die er geleidelijk 
hun nieuw klooster uitbouwen.

Het ruime, in 1796 opgeheven complex van het Augustijnenklooster met zijn in 1627 opgericht 
college dat het blok inneemt tussen de Augustijnenrei, de Schrijvers-, de Jan Mirael- en de 
Hoedenmakersstraat, zal haast volledig uit het stadsbeeld verdwijnen na een verregaande sloop 
in 1813. Sporadische, resterende aanhorigheden zullen worden opgenomen in 19de-eeuwse 
nieuwbouw en verdwijnen voor een groot deel door weinig kwalitatieve appartementsgebouwen 
in de tweede helft van de 19de eeuw. De eveneens tijdens het Frans Bewind in 1796 verbeurd 
verklaarde cisterziënzerabdij Hemelsdale zal via stromannen worden gered en nadien 
doorverkocht aan de Gentse zusters van openbaar onderwijs, die er hun kostschool in 
onderbrengen tot hun verhuizing naar het centrum aan de Wapenmakersstraat.

Bij decreet van Jozef II werd de begraafplaats van de Sint-Gilliskerk afgeschaft. Ze bestond uit 
het boerenkerkhof aan de noordzijde, het herenkerkhof aan de zuidzijde en het armenkerkhof 
aan de westzijde. Tegenover haar westgevel zou, in de eerste helft van de 19de eeuw, op grond 
van het kerkhof in de Baliestraat, een homogene huizenrij worden gebouwd met eenvoudige 
opstand en doorgetrokken kroonlijsten. Ernaas verrees later de pastorie en het schoolcomplex 
van de zusters van Sint-Joseph (1867) dat tussen 1887 en 1900 werd uitgebreid met een 
neogotisch deel op de hoek met de Annuntiatenstraat.

De evolutie van het bodemgebruik in de eerste helft van de 19de eeuw wordt goed weergegeven 
op het kadasterplan van 1854. Enerzijds blijkt hieruit een groeiende inbreiding in de kern rond de 
Sint-Gilliskerk: in een aantal hoofd- en vooral zijstraten komt er verspreide arbeidershuisvesting 
vanaf de jaren 1830; meestal ging het om eenheidsbebouwing van vier tot zes huizen die soms, 
zoals in de Biddersstraat, de plaats innam van ommuurde tuinen. In de tweede helft van de eeuw 
nam dit aantal soms toe, zoals in de Jan Miraelstraat waar het ging om een dertigtal huizen. 
In deze context vestigden zich ook enkele bedrijven zoals de haringrokerij aan de Baliestraat 
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waarvan de bewaarde schoorstenen nog getuigen. Achterin, aan de Langerei, tussen de huidige 
Julius en Maurits Sabbestraat en de ‘s Gravenstraat, ontstonden in de loop van de 19de en de 
eerste helft van de 20ste eeuw bedrijven als een mouterij, een papierfabriek, een marmerij en 
een leerlooierij-wolwasserij. Langs de Annuntiatenstraat richtte de katholieke volksbakkerij in 
1914 haar bedrijfsgebouwen ‘Ons Brood’ op.

Op hetzelfde plan van 1854 zijn in het noorden van het kwartier aan de Calvariebergstraat, 
de Sint-Claradreef en -straat nog grachten, weiden, tuinbouwgronden en blekerijvelden 
opgetekend samen met een zekere toename van arbeidershuisjes voor de bedrijven in deze 
buurt.

De vesten werden intussen deels geslecht en met bomenrijen beplant. De pakhuizen werden 
bijkomend ontsloten via een spoorweg die via de vesten naar de Hoefijzerlaan en het station op 
’t Zand leidde.

Op de Poppkaart van 1865 wordt het Dampoortcomplex gedetailleerd weergegeven. Na een 
problematische periode tijdens het Frans en het Hollands Bewind werden in de tweede helft 
van de 19de eeuw aanpassingen doorgevoerd: in 1852-1853 werd een saskom met drie sluizen 
aangelegd ter verbetering van de scheepvaart tussen de Damse Vaart en de Handelskom. 
In 1860-1862 verdwenen enkele oude woningen en pakhuizen voor de oprichting van een 
nieuwe stokerij met aanhorigheden, die zich in de jaren 1891 en 1895 verder zou uitbreiden 
om twee jaar later te worden overgenomen door de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. 
Met de opeenvolgende afbraak van oudere bestanddelen en nieuwe bouw bepaalde ze tot op 
vandaag de omgeving. Zo kocht de Gistfabriek in 1908 het enige voor dit kwartier vermelde 
‘Fort De Knikker’ op met zijn drie huisjes aan de Komvest. Na afbraak in 1912 wordt het pand 
geïntegreerd in haar domein. Verdere significante vernieuwingen zijn de oprichting in 1924-1926 
van een nieuw bedrijfsgebouw aan de Reie, waarin de oude stokerijgebouwen zijn opgenomen, 
en van een kantoorgebouw aan de Komvest in 1925.

In de ontwikkeling van het Stübbekwartier, als onderdeel van de nieuwe zeehaveninfrastructuur, 
dempte men vanaf de Ezelpoort de dubbele omwalling voor de creatie van nieuwe 
bouwblokken. Een nieuwe ringlaan vormde er tevens de bedding voor het tram- en treinverkeer 
richting Pakhuizen. Aan de pas aangelegde Draaikom, ter hoogte van het huidige Baron 
Ruzettepark, zijn bijkomende rangeersporen aangelegd, terwijl de brug tussen de Draaikom 
en de Handelskom opgewaardeerd werd als verbindingsweg naar de nieuwe binnenhaven. 
Deze Walweinstraat projecteerde men reeds op de eerste plannen voor de noordelijke 
haveninfrastructuur. Uiteindelijk werd de straat - de huidige Julius en Maurits Sabbestraat - pas 
in 1908 verlengd doorheen weiden en blekerijen naar de Langerei toe. Bij de voltooiing in 1929 
werd hieraan, aan de noordzijde op gronden van de Gistfabriek, het doortrekken gekoppeld van 
een nieuwe zijstraat of de Stokerstraat die leidde naar de ‘s Gravenstraat. De bedoeling van de 
Gistfabriek was aan weerszijden van deze nieuwe gebroken as in het trapezoïdale bouwblok, 
afgelijnd door de Calvariebergstraat, de ‘s Gravenstraat en de toenmalige Julius Sabbestraat, een 
soort van tuinwijk te laten bouwen met enkel huisvesting voor haar werknemers. Uiteindelijk 
werden er maar 25 huizen in de rechtgetrokken Stokersstraat gerealiseerd en werden in de 
aanpalende straten privéwoningen opgericht.

De gebouwen van de vroegere Hemelsdaleabdij werden tot 1948 gebruikt door het leger 
en vanaf 1948 door de Rijksmiddelbare school. Geleidelijk sloopte men de vervallen 
gebouwen met als laatst, in 1966, de kapel aan de straatkant. De huidige gebouwen van het 
Gemeenschapsonderwijs dateren uit 1955.
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1.3.4.	 Recente	ontwikkeling

In 1972 karakteriseerde het Structuurplan het Sint-Gilliskwartier als een echte woonbuurt waarin 
de bijkomende onderwijsinstellingen onmiddellijk aansluiten bij deze basisfunctie. Wel werd 
aangedrongen op het noodzakelijke ‘ontpitten’ van binnenplaatsen en dergelijke om precies 
de woonkwaliteit te verhogen en ook op het uitsluiten van hoogbouw die dit stadsdeel enorm 
zou beschadigen. Voor de toekomst werd het perspectief van de aanleg van een noordelijke 
jachthaven voorgespiegeld, samen met het herbestemmen van de oude gistfabriek (1924-
1926) en het valoriseren van de resterende 18de-eeuwse pakhuizen: een vrome wens die maar 
gedeeltelijk is uitgekomen en beperkt is gebleven tot de consoliderende restauratie van het laat-
18de-eeuwse pakhuis in 1980 en van de langste vleugel in 1989. De oude gistfabriek verdween 
na heel wat polemieken uiteindelijk in 1985 definitief uit het stadsbeeld en dit deels door haar 
‘niet-Brugs’ karakter. Op dat moment was de gistfabriek, die in 1965 44.855 m² innam binnen de 
vesten, aan herstructurering en uitbreiding toe waardoor ze nog steeds tot de bepalende Brugse 
bedrijven behoort.

Tot het bevorderen van de huisvesting heeft het innoverend Sincfalproject van 1978 bijgedragen. 
In 1970 verdween, samen met een aansluitende rij van 19de-eeuwse arbeidershuisjes, de 
neo-romaanse kloosterkerk van de kapucijnen die de Sint-Clarastraat visueel afsloot. Zoals 
voorgesteld in het Structuurplan zou de vervangende sociale woningbouw aansluiten bij de 
vroegere nog ommuurde kloostertuin die nu als Sincfalpark wordt opengesteld als openbaar 
groen en hiermee een sociale en recreatieve functie vervult in dit dicht bevolkte kwartier. De 
sloop van ‘Ons Brood’ voor de aanleg van een speelparkje met buurtcentrum kan gezien worden 
als één van de initiatieven om de buurt te ontpitten. 

Minder gelukkige recentere ingrepen zijn onder meer de sloop van het klooster met 
schoolgebouwen van de zusters van Sint-Joseph voor de bouw van een crèche (1982) en sociale 
woningen (1995).

1.3.5.	 Bronnen 
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2 Deelstructuren

2.1. Werkwijze

Vanuit het historisch onderzoek en het terreinbezoek is het mogelijk om ruimtelijk en 
functioneel samenhangende gehelen af te bakenen als deelstructuren. 

Deze structuren zijn entiteiten binnen het Sint-Gilliskwartier die een vorm van samenhang 
vertonen, gebaseerd op een globale lezing van de wijk. Het kan dus gaan om samenhang op 
vlak van gebruik, functie, morfologische structuur, historische ontwikkeling of architectuurstijl. 
Uiteraard is een grens tussen twee deelzones geen harde grens en is deze voor interpretatie 
vatbaar. Volgende deelstructuren zijn te onderscheiden:

• Grootschalig groen

• De Gistfabriek

• Sint-Clara

• Poortstraat

• Sint-Gillisdorp

• Waterfront

• Vestenfront

• Inbreiding



Kaart: Deelstructuur grootschalig groen
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2.2. Grootschalig	groen

Een sterke openheid kenmerkt het noordelijke deel van de Brugse binnenstad vanuit 
vogelvluchtperspectief. Dit is te danken aan de voormalige aanwezigheid van bleekweides en 
abdij- of kloostertuinen. Zo is het Hof De Jonghe en Hof Campers ontstaan op de blekerijgronden 
van de voormalige leerlooierij en wolwasserij De Jonghe. De aanwezigheid van een hoog 
percentage groen en open ruimte zorgt hier voor een vrij uniek stedelijk landschap.

Deze deelstructuur omvat de aaneenschakeling van deze unieke grootschalige groene 
binnengebieden in de wijk Sint-Gillis. Zoals nevenstaande kaart weergeeft is de structuur 
wijkoverschrijdend en zoekt ze aansluiting met de omliggende wijken. Deze groene ruimtes 
bestaan uit zowel publieke parken als grootschalige geprivatiseerde binnentuinen. 



Kaart: deelstructuur de gistfabriek
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2.3.	 De	Gistfabriek

Deze deelstructuur is grotendeels ingenomen door Genencor, de voormalige fabriek van 
DuPont, in de volksmond gekend als ‘de Gistfabriek’. Al sinds 1898 bevindt zich nijverheid op 
deze terreinen, toen Jules Verstraete er een stokerij startte. De oude pakhuizen zijn in eigendom 
van het bedrijf Genencor en zijn beschermd als erfgoed. De pakhuizen zijn in erfpacht van de 
stad. De westelijke zijde, ingenomen door silo’s, is niet toegankelijk voor publiek. De oostelijke 
zijde is vandaag ingenomen door o.a. een aantal stadsdiensten en de jongerenwerking House of 
Time, een realisatie opgestart in het kader van de Triënnale. De toekomst van de pakhuizen is tot 
op heden nog onduidelijk. 

De Dampoortsluis bevindt zich nabij de pakhuizen aan de Handelskom. Deze is vandaag sterk 
verouderd en te klein voor de schepen. Op heden wordt onderzoek gevoerd naar mogelijke 
pistes zoals het verschuiven van de ring of het (gedeeltelijk) weghalen van de pakhuizen om de 
draaibocht ruimer te maken.  

Ten zuiden van de fabriekssite lieten de voormalige bedrijfsleiders in de 20ste eeuw kleinschalige 
arbeiderswoningen bouwen voor de werknemers van de fabriek. Deze fabriekswoningen zijn 
nog steeds herkenbaar in het stedelijk weefsel, onder andere in de Stokerstraat. Ten westen 
van de fabriek bevindt zich de site van de brandweer. In samenwerking met de stad Brugge 
onderzoeken de diensten vandaag de wenselijkheid om de brandweer te herlokaliseren naar een 
meer geschikte locatie voor nieuwe centrale uitvalsbasis. 
De deelstructuur situeert zich vandaag als een schakelpunt tussen de Brugse binnenstad en de 
industrie richting de haven van Zeebrugge.



Kaart: deelstructuur Sint-Clara
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2.4.	 Sint-Clara

De deelstructuur Sint-Clara bestaat uit de Sint-Clarastraat en Calvariebergstraat. Langsheen 
deze as bevinden zich een groot aantal van de publieke, kwetsbare functies binnen Sint-
Gillis zoals het woonzorgcentrum Engelendale, het Koninklijk Atheneum, Huize Clara en het 
Sincfalpark. 

De deelstructuur wordt gekenmerkt door een breed straatprofiel dat smaller wordt richting de 
Sint-Jorisstraat. Dit breed profiel is ontstaan door de historische aanwezigheid van bleekweides. 
hierdoor was er jarenlang geen bebouwingsdruk aanwezig. Rond 1550 speelde het idee om een 
rei te graven in de straat, maar dat idee is nooit in uitvoering gebracht. 

In het Speelruimtebeleidsplan van de stad Brugge wordt de Sint-Clarastraat aangeduid als de 
ruggengraat van het speelweefsel in Sint-Gillis. 

 Op het einde van de straat bevond zich het Sint-Claraklooster (huidige Sincfalpark). 



Kaart: deelstructuur Poortstraat
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2.5.	 Poortstraat

Deze deelstructuur bestaat uit de Vlamingdam en Sint-Jorisstraat. Dit is een historische as 
die vroeger tot aan de Vlamingpoort liep en historisch Brugge in verbinding stelde met zijn 
omgeving via historische handelsroutes. De straat kent heel wat historische prestigieuze 
gebouwen, voormalige Gildenhuizen en Hoven en vormt de schakel tussen het Sint-Gillis- en het 
Ezelstraatkwatier. 

De straat is een belangrijke verkeersas voor uitgaand verkeer van de binnenstad en heeft te 
maken met veel auto-, bus en vrachtverkeer. 



Kaart: deelstructuur Sint-Gillisdorp
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2.6. Sint-Gillisdorp

De deelstructuur ‘Sint-Gillis dorp’ is de historische kern waar  het kwartier rond de 12de eeuw 
ontstond aan de oevers van de Langerei. Sint-Gillis is ontstaan buiten de eerste stadsomwalling 
en kwam pas met de aanleg van de tweede omwalling binnen de stad Brugge te liggen. 
Centraal in de deelstructuur ligt de Sint-Gilliskerk, die reeds in de 13de eeuw functioneerde als 
parochiekerk.  

Het historisch fijnmazig straatweefsel en relatief kleinschalige bebouwing is nog steeds 
herkenbaar in Sint-Gillis dorp. 



Kaart: deelstructuur Waterfront
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2.7.	 Waterfront

Brugge wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van de historische waterstructuur, de Reien. 
Deze functioneerden in het verleden als belangrijke handelsassen en speelden een grote rol in de 
historische ontwikkeling van de stad. De Brugse waterstructuur blijft op vandaag een essentieel 
onderdeel van de stadslandschappelijke structuur. Alle waterfronten zijn dan ook opgenomen in 
het thematisch RUP Stadslandschap Brugge.

Dit waterfront, meerbepaald de Langerei en de Augustijnenrei, is de laatste decennia zijn 
indrukwekkende uitstraling voor een deel verloren. Langsheen dit waterfront is de auto vrij 
dominant aanwezig. Talloze vormen van straatparkeren (langsparkeren, dwarsparkeren en 
grootschalige parkeerruimtes) zijn hier aanwezig in het stadsbeeld en verhinderen mede een 
optimale beleving van het waterfront. 

De Annunciatenstraat is opgenomen als voormalige waterstructuur. Dit was vroeger ook een rei, 
gekend als ‘het vuile reitje’. 



Kaart: deelstructuur Vestenfront
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2.8. Vestenfront

De Brugse Vesten zijn een belangrijk onderdeel van het Brugse landschap en zijn overblijfselen 
van de tweede stadsomwalling. Deze deelstructuur wordt gekenmerkt door een opvallende en 
sterk gevarieerde architectuur. 

Zowel grote complexen zoals de vroegere kliniek en de Schippersschool, nu ingenomen door 
scholen en appartementen, alsook kleine woonhuizen en statige interbellumwoningen zijn terug 
te vinden langs dit Vestenfront.

Net buiten de Binnenstad is het Baron Ruzettenpark terug te vinden. 



Kaart: deelstructuur Inbreidingswijken
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2.9.	 Inbreidingswijken

Deze deelstructuur bestaat uit twee inbreidingsgebieden die dateren uit dezelfde periode, de 
late 20ste eeuw, namelijk de James Wealestraat, Willem de Dekenstraat en ‘s Gravenhof. Deze 
wijken omvatten eenzelfde homogene architecturale uitstraling. 





Verharde ruimte
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3 Verharde ruimte

3.1.	 Bebouwde	ruimte

3.1.1.	 Datering

Uit het historisch onderzoek volgt duidelijk hoe de Sint-Gilliswijk zich ontplooit van de 12de 
eeuw tot nu. In het voormalige ‘Praetse’ of de latere Sint-Gillisparochie is nog steeds een 
concentratie bebouwing te vinden uit de 15de, 16de en 17de eeuw. Ook langs de Sint-Jorisstraat, 
de vroegere prestigieuze as van Gildenhuizen, zijn nog meerdere panden te vinden uit dezelfde 
tijdsperiode. 

In het noorden van de wijk is bijna alle bebouwing 20de eeuws of recenter. Omwille van de 
aanwezigheid van bleekweiden en de natte gronden (historisch lager gelegen en waterrijk 
gebied) zijn deze gronden lange tijd vrij gebleven van bebouwing. Hier zijn dan ook weinig 
historische panden terug te vinden. 

3.1.2.	 Functiekaart	-	een	verweven	woon-werk	locatie

De functiekaart is gebaseerd op datagegevens van de stad Brugge. Deze database van de stad 
rond de functionele invulling van de gebouwen wordt om de vijf jaar geactualiseerd.

In tegenstelling tot andere wijken van de Brugse binnenstad is het aandeel toerisme en horeca 
hier opvallend laag tot niet aanwezig. De wijk Sint-Gillis is een buurt gericht naar bewoners. 

Lokale economie, de verwevenheid tussen woon- en werklocaties, is reeds vanouds sterk 
aanwezig in  de wijk Sint-Gillis. Het aandeel aan werklocaties (kantoren, werkplaatsen,...) staat 
onder druk en neemt de laatste jaren geleidelijk aan af. Het zijn echter troeven die behoren 
tot de eigenheid van de wijk. Deze troeven kunnen worden versterkt en een belangrijke plek 
opnemen in het toekomstperspectief van de wijk.  

Functies, zoals diensten, socio-medische functies en scholen positioneren zich vooral aan de 
randen van de wijk en aan de Sint-Clarastraat.



XIV

XV

XVI

XVII

XIX

XX - eerste helft

XX - 2de helft

XXI

ontbrekende data
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Kaart: Tijdsdatering



Kaart: Functies 2019

wonen

toerisme

onderwijs

diensten

socio-medisch

handel

cultuur

godsdienst

nijverheid

berging, parking 
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wonen

toerisme

gastenkamers

vakantiewoning

hotel, jeugdherberg

brasserie, café, restaurant

wonen

sociaal wonen

studentenkamers

tweede verblijf
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Onderwijs

socio-medisch
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secundair onderwijs
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opvangcentrum

andere
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handel en diensten

nijverheid
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3.1.3.	 Beschermd	erfgoed

In het Sint-Gilliskwartier zijn heel wat panden beschermd als erfgoed volgens het 
Onroerenderfgoeddecreet. Het decreet definieert een beschermd monument als een onroerend 
goed dat van algemeen belang is vanwege zijn erfgoedwaarde. Ook zijn er twee beschermde 
stadsgezichten binnen de wijk. Dit is  een geheel van onroerende goederen met omgevende 
elementen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, 
dat een of meerdere erfgoedwaarden bezit.

Het volledige Sint-Gilliskwartier valt binnen de UNESCO Werelderfgoedzone

Straat Nr Omschrijving monument Legende

Sasplein
 1-2 Stadswoning met overblijfsel stadsversterking 1
Komvest
 34 Sint-Jozefskliniek 2
 45 Pakhuizencomplex 3
 43 Kantoorgebouw van de gistfabriek 4
Julius	en	Maurits	Sabbestraat	
 63 Burgerhuis in art deco 5
 42 Directeurswoning van marmerij Campers 6
Sint-Clarastraat
 48B Langgestrekte hoeve 7
Langerei
 1 Burgerhuis 8
 7 Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen 9
 13 Huis De Claversine: gevels en bedaking 10
 26 Klooster van Sarepta: gevels en bedaking 11
 31 Herenhuis 12
 34 Herenhuis 13
  Langerei en Potterierei met omgeving 14
Annuntiatenstraat   
 101 Landhuis Heester 15
Bidderstraat
 29-33 Stadswoningen 16
Baliestraat
 2 Parochiekerk Sint-Gillis 17
 6 Afspanning ‘t Oud Handbogenhof 18
Gouden-Handstraat	 	 	
 3 Burgerhuis met tuinpaviljoen 19
 6 Burgerhuis 20
 19 Ensemble van burgerhuizen 21
 22 17de-eeuws burgerhuis 22 
  Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met  23 
  omgeving
Torenbrug   
  Torenbrug 24
Oost-Gistelhof
 2 Huis Den Bonten Hont 25
Schrijversstraat
 18 Burgerhuis 26
Sint-Jorisstraat
 10-12 Herenhuis De Helm met koetshuizen en pakhuis 27
 20 Neoclassicistisch herenhuis 28
Augustijnenrei
	 1	 Burgerhuis	 29
 3 Stadswoning 30



Kaart: beschermd erfgoed
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Kaart: Kunstige herstellingen

Overzicht aanvraag Kunstige Herstellingen
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3.1.4.	 Kunstige	herstellingen

Brugge stimuleert sinds meer dan 100 jaar particulieren die inspanningen willen doen voor het 
behoud van het niet beschermd erfgoed, door het toekennen van subsidies. Voor waardevolle, 
niet-beschermde gebouwen kan in bepaalde gevallen beroep gedaan worden op de zogenaamde 
subsidie Kunstige Herstelling.

Nevenstaande kaart geeft weer voor welke panden in de wijk Sint-Gillis de desbetreffende 
eigenaars beroep gedaan hebben op deze subsidiemogelijkheden.

3.1.5.	 Eigendom

Deze kaart geeft de eigendomsstructuur weer. Er wordt enkel aandacht besteed aan eigendom 
van de lokale overheid, de publieke instellingen en/of de aaneengesloten gehelen van één 
bepaalde eigenaar die de kleinschaligheid overstijgd zoals bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. 

3.1.6.	 Onbebouwd	en	leegstand

De kaart is gebaseerd op het register van leegstaande panden en het register van de 
onbebouwde percelen (ROP) van 2019. Een gebouw wordt aangeduid als leegstaand indien 
meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 
opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van een gebouw.

Het ROP is een database van alle onbebouwde percelen, vermeld op de uitvoeringsplannen 
of plannen van aanleg, evenals van alle percelen waarvoor een niet-vervallen 
verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden bestaat. 

Uit deze kaart valt echter niet op te maken of het bij de leegstaande panden gaat om structurele 
leegstand of een momentopname. De kaart geeft evenmin aan of het gaat om de leegstand van 
een volledig pand of delen ervan.
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Kaart: Eigendom

stad Brugge + OCMW

gezondheid

sociale huisvesting

onderwijs
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ontwikkelaars

diensten / bedrijven
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Kaart: Onbebouwd en Leegstand

onbebouwde percelen

leegstaande panden (2019)
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3.1.7.	 Erfgoedwaardering

De erfgoedwaarderingskaart is een inventarisatie van de specifiek cultuurhistorische waarde 
van het bebouwde patrimonium. Op deze kaart wordt aan elk individueel pand een waarde 
toegekend door de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken (DME) van de stad Brugge. Voor 
alle panden van de Brugse binnenstad wordt een waardering toegekend: enerzijds de effectieve 
waardering op basis van de gekende informatie, anderzijds de verwachting van de mogelijke 
aanwezigheid van ongekende erfgoedelementen. De erfgoedwaarderingskaart is een flexibel 
werkinstrument dat, naargelang er nieuwe informatie beschikbaar is, voortdurend verfijnd en 
aangepast wordt. De kaart voorziet zeven waarderingscategorieën: 

Cat. 0:  Icoongebouwen en landmerken 

Deze gebouwen hebben een uitzonderlijke sociale, culturele en historische betekenis. 

Tot de icoongebouwen behoren de beeldbepalende monumenten in het stadslandschap die 
naar volume, schaal, perceelstructuur en architectuur de basisbebouwing overschrijden. Hun 
dominante positie wordt vaak architecturaal verlevendigd door hun expressieve of sculpturale 
voorkomen.

Cat.1: Gebouwen met een heel hoge erfgoedwaarde

Deze gebouwen hebben een heel hoge erfgoedwaarde.

Het zijn gebouwen en constructies met een uitzonderlijke waarde omwille van hun historische 
achtergrond en context, hun architecturale en bouwkundige waarde en homogeniteit, als 
uitzonderlijk voorbeeld van een bepaalde architectuurstijl, …

Tot de gebouwen met een heel hoge erfgoedwaarde behoren de beschermde monumenten 
(panden met een kunsthistorische waarde die het lokale niveau overschrijden) en de gebouwen 
die daar gelijkwaardig mee zijn.

Cat.2: Gebouwen met hoge erfgoedwaarde

Deze gebouwen hebben een hoge erfgoedwaarde.

Tot de gebouwen met een hoge erfgoedwaarde behoren de meeste panden die zijn opgenomen 
in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, in de inventaris van dr. L. Devliegher of 
evenwaardig. Het zijn gebouwen en constructies die belangrijk zijn omwille van hun oudere kern 
of structuurelementen of panden die een gaaf voorbeeld zijn van een bepaalde stijlperiode, … 

Voorbeelden:

• trap-, punt- of tuitgevels uit de 16de, 17de, 18de eeuw (uitzonderlijk vroeger)

• rijk uitgewerkte neogotische gevels

• gave neoclassicistische lijstgevels

• 18de-eeuwse hals-/klok gevel, …

• interessant interieur (vb. art deco)

• …



cat. 1: heel hoge erfgoedwaarde

cat. 2: hoge erfgoedwaarde

cat. 3: grote stadslandschappelijke 
         waarde

cat. 4: ondersteunende stads- 
         landschappelijke waarde
cat. 5: neutraal

cat. 6: niet passend

nog te onderzoeken
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Kaart: Erfgoedwaardering
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cat. 1:  gebouwen met heel hoge  
 erfgoedwaarde

 3 %

cat. 2:  gebouwen met hoge   
 erfgoedwaarde

 19 %
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Cat. 3: Gebouwen met enige erfgoedwaarde en/of stadslandschappelijke waarde

Deze gebouwen hebben enige erfgoedwaarde en/of stadslandschappelijke waarde.

Tot de gebouwen met erfgoed- en/of stadslandschappelijke waarde behoren de panden 
met een specifieke waarde (vb. bepaalde neoarchitectuur, eenvoudige lijstgevels, beperkte 
restanten van oudere bouwfases, …) en/of panden die door hun aard, plaats, omvang of doordat 
ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een rij eenheidsbebouwing erg belangrijk zijn voor het 
stadslandschappelijk straatbeeld.

Cat. 4: gebouwen met ondersteunende stadslandschappelijke waarde

Deze gebouwen hebben een ondersteunende stadslandschappelijke waarde. 

Tot de gebouwen met ondersteunende stadslandschappelijke waarde behoren de panden die 
op zich niet opvallen in het straatbeeld maar die door hun traditionele gevelopbouw, ritmiek, 
materiaalgebruik en volume/schaal zich onopvallend inpassen in de context.

Voorbeelden:

• rijen eenvoudige, eerder onopvallende arbeiderswoningen

• eenvoudig bakstenen lijstgevel 

Cat.5: Neutrale gebouwen 

Deze gebouwen hebben geen specifieke waarde stadslandschappelijke waarde, maar zijn ook 
niet storend. Tot de neutrale gebouwen behoren de panden die op zich geen meerwaarde 
vormen in de straat, maar die evenmin storend zijn.

Voorbeeld: sobere baksteenarchitectuur van jaren 1960,…

Cat.6: Niet-passende gebouwen 

Deze gebouwen vertonen een schaal- en/of contextbreuk in de straatwand of het 
stadslandschap. Tot de niet-passende gebouwen behoren de panden die afwijken voor wat 
betreft materiaalgebruik, ritme, schaal, volume, inpassing in de stedelijke structuur/korrel, …

In de wijk Sint-Gillis zijn geen icoongebouwen aanwezig. Gebouwen met heel hoge of hoge 
erfgoedwaarde bevinden zich voornamelijk langsheen de Sint-Jorisstraat, de Langerei en Sint-
Gillis dorp waar de oudste bebouwing zich situeert. 
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cat. 3:  gebouwen met grote stads- 
 landschappelijke waarde 

 50 %

cat. 4:  gebouwen met ondersteunende  
 stadslandschappelijke waarde

 10 %
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cat. 5:  neutrale gebouwen

 17 %

cat. 6:  niet passende gebouwen

 1 %
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privaat met publiek karakter - verhard

privaat met publiek karakter - onverhard

Kaart: Publieke ruimte

publiek - verhard

publiek - onverhard 
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3.2.	 Onbebouwde	ruimte

3.2.1.	 Publiek	versus	privaat	domein

De wijk Sint-Gillis wordt gekenmerkt door heel wat grootschalige open ruimte in het 
stadsweefsel. Nevenstaande kaart brengt gedetailleerd in beeld welke gebieden behoren tot 
het publiek domein als de gebieden die in privaat eigendom zijn, maar een publiek karakter 
uitstralen. Telkens wordt een onderscheid gemaakt tussen verhard of onverharde ruimte. 
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Kaart: Evaluatie onbebouwde ruimte

architecturale ruimte

neutrale ruimte

iconische ruimte

historische ruimte
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3.2.2.	 Waardering	van	de	publieke	ruimte

De waardering van de publieke ruimte van het Sint-Gilliskwartier wordt bepaald in relatie tot 
het erfgoed. Deze categorisering van de publieke ruimte werd ook in de andere deelplannen 
gehanteerd, om zo de coherentie te behouden. 

De categorieën zijn:

• Iconische ruimte 
Ruimte die erg typerend is voor het mentale beeld van de stad Brugge. Het kan ook wel 
verstaan worden als publieke ruimte die gelegen is rondom een iconisch gebouw of een 
synergie schept tussen verzameling van erg hoog gewaardeerd panden. De publieke ruimte 
kan dus zelf een icoonwaarde hebben of kan hierin een ondersteunende en versterkende 
functie hebben voor zijn directe gebouwde omgeving. We kunnen hier spreken over 
‘postkaartruimtes’. 

• Historische ruimte 
Bij de historische ruimte wordt vooral gekeken naar de morfologie van het stedelijk weefsel. 
De historische ruimte getuigt nog sterk van de historische ontwikkeling van de stad. De 
intrinsieke erfgoedwaarde van de gebouwen is hierbij van ondergeschikt belang. 

• architecturale ruimte 
Bij architecturale ruimte is de link met de aanwezige bebouwing wel belangrijk. Het gaat hier 
om publieke ruimte die bij bepaalde architecturale panden of een reeks van panden hoort en/
of die aanwezig/typerend is in een architecturaal coherent stuk stadsweefsel. 

• neutrale ruimte 
De straten die niet in de drie voorgaande categorieën ondergebracht zijn (iconisch, historisch 
en architecturaal), is de neutrale ruimte, die geen specifieke erfgoedwaarde bezit.



iconische ruimte

historische ruimte
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architecturale ruimte

neutrale ruimte
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Groenblauw weefsel
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Kaart: Groenblauw weefsel 

publiek groen

private groene ruimte met 

publiek karakter

publiek verharde ruimte

private verharde ruimte 

met publiek karakter

groot privaat groen
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4 Groenblauw weefsel 

De historische bleekweiden en verschillende abdij- en kloostertuinen zijn nog steeds leesbaar 
in het stedelijke weefsel van Sint-Gillis. Grote groene binnengebieden zorgen voor een uniek 
groen stedelijk landschap. Echter tot op vandaag is dit weefsel weinig toegankelijk en weinig 
zichtbaar vanop de publieke ruimte. Heel grote delen van deze groene ruimte is privaat bezit 
en slechts voor een beperkte groep ontsloten. Denk hierbij aan de groene ruimte rond scholen, 
woonzorgcentra, etc. 

Het groenblauwe weefsel in Sint-Gillis vandaag bestaat uit twee typerende beelden. Enerzijds 
het sterk versteende straatprofiel en anderzijds de - veelal - groene binnengebieden. 

Het groenbeeld van al deze gebieden wordt heel sterk bepaald door de aanwezige bomen. 
Hoe meer de standplaats van de boom zich bevindt op een plaats waar ruimte is en een lage 
dynamiek kent  - weinig tot geen veranderingen of gewoel in de bodem -, hoe monumentaler de 
boom zich kan ontwikkelen. 

Het groenblauw weefsel van Sint-Gillis: een stenige publieke ruimte met periodiek een hogere beeldwaarde door 
privaat of publiek groen en grote binnengebieden. Opvallend in de kaart is de aanwezigheid van grote monumentale 
bomen enkel op plaatsen waar  voldoende ruimte is. 
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Kaart: Publiek groen weefsel

publiek groen

publiek verharde ruimte
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4.1.	 Publiek	groen	weefsel

Het publiek groen in Sint-Gillis kenmerkt zich voornamelijk door de aanwezigheid van 
straatbomen in een sterk versteend straatprofiel (eventueel gekoppeld aan een waterloop), 
enkele kleine groene vlekjes en een tweetal grotere parken. 

De straatbomen vormen een typerend beeld van de Brugse binnenstad. Zeker in combinatie met 
een verharding in kasseien en grenzend aan een waterloop leveren deze groene plekken een 
zeer pittoresque - hoewel nog steeds sterk versteend - beeld op. 

De kleine, groene vlekjes geven een broodnodige ademruimte in het stadweefsel maar vormen 
naar gebruik en groenbeeld slechts een beperkte meerwaarde. Bestaande uit veelal een aantal 
bomen en een grasvlak bieden ze weinig aan speel- of spelaanleiding, ecosysteemdiensten 
(klimaatadaptatie, bestuiving, waterberging,...) of seizoenale beeldwaarde (bv. diverse bloei 
doorheen de jaargetijden).

De twee parken in Sint-Gillis - Sincfal en Hof de Jonge - hebben een zeer rijk groenbeeld. Met 
o.a. een leesbare historische structuur, een grote structuur- en soortenvariatie in groen, en 
voldoende ruimte voor volwassen grote bomen vormen deze twee parken een groene weelde 
voor de wijk. De parken leveren diverse ecosysteemdiensten, waaronder opvang en infiltratie 
van neerslagwater, bestuiving en zelfs voedselproductie. 

Sincfal en Hof de Jonge vormen een groene weelde in de stad. De parken leveren door een grote variatie in 
groenstructuren en vegetatietypes een rijkdom aan ecosysteemdiensten. 
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Typerend groenbeeld voor Brugge: imposante laanbomen die de straat - en bijgevolg de publieke ruimte - geborgenheid geven. Dit type 
straatprofiel vraagt echter ruimte en is dan ook maar zeer beperkt aanwezig in Sint-Gillis. 
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De kleine groene vlekjes geven een broodnodige ademruimte in het stadweefsel maar vormen naar meervoudig gebruik een beperkte meerwaarde. 
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groot privaat groen 
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privaat  verharde ruimte

rooilijngroen
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Kaart: Semi-privaat groen
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4.2.	 Semi-privaat	groen

Het vele private groen in de wijk Sint-Gillis bepaalt in grote mate het huidige groene karakter 
van de wijk. Niet enkel visueel vanuit de individuele woningen in een bouwblok, maar ook vanuit 
het publieke domein, de straat. Bomen die over tuinmuren heen manifesteren in het straatbeeld, 
tuinen aan waterlopen, gevelgroen etc. zorgen in veel straten voor het enige groenaccent. Voor 
het behouden en versterken van dit typische Brugse stadsbeeld vraagt dit type ‘rooilijngroen’ 
dan ook extra aandacht.   

Bomen in private tuinen en gevelgroen bepalen in meerdere straten in Sint-Gillis het (beperkte) groene karakter van de 
straat.

De zeer rijke stadstuinen op vlak van structuurvariatie, type en aantal soorten langs waterlopen, leveren een uniek 
groen stadsbeeld op.

Heel wat binnengebieden zijn voor parkeren in gebruik. Het totale groenbeeld laat vaak te wensen over. Op deze 
plaatsen kan minimaal gestreefd worden naar een goede kroondekking van de verharde oppervlakte om hittestress 
tegen te gaan en het binnengebied een groen karakter te geven voor de omwonenden.
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groot privaat groen 

private groene ruimte met 

publiek karakter

private verharde ruimte 

met publiek karakter

Kaart: Privaat groen
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4.3.	 Privaat	groen	weefsel

Het privaat groen vormt het leeuwendeel van het groenareaal in Sint-Gillis. De analysekaart 
toont hierbij dan enkel nog de grote aaneengesloten private groene ruimten. Tel hierbij de vele 
kleinere groenruimten en tuinen dan wordt het belang van dit groen snel duidelijk. 

De toegankelijkheid van deze gebieden is zeer divers. Sommige hebben een publiek 
karakter, anderen zijn privaat en variëren van private tuinen, tot domeinen van scholen en 
woonzorgcentra. Op een groot aantal van deze binnengebieden ligt een zware claim van 
parkeren. Uiteraard ligt er een grote potentie om deze gebieden te betrekken in het stedelijk 
weefsel.

De recente inbreidingsprojecten zorgen ervoor dat deze voordien private binnengebieden 
doorwaadbaar worden. Een kanttekening is echter dat de totale groene ruimte sterk in 
oppervlakte verminderd waardoor het historische beeld van grote groene ruimten in de stad 
stilaan verdwijnt. Op wat rest aan groene ruimte wordt nog te weinig aandacht geschonken in 
een groeninvulling die diverse ecosysteemdiensten (waterberging, bestuiving, ...) oplevert. 

Boven: inbreiding biedt veel kansen maar vraagt extra aandacht naar een kwaliteitsvolle open ruimte dat een 
voldoende meerwaarde levert op vlak van minimaal klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Onder: de bestaande grote private binnengebieden kenmerken door een grote gebruikersdruk door o.a. parkeren of 
een eenzijdig gebruik door een specifieke doelgroep, zoals scholen.
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beeld langsheen reien - anno 1890
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4.4.	 Een	versterkt	groenbeeld	voor	Sint-Gillis

De twee onderstaande beelden tonen in grote lijnen de (gewenste) kwaliteiten van het 
groenbeeld voor Sint-Gillis. Namelijk een groenbeeld dat het historische karakter van dit 
stadsdeel eer aan doet door een juiste materialisatie. Een groenbeeld dat zowel bepaald wordt 
door privaat groen (geveltuinen, stadstuinen, ...) en publiek groen (straatbomen, kleine parkjes, 
...). En een groenbeeld dat rijk is aan structuurvariatie (bomen, heesters, kruidachtigen, mossen) 
en rijk is aan soorten planten, zowel aangeplant als spontane vegetatie (muurvegetatie, ...).

4.4.1.	 Inzetten	op	diversiteit

Inzetten op diversiteit op vlak van structuurvariatie en soortenrijkdom zorgt voor het gewenste 
weelderige groenbeeld en biedt extra kansen voor stedelijke ecologie. 

4.4.2.	 Ontharden	en	vergroenen

Ontharden en het maximaal vergroenen van de stad - zowel privaat als op publiek domein - is 
broodnodig om hittestress, verdroging en zware neerslag de baas te kunnen. 

4.4.3.	 Ruimte	voor	monumentale	bomen

Monumentale bomen vragen voldoende ruimte en vooral een omgeving met een lage dynamiek 
zodat deze beeldbepalende elementen eeuwenlang ongestoord kunnen groeien.

beeld langsheen reien - anno 2020
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waterkaart gebruiken zoals al opgemaakt

eventueel wel oude structuur rond sint-gillis dorp toevoegen?

Kaart: Water

bestaande waterstructuur

verdwenen waterstructuur (gebaseerd op historisch onderzoek, Popp 1854 en kadasterplan 1889)
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4.5.	 Waterstructuur

Ruimte voor water is zeer beperkt in Sint-Gillis. Voornamelijk in de twee parken wordt er ruimte 
gemaakt waar waterberging door voornamelijk enkele oude waterstructuren die behouden zijn 
gebleven doorheen de geschiedenis. De wijk Sint-Gillis vormt wel nagenoeg een eiland aan drie 
zijden door de aanwezigheid van de Reien en de ringvaart. Twee bijzondere waterstructuren die 
zeer beeldbepalend zijn voor de wijk. 

Het watersysteem zelf en zijn werking is niet leesbaar in Sint-Gillis. Het neerslagwater wordt 
direct afgevoerd richting de openbare riolering. Ook de waterstructuur van de voormalige 
vloeiweiden zijn zo goed als volledig verdwenen. 

De Reien zijn beeldbepalend voor de grens van de wijk. Het dialoog met het water is echter zeer beperkt en ecologisch 
weinig interessant.

Ruimte voor water in het park Sincfal.
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Kaart: Hoogtekaart
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4.5.1.	 Zichtbaar	maken	en	versterken	watersysteem

Een vergelijking tussen recente en historische sonderingen wijzen op een sterke daling van het 
grondwater van ruwweg 1,5m naar 5m diepte vandaag. 

Om Sint-Gillis klimaatadaptief te maken dienen we dan ook in te zetten op een gezond - 
ondergronds en bovengronds watersysteem. Dit door maximaal neerslagwater bovengronds te 
infiltreren, te bufferen en indien nodig zichtbaar af te voeren. 

De hoogtekaart hiernaast toont een deel van de verklaring hoe Sint-Gillis in de loop van de 
geschiedenis gegroeit is. De oudste delen van de wijk zijn zeer duidelijk zichtbaar gelegen op 
de hogere plaatsen. Ook toont de kaart de potenties van de huidige open ruimten in de wijk om 
sterk in te zetten op waterberging en -infiltratie (in de donker blauwe zones).





Sociale ruimtelijkheid



110  - Atelier Romain - Forest - Bressers

5 Sociale ruimtelijkheid 

Voor de vitaliteit van de wijk Sint-Gillis is de wijze waarop de publieke ruimte gebruikt kan 
en mag worden van vitaal belang. Voldoende ruimte in de direct en nabije omgeving waar er 
gespeeld kan worden, waar ontmoetingen kunnen doorgaan is in een gezonde stad nodig. 
Het sociale leven speelt zich nog grotendeels in de fysieke openbare ruimte af - zoals spelen, 
boodschappen doen, kinderen naar school brengen, de fietsroute naar het werk. 

Ook in Sint-Gillis is de hoofdgebruiker - en die met de grootste rechten - van de publieke 
ruimte nog steeds de auto.  Niet tegenstaande de inspanning van de stad om kleinere straten 
verkeersluw te maken of een zodanig profiel te geven dat de auto te gast is, is er heel wat ruimte 
tot verbetering om van Sint-Gillis een gezonde, leefbare wijk te maken. 

In het onderzoek naar het sociaal ruimtelijk weefsel wordt er gefocust op:  
 
(i) de beschikbaarheid en bereikbaarheid van buurtparken,  
(ii) het aanwezige speelweefselnetwerk,  
(iii) de directe beschikbare openruimte per bouwblok. 

De analyse van de bouwblokken toont de (mogelijke) beschikbaarheid van private en publieke 
ruimte aan voor de bewoners van een gebouw. Voor de bereikbaarheid van buurtparken is de 
vraag of elke bewoner in de wijk de beschikking heeft over een wijkpark op maximaal 400 meter. 
Het speelweefselnetwerk toont de mogelijkheden om als kind - en dus elke gebruiker - op een 
veilige - speelse - manier door de wijk te begeven.
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Kaart: Doorwaadbaarheid en speelweefsel

speelplekken

speelweefselnetwerk 
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Kaart: Bereikbaarheid publiek groen op 400m

publiek groen

cirkel 400m
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Hof de jonge

sincfalpark

‘t reitje

5.1.	 Buurtpark	op	400m	-		huidig

Buurtparken zijn zoals de naam duidelijk ambieert parken die gericht zijn op de directe 
buurtbewoners. De voorzieningen in deze parken zijn specifiek geënt op de noden van een buurt, 
denk hierbij aan een hondenloopweide, picknickveldje, speelgroen, etc. We gaan uit van een 
gewenste situatie dat elke wijkbewoner op een afstand van 400m een buurtpark heeft. 

In en net buiten de wijk Sint-Gillis bevinden zich vier buurtparken. Baron Ruzettepark, 
Sincfalpark en Hof de Jong liggen dicht tegen elkaar aan. ‘T Reitje ligt in het hart van Sint-Gillis. 
De ruimtelijke verdeling van de parken toont een grote onevenredigheid aan. Grote delen van 
Sint-Gillis beschikken dan ook niet over een kwalitatief buurtpark in de directe nabijheid.
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Kaart: Bereikbaarheid publiek groen op 400m - potentieel
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5.2.	 Buurtpark	op	400m	-		potentieel

Diverse huidige private open ruimten lenen zich wel zeer geschikt om als toekomstig buurtpark 
ontwikkeld te worden. Veel van deze ruimten zijn vandaag private of semi-publieke ruimten 
die onderbenut zijn; een schoolspeelplaats die gesloten is na schooluren, de tuin van een 
kantorencomplex, etc. 

Wulpenstraat

parking wit-geel kruis

Langerei
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Kaart: Doorwaadbaarheid en speelweefsel - potentieel
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speelweefselnetwerk  
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5.3.	 Gewenst	speelweefselnetwerk

Brugge werkt aan het uitbouwen van een kwaliteitsvol en goed geïntegreerd speelweefsel. 
Dit is een netwerk van formele en informele speelruimten en andere voor kinderen, tieners 
en jongeren belangrijke plekken, verbonden door veilige en speelse routes die ze zelfstandig 
kunnen gebruiken. Een speelweefsel beperkt zich du niet tot plekken maar vormt een ruimtelijk 
netwerk met strategische verbindingen. 

Het huidig speelweefselnetwerk is een goede basis, maar is beperkt in zijn ambitie voor de wijk. 
Een goed speelweefselnetwerk vraagt een apart netwerk voor wandelaars en fietsers die zoveel 
mogelijk losgekoppeld is van gemotoriseerd verkeer en zorgt er voor dat elke bewoner vanuit 
zijn woning op een snelle en veilige manierop dit netwerk kan aantakken. 

Routes die toegankelijk zijn voor kinderen, zijn toegankelijk voor iedereen, zowel ouderen als 
personen met een handicap. Het speelweefsel kan dus ruimer gezien worden als de ruggengraat 
van kwalitatieve, veilige en beleefbare publieke ruimte.

Via voornamelijk de nieuwe potentiële buurtparken en het herdenken van de mobiliteit in 
specifiek straten is het mogelijk om het bestaande speelweefselnetwerk uit te breiden tot een 
volwaardig netwerk die de leefbaarheid van de wijk ten goede komt. 

In het Speelweefselplan van 2013 wordt de Sint-Clarastraat aangeduid als de ruggengraat 
voor het publiek weefsel van Sint-Gillis. Bij de meest recente heraanleg zijn er kansen gemist 
om deze as kwalitatief in te zetten binnen het speelweefselnetwerk van de stad. Ook de 
Annuntiatenstraat, ter hoogte van ‘t Reitje, wordt aangeduid als belangrijke schakel binnen het 
netwerk. 

Verder wordt ook de Langerei aangeduid als potentiële as binnen het publieke weefsel van het 
kwartier. Momenteel biedt het water hier amper belevingswaarde door de talrijke aanwezigheid 
van straatparkeren. Hier bestaat de potentie om een nieuwe belangrijke trage as te creeëren. 

Momenteel zijn er ook enkele ‘missing links’ om het Sint-Gilliskwartier volledig doorwaadbaar 
te maken op een veilige manier. De site van Liantis en het Wit-gele kruis is een belangrijke 
open plek in het centrum van Sint-Gillis. Momenteel vormt het een barrière, terwijl er potenties 
zijn om zonder grote ingrepen deze site doorwaadbaar te maken en het publieke weefsel 
fundamenteel te verbeteren.

Ook de verbinding met het naastgelegen Ezelstraatkwartier ontbreekt. Momenteel bevindt de 
enige connectie zich rond de Howest. 
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Kaart: Bouwblokken
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buitenruimte
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5.4.	 Bouwblokken

De analyse van de bouwblokken gaat uit van het onderzoeken wat de (potentiële) 
beschikbaarheid is van elke woning in Sint-Gillis om direct aan zijn huis een plek te hebben 
om in de open ruimte te vertoeven. Dit kan gaan over zijn eigen tuin, over aan zijn tuin 
grenzende open ruimte of het kunnen toeëigen van de straat als speelstraat, woonerf of 
leefstraat.

In de analyse zijn er 8 types aan bouwblokken of delen van bouwblokken gedefinieerd. Elk 
type duidt op mogelijke kansen of bedreigingen voor een goede leefkwaliteit van de wijk. 
Deze kansen en bedreigingen worden meegenomen richting de visie op de deelstructuren. 
De belangrijkste opgave per bouwbloktype wordt hieronder reeds benoemd. 

Klein bouwblok, kleine tuinen grenzen aan elkaar. Toeëigening 
van de straat als extra open (leef)ruimte is wenselijk.

Klein bouwblok, tuinen grenzen aan een open ruimte. Toegang 
via tuin tot open ruimte is wenselijk.

Klein bouwblok, tuin niet aanwezig of dichtgebouwd. 
Toeëigening van de straat als open (leef)ruimte is noodzakelijk.

Klein bouwblok, tuin grenst aan waterloop (Reien). Maximale 
vergroening van de tuin is wenselijk.

Groot gebouw, middelgrote tuin. Ruimte maken voor kleine en 
middelgrote bomen is wenselijk in functie van het vergroening van de 
stadshorizon.

Groot gebouw, geen of enkel verharde buitenruimte. Ontharden 
waar mogelijk is wenselijk.

Gebouwencomplex in/aan een groot open ruimte. Publiek 
toegankelijk maken van de open ruimte is wenselijk. Deze grote 
open ruimte dienen de groene airco’s van de wijk te zijn.

Garageboxencomplex/parkeerterrein. Ontharden en vergroenen 
is wenselijk. 





Duurzame mobiliteit
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Kaart: Functionele fietsroutes
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6 Duurzame mobiliteit

In het meest recente mobiliteitsplan van 2016 wordt resoluut de kaart getrokken van duurzame 
mobiliteit. Het STOP-principe vormt de rode draad doorheen het plan, het stimuleren van 
duurzame transportmodi volgens de volgorde voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en als 
laatste personenwagens, met voorrang voor elektrische en andere milieuvriendelijke wagens. 
Op diverse plaatsen is in de wijk de laatste jaren sterk ingezet op doorwaadbaarheid, zoals 
bijvoorbeeld het binnengebied Hof De Jonghe en het stadspark Sincfal. Op diverse locaties in de 
wijk zijn potenties om dit principe van doorwaardbaarheid te versterken. Ook een transitie naar 
alternatieve vervoersvormen, o.a. fietsgebruik, vindt volop plaats. De nabijheid van alle functies 
is hierbij een belangrijke randvoorwaarde van de toekomst. Duurzame mobiliteit vraagt een 
creatief denken doorheen de diverse schaalniveaus en in zijn volledige complexiteit.

6.1. Externe	fluxen	

6.1.1. Fietsnetwerk

Volgens de stadsmonitor 2017 bezit 89% van de Brugse gezinnen minstens 1 fiets, 20% bezit een 
elektrische fiets. 60% van de Bruggelingen geeft aan minstens wekelijks de fiets te nemen. De 
fiets is dus een belangrijk vervoersmiddel binnen de stad. Om de fietsvoorzieningen nog verder 
te optimaliseren en verbeteren werd het Fietsplan Brugge opgesteld, waar de nadruk vooral 
ligt op fietsveiligheid, fietscomfort en het verder stimuleren van fietsgebruik. Dit gebeurt onder 
meer door de uitbouw van een kwalitatief aaneensluitend fietsnetwerk tussen de binnenstad, de 
deelgemeenten en de haven én aansluiting op het Vlaamse netwerk. 

Momenteel doorkruist fietssnelweg F310 Brugge-Sluis de wijk Sint-Gillis. In het Baron 
Ruzettenpark sluit deze aan op de F31 Brugge-Zeebrugge en de F30 Brugge-Oostende. De 
fietssnelweg sluit ook aan op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Nog niet op alle stukken 
van het fietsroutenetwerk is er al  fietsinfrastructuur conform het Vademecum. Op sommige 
plekken is zelfs geen fietsvoorziening en moet de fietser de weg op. 

6.1.2. Openbaar	vervoer

Sint-Gillis heeft een goede openbaar vervoersbereikbaarheid met bushaltes aan de grenzen 
van de wijk en in de J. & M. Sabbestraat. Deze bussen zorgen voor enige overlast en de Stad 
Brugge wil evolueren naar minder en/of kleinere bussen in het centrum, om zo de leefbaarheid 
te verhogen.

Verder rijdt elke dag om de 20 minuten, tussen 7u20 en 19u, een gratis centrumshuttle tussen 
de randparking Lodewijk Coiseaukaai en het Station. Deze centrumshuttle heeft twee haltes 
in Sint-Gillis, één op de kruising van de Calvariebergstraat en de Walweinstraat en één langs de 
Langerei bij de Snaggaardbrug.
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Kaart: Openbaar vervoer
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Kaart: Wegcategorisering
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Kaart: Zwaar verkeer
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aanrijroute Genencor

restrictiezone zwaar verkeer 
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Een te onderzoeken mogelijkheid is om het water te gebruiken als een mobiliteitsdrager door 
bijvoorbeeld een waterbus of watertaxi’s. Het kan een rol spelen om de binnenstad duurzamer te 
maken en een alternatieve route vormen voor het traditioneel openbaar vervoer.

6.1.3.	 Auto

Uit de stadsmonitor blijkt dat het autobezit in Brugge in 2017 hoger ligt (88%) dan het 
gemiddelde van de 13 centrumsteden (84%). De meeste verplaatsingen tussen woonplaats en 
werk/school gebeuren met de auto (48%) maar is wel 2% gedaald t.o.v. 2011.

De Vlamingdam/Sint-Jorisstraat, Langerei en J. & M Sabbestraat zijn belangrijke in- en 
uitvalswegen en verbinden de R30 met de binnenstad. 

Om de ‘modal shift’ van bezoekers te stimuleren dient ook op het parkeerbeleid ingezet te 
worden. Stad Brugge zet in op randparkings en P+R om zo de wagens van niet-bewoners uit het 
centrum te weren. 

6.1.4.	 Vrachtverkeer

Om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te verhogen, gelden er regels voor het vrachtverkeer. 
Vrachtverkeer van meer dan 12 ton mogen de binnenstad niet binnen, voertuigen tussen 3,5 ton 
en 12 ton mogen enkel binnen tijdens de venstertijden van  6:00 tot 1:00 en van 19:00 tot 21:00. 
Ook mogen voertuigen boven de 3,5 ton niet parkeren in de binnenstad, tenzij op eigen terrein 
van het bedrijf. Brugge wil evolueren naar overslagpunten aan de stadsrand waar goederen in 
kleinere vracht- of bestelwagens worden overgeladen om de binnenstad te bereiken.

De fabriek DuPont heeft ongeveer 160 vrachtbewegingen per dag: 80 in en 80 uit. Dit zorgt voor 
een grote belasting van de Komvest. 
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Kaart: Fietsparkeren

publieke fietsstalling

overdekte fietsstalling / fietskluisA

A
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6.2. Interne	fluxen

6.2.1. Fietsnetwerk

De Brugge was in 2014 de stad met het meeste woon-werkverkeer per fiets, maar is inmiddels 
voorbijgestoken door steden zoals Gent en Leuven. Blijven inzetten op een fietsvriendelijke 
omgeving is dus nodig, onder meer door het gebruik van aangepaste materialen voor een beter 
fietscomfort en door de aanleg van veiligere fietspaden.  

Fietsparkeren

Door het toenemen van fietsverplaatsingen en het stijgend aantal bewoners neemt de vraag 
naar fietsparkeervoorzieningen toe. De beschikbare ruimte is echter beperkt, waardoor een 
kwalitatief fietsparkeerbeleid gewenst is. Iedereen wil zijn fiets op een veilige, kwalitatieve en bij 
voorkeur droge plek stallen. 

Om dit probleem op te lossen zet de Stad in druk bevolkte wijken met rijhuizen in op fietskluizen 
en parkeertrommels. Deze hebben echter een grote impact op de publieke ruimte, zowel fysiek 
als visueel. In Sint-Gillis bevinden er zich momenteel 34 fietskluizen. 

Buurtfietsstallingen kunnen een alternatief vormen die een beperkte impact hebben op 
openbaar domein, maar toch dezelfde kwaliteiten bieden aan de fietsers.
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Fietsberaad Vlaanderen liet een onderzoek uitvoeren naar buurtfietsstallingen dat lokale 
besturen kan ondersteunen bij het opzetten van buurtstallingen. Uit het onderzoek blijkt dat 
23% van de gebruikers aangeeft meer te fietsen dan voorheen en 25% een nieuwe fiets kocht 
door de beschikbaarheid van de buurtfietsstalling. 

6.2.2. Auto

Sint-Gillis wordt sterk geconfronteerd met een parkeerdruk. Zoals de kaart aantoont domineert 
langsparkeren het straatbeeld en zijn er enkele grootschalige parkeerruimtes in binnengebieden. 

Autodelen

Om duurzame mobiliteit en de verkeersleefbaarheid te bevorderen, kan ingezet worden op 
autodelen. Autodelen leidt immers tot een bewuster verplaatsingsgedrag en heeft een positieve 
impact op de parkeerdruk in en rondom de stad.

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). 
Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. 
Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. In Brugge 
zijn Cambio, Cozycar, Dégage!, Caramigo, Getaround en Curando vzw reeds actief. 

Uit cijfers van de stadsmonitor blijkt dat autodelen in de lift zit in Brugge. In 2017 gebruikte 4,2% 
van de inwoners autodelen, dus er is zeker nog ruimte voor uitbreiding van het netwerk van 
autodelen. 

Als we kijken naar Sint-Gillis zijn er anno 2020 twee Cambiostaanplaatsen in de buurt van de 
Dampoort en één Dégage initiatief in de Baliestraat.
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Kaart: Auto - rijrijchting, parkeren en autodelen
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Hernieuwbare energie
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7 Hernieuwbare energie

De klimaatuitdaging vergt een snelle en totale afbouw van broeikasgasuitstoot door 
energieproductie. Een overschakeling van energieproductie uit fossiele brandstoffen naar 
energieproductie uit hernieuwbare bronnen is bijgevolg noodzakelijk. Een duurzame wijk 
realiseert mee in deze transitie. Het beperken van het energieverbruik (de behoefte) staat 
daarbij voorop, gevolgd door productie van hernieuwbare energie en het realiseren van 
fundamentele condities in een hernieuwbaar energielandschap (uitwisseling van energie, opslag, 
…). Ook binnen de wijk Sint-Gillis zijn heel wat potenties terug te vinden.

De stad Brugge wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. In 2015 lanceerden ze een Klimaatplan met 
8 pijlers om CO2 te reduceren en energie te besparen. In navolging van het klimaatplan werd 
een energie-actieplan opgemaakt. Dit plan omvat 35 maatregelen die moeten leiden tot een 
CO2-reductie, en geeft aan waar de meeste CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Nieuwe 
aansluitingen op het warmtenet is een van de maatregelen die genomen kunnen worden. 
Een warmtenet is ook een goede oplossing om de spanning tussen klimaat en het Brugs 
patrimonium te verbeteren. Isoleren, zonnepanelen en andere energie-efficiënte maatregelen 
zijn door de regels van Monumentenzorg vaak moeilijk. Deze gebouwen vereisen in de winter 
dus veel energie. Het aansluiten van het erfgoedpatrimonium op een warmtenet kan hiervoor 
een oplossing bieden.

7.1.	 SHIFFT	project

In Brugge bestaat er al een warmtenet waar restwarmte van Afvalintercommunale IVBO 
gebruikt wordt door omliggende bedrijven en zorgcentra. Binnenkort worden hier ook twee 
woonwijken op aangesloten.

Om het Brugs warmtenet verder uit te breiden wordt beroep gedaan op het SHIFFT project 
(Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies). Dit is een Europees 
project dat onderzoekt hoe steden en gemeenten de omschakeling naar een fossielvrije 
warmtevoorziening kunnen ondersteunen en versnellen. 

Binnen dit proejct wordt een stedelijke warmtevisie opgemaakt met een bijhorend beleid. 
Vraag en aanbod wordt in kaart gebracht om te zien welke mogelijkheden elke wijk biedt. 
Tevens zet SHIFFT in op het sensibiliseren en informeren van de Bruggeling door middel van een 
participatietraject met wijkgerichte campagnes.

Een eerste pilootproject wordt een CO2 neutraal warmtenet doorheen twee energiepositieve 
districten, Sint-Gillis en Sint Jacobs. In dit traject wordt in Sint-Gillis het te vernieuwen 
buurtcentrum ‘t Reitje opgenomen als potentiële afnemer. In de toekomst is het ook de 
bedoeling dat particulieren op het warmtenet kunnen aansluiten. 
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7.2.	 Alternatief	traject

De twee voorgestelde trajecten van het SHIFFT-project lopen langs de rand van Sint-Gillis en 
voorzien, behalve ‘ Reitje, geen afnemers binnen de wijk. 

Echter zijn grootschalige functies zoals Howest, WZC Engelendale, het Koninklijk Atheneum 
en de kantoren van Liantis ook potentiële afnemers vanwege hun grootte. Het nieuwe 
cohousingproject Stoer Huus gaf ook al aan graag te willen aantakken indien er een warmtenet 
aangelegd wordt. 

Om deze functies efficiënt te koppelen met een warmtenet is een alternatief traject via de Sint-
Clarastraat een te onderzoeken tracé. 

7.3.	 Andere	energiemaatregelen

Zonnepanelen plaatsen binnen de wijk Sint-Gillis is mogelijk, maar er moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan worden. Zo dient een vergunning ingediend te worden en mogen de 
zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Binnengebieden kunnen hier 
echter wel optimaal voor ingezet worden.  

Bij verschillende projecten in Brugge is reeds ingezet op duurzame energiewinning op basis 
van geothermie, namelijk door het aanleggen van BEO-velden. Een BEO-veld is een manier 
om energie uit de bodem te koelen of te verwarmen. In Brugge zijn er voorbeelden van deze 
techniek bij zowel nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Een voorbeeld vlakbij Sint-Gillis is Ter 
Potterie, een nieuw woon- en zorgcentrum. Dat de techniek ook perfect past binnen historische 
gebouwen wordt aangetoond met ‘De Schipjes’, twaalf godshuizen in de Peterseliestraat aan de 
overkant van de Langerei.





Visie



Kaart: streefbeeld deelstructuren
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8 Visie 

 
Het historisch onderzoek en een beeld van het huidig functioneren en de ruimtelijke structuur 
van de wijk laat toe om een duurzame visie uit te werken voor de wijk Sint-Gillis. De opmaak 
van deze duurzame visie biedt antwoord op urgente uitdagingen zoals klimaatverandering 
en gezondheid.  Voor elke deelstructuur worden hierna ambities en ruimtelijke strategieën 
aangereikt ondersteund door een aantal referentiebeelden. 

1 Naar een samenhangend groen netwerk

2 De creatieve motor van Sint-Gillis

3 Sint-Clara als publieke ruggengraat

4 De prestigieuze poortstraat

5 Historisch Sint-Gillisdorp

6 Een beleefbaar waterfront

7 Vestenfront

8 Klimaatadaptieve inbreidingswijken
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8.1. Samenhangend	groen	netwerk

Ambities

• samenhangend groen netwerk

• stimuleren biodiversiteit

• verbinding Baron Ruzettepark en andere omliggende wijken

• inrichting met aandacht voor jong én oud (8-80 stad)

Ruimtelijke strategieën

• oversteken tussen verschillende groengebieden faciliteren en veiliger maken
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8.2. De	creatieve	motor	van	Sint-Gillis

Ambities

• creatieve hub

• leverancier van warmte en energie

• verbinding met nieuwe maakindustrie in voorhaven

• overslagpunt goederen voor binnenstad

• experimenteerruimte voor circulaire economie

• fietsverbinding oost-west verbeteren en veiliger maken

• mobipunt

Ruimtelijke strategieën

• gebouwen brandweer inzetten als overslagpunt van grote vrachtwagens op kleinere 
bestelwagens om het centrum te ontlasten

• pakhuizen inzetten als creatieve ateliers / experimenteerruimte

• herbekijken fietsverbinding, verbinding vesten, langs Komvest (zie studie Okra)

• reorganisatie parking Dupont: efficiënter en groener inrichten + combineren met hub 
buurtparking

• mobipunt voor (deel-)fietsen, openbaar vervoer en (deel-)auto’s aan Wulpenstraat

• bron warmtenet
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8.3.	 De	publieke	ruggengraat

Ambities

• beleefbare straat als ruggengraat van het speelweefsel

• autoluw maken in functie van de veiligheid

• voldoende verblijfsruimtes met divers gebruik

• vergroenen en ontharden

• erfgoed als kansen voor verweven woon-werklocaties

Ruimtelijke strategieën

• autoluw en verkeersveilig maken straat 

• parkeerplaatsen suprimeren

• ruimte voor ouderen (toegankelijkheid, zitelementen, ...)

• spelprikkels toevoegen

• meervoudig ruimtegebruik (openstellen van speelplaatsen, ...)

• biodivers groen (vb. regentuinen, ...)

• plukbomen

• voldoende ruimte voor (deel-)fietsen
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platform als scharnierpunt

verkeersveiligheid 

opwaarderen prestigieus
karakter
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8.4.	 De	prestigieuze	poortstraat

Ambities

• in ere herstellen prestigieus karakter van de straat - deel Sint-Jorisstraat

• platform voor wijkverbinding

• verkeersveiligheid verbeteren

Ruimtelijke strategieën

• plein voor Howest als scharnierplek tussen Sint-Gillis en Ezelstraatkwartier

• gebouwen Howest integreren in publieke ruimte, open ruimte 

• materialisatie Sint-Jorisstraat passend bij erfgoedwaardering

• mobiliteitshub voor openbaar vervoer en (deel-)fietsen aan platform
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8.5.	 Historisch	Sint-Gillisdorp

Ambities

• volwaardig dorpsplein rond de Sint-Gilliskerk

• verbeteren fietscomfort

• vergroening straat, met respect voor de historische context

• voldoende kwalitatieve fietsstallingen

Ruimtelijke strategieën

• knip Sint-Gilliskerkhof

• fietsstroken toevoegen in fietsvriendelijke materialen

• gevelgroen

• rain gardens of ander kleinschalig (gevel)groen in de straat

• buurtfietsstallingen in panden zonder erfgoedwaarde
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8.6. Een	beleefbaar	waterfront

Ambities

• connectie en beleving met water vergroten

• groene verblijfsplekken creeëren langs de Langerei

• groenruimtes in de Wulpenstraat bundelen en kwalitatief maken

• historische referentie naar ‘t Vuil Reitje terugbrengen

• plein Augustijnenrei omvormen tot kwalitatieve verblijfsruimte

• Langerei als fietsverbinding tussen noord en zuid

Ruimtelijke strategieën

• water terugbrengen in de Annuntiatenstraat, eventueel als speelelement

• pontons op de Reien om de publieke ruimte op sommige plekken te verbreden

• parkeerplaatsen suprimeren voor groen

• Wulpenstraat en bijhorende parking herzien

• herinrichting straatprofiel Langerei met aandacht voor een optimale belevingswaarde van 
het waterfront
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8.7.	 Vestenfront	

Ambities

• verkeersveiligheid verbeteren

• heropwaarderen link met vesten ter hoogte van Ezelpoort

• ambities RUP stadslandschap

Ruimtelijke strategieën

• oversteken tussen Baron Ruzettepark en Sincfalpark veilig maken

• knooppunt Gistfabriek veiliger maken

• aangenaam wandel- en fietspad tussen Baron Ruzettenpark en Ezelpoort
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8.8. Klimaatadaptieve	inbreidingswijken

Ambities

• vergroenen publieke ruimte

• ontharden

• energie-efficiëntie woningen verhogen

Ruimtelijke strategieën

• speelruimte voor klimaatadapatieve maatregelen

• gevelgroen en straatgroen

• semi-permeabele verharding

• energetische maatregelen, zonnepanelen toevoegen

• parkeerplaatsen inrichten als (tijdelijk) groen of als publieke plekken





Strategische projecten
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Site Wit-Gele Kruis/Liantis
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9 Ontwerpend onderzoek - strategische 
projecten

Ontwerpend onderzoek toont aan wat de duurzame visie op de wijk concreet kan betekenen 
voor een aantal strategische locaties in de wijk. Door een zoom op strategische plekken wordt 
aangetoond wat een ruimtelijke doorvertaling van deze krachtlijnen kan betekenen voor 
concrete plekken in de wijk Sint-Gillis. Deze ontwerpoefening legt heel wat (koppel)kansen bloot 
en biedt inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Met deze oefening bewerkstelligen we de 
klimaattransitie door het lanceren van oplossingen op maat van de wijk toepasbaar binnen de 
specificiteit van het Brugse stadslandschap. 

Het ontwerpend onderzoek behandelt drie strategische zones: 

 - Site Wit-Gele Kruis/Liantis

 - Sint-Clarastraat

 - Waterfront 
 

9.1.	 Site	Wit-Gele	Kruis	/	Liantis

Deze site bevindt zich centraal in de Sint-Gilliswijk in Brugge. De site wordt omringd door de 
Sint-Clarastraat, de Bidderstraat, de Annuniatenstraat en de Baliestraat. 

Het wordt gekenmerkt door twee grote binnengebieden van het Wit Gele Kruis en van Liantis. 
Beide van deze binnengebieden worden momenteel grotendeels ingevuld als parking. Ook het 
Koninklijk Atheneum Brugge centrum neemt een grote zone in op binnen dit strategisch project.
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9.1.1.	 Historisch

Op de vroegste kaarten doorkruisen twee wegen de site. Deze wegen verdwijnen later. Na het 
verdwijnen van deze straten wordt het binnengebied van het bouwblok één grote groene zone, 
met als functie de tuinen van het klooster. 
De bebouwing is doorheen de tijd steeds grotendeels tot de randen van de het perceel beperkt 
gebleven. Er waren telkens één of meerdere prominente gebouwen te vinden in deze bouwrand.

Vandaag zijn er nog steeds meerdere toegangen tot de site vanuit de omliggende straten die 
voor de doorwaadbaarheid van dit bouwblok een grote meerwaarde betekenen. De bebouwing 
bevindt zich nog steeds aan de randen van het perceel, met uitzondering van het Huis van de 
bouw en het gebouw van het Witgele Kruis en nog steeds vinden we enkele grote gebouwen 
terug op de randen van de site.  



Kaart: potentiële waterstructuur. De kleine hoogteverschillen en de bestaande open ruimte hebben de potentie om op termijn een nieuwe waterstructuur op 
de site te ontwikkelen die verwijst naar de historische waterstructuren (Vuil reitje en bleekweiden) en die klimaatadaptief versterkent werkt voor de wijk. 

Accentueren historische waterlijn
Arnhem, Sint-Jansbeek    Mechelen: vliet Botermarkt

Koppelen van aangrenzende ‘bovenstroomse’ gebieden

Waterrijke publieke as
Østerbro, Kopenhagen

Bleekweiden/klimaatweiden
Grote open publieke ruimte en mogelijkheid naar waterberging/infiltratie

Koppeling met publieke as + voeding voor park (water)
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Kaart: ruwe berekening hoeveel oppervlakte aan wadi er nodig is voor alle neerslag komende van gebouwen en 
verharde wegen in dit bouwblok te bufferen en lokaal te infiltreren. De berekening toont zowel de potentie dat een 
100% waterberging mogelijk is, als dat de ruimtevraag voor water vraagt om structureel mee te nemen bij elke (her-)
ontwikkeling van de site.
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9.1.2.	 Potenties

Doorsteken - speelweefsel

• doorsteken om de doorwaadbaarheid van het gebied te vergroten en verbindingen te 
zoeken tussen verschillende groen- en speelruimtes binnen Sint-Gillis

Erfgoed

• behouden en versterken van Erfgoed

• EWK neutrale gebouwen als potenties voor nieuwe ontwikkelingen, fietsparkeren of 
doorsteken

Groenblauw

• bewaren en versterken bestaande boomgaard

• groenzone rond kleine tuinen en koertjes om bestaande bewoners meer collectieve 
groenruimte te geven of poortjes tot het binnengebied voorzien
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waterdreef

groene identiteiten

levendig binnengebied

zichtassen
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9.1.3.	 Krachtlijnen

WATERDREEF

• waterdreef dwars door het binnengebied waarop verschillende functies aantakken

• entreeplein aansluitend op Sint-Clarastraat

• doorsteek naar de Baliestraat

LEVENDIG BINNENGEBIED

• mix van wonen, kantoren en publieke functies

• historische hoeve als stedelijke boerderij / horeca

• voldoende verblijfsplekken die beschutting bieden tegen wind, regen en zon

GROENE IDENTITEITEN

• uitbreiding bestaande boomgaard met moestuin

• zowel actieve als passieve groenzones (speelruimte, pluktuin, luwteoase...)

• bestaande biodiversiteit bewaren en versterken

ZICHTASSEN

• open zichtlijnen richting kapel en de Sint-Gillisdorpsstraat

• zichtas richting toren van de Sint-Gilliskerk
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ALGEMENE RANDVOORWAARDEN

• kleinschaligheid bewaken in bebouwing (o.a. 
door verspringingen in de gevel of in aantal 
bouwlagen) 

• afbouwen aantal bouwlagen richting 
bestaande bebouwing

• hoogteaccent mogelijk aan boomgaard 
(dialoog met kapel Liantis)

• omkaderen van publieke ruimte met 
bebouwing

• creëren gradaties publiek - collectief - 
privaat 

• fasering tussen verschillende eigenaren 
mogelijk maken
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• footprint bebouwing: 5400 m²

• publiek groen: 10000 m² (incl.	boomgaard)

• bvo: 13 850 m²

• aantal bouwlagen: 4

• v/t: 0,6 (incl.	boomgaard)

• v/t: 0,7 (excl	boomgaard)

Bebouwing gegroepeerd in clusters met collectieve 
binnentuinen

Semipubliek lint rondom de bouwclusters als  functioneel 
groene open ruimte ten dienste van functies in gebouw 
(ontsluiting hulpdiensten/speelnatuur/bedrijfstuinen/...). 

Moestuin en boomgaard vormen één open groensite en 
vormen samen met de historische hoeve en buurtschuur het 
hart van dit binnengebied. 
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• footprint bebouwing: 4800 m²

• publiek groen: 10 000m² (inclusief	
boomgaard)

• bvo:  11 200 m²

• aantal bouwlagen: 4

• v/t: 0,5 (inclu	boomgaard)

• v/t: 0,55 (excl	boomgaard)

Bebouwing als linten die de publieke ruimte ‘omarmen’

Hoogteaccenten aan boomgaard

Doorgang tussen Liantis en de school als extra toegang tot 
binnengebied.

Boomgaard uitbreiden
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• footprint bebouwing: 4900 m² (excl	school)

• publiek groen: 9700 m²

• bvo: 11600 m²

• aantal bouwlagen: 4

• v/t: 0,6 (excl	school,	incl	boomgaard)

• v/t: 0,7 (excl	school	en	boomgaard)

Compacte nieuwbouw Atheneum om zo groen te vrijwaren 
tussen Annunciatenstraat en Sint-Clarastraat

Aandacht voor zichten vanuit bestaande bebouwing 
(afstand nemen/zicht op opgaand groen)
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• footprint bebouwing:  4500 m²

• m² publiek groen: 10 800 m²

• bvo: 10 000  m²

• aantal bouwlagen: 4

• v/t: 0,4 (excl	school,	incl	boomgaard)

• v/t: 0,55 (excl	school	en	boomgaard)

Extra bebouwing  naast historische hoeve Liantis om 
haalbaarheid/rendabiliteit te verhogen

Bestaande sporthal van school afbreken en vervangen door 
nieuw, losstaand volume. Zo ontstaat een directe verbinding 
met binnengebied en waterdreef - mogelijkheid tot open 
speelplaats 
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A

B

PARKING A

2000 m² - ±67 parkeerplaatsen per verdiep

in-  en uitrit via bestaande toegangspoort 
parking Liantis

PARKING B

 3300 m² - ±110 parkeerplaatsen per verdiep

in- en uitrit via bestaande toeganspoort

parkeerverordening brugge

• eengezinswoning (<150m²): 1 parkeerplaats en 2 
fietsstallingen

• eengezinswoning (>150m²): 2 parkeerplaatsen en 2 
fietsstallingen

• meergezinswoning: 1,33 parkeerplaatsen en 1,33 
fietsstallingen per woongelegenheid

• gebouwen voor bejaarden/woon- en zorgcentra: 
1 parkeerplaats en 2 fietsstallingen per 3 
woongelegenheden

• handelsgebouwen: 1 parkeerplaats en 1 fietsstalling per 
50m² brutovloeroppervlakte

• kantoorgebouwen: 1parkeerplaats en 1 fietsstalling per 
50m² brutovloeroppervlakte

SCEN A

nodige parkeerplekken: 120

over voor buurt (scen 1 - 2 ): ±51

over voor buurt (scen 3 ): ±100

SCEN B

nodige parkeerplekken: 151

over voor buurt (scen 1 - 2 ): ±26

over voor buurt (scen 3 ): ±49

SCEN C

nodige parkeerplekken: 170

over voor buurt (scen 1 - 2 ): ±7

over voor buurt (scen 3 ): ±30

SCEN D

nodige parkeerplekken: 142

over voor buurt (scen 1 - 2 ): ±35

over voor buurt (scen 3 ): ±58

scenario 1
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A

AB

PARKING A

2000 m² - ±67 parkeerplaatsen per verdiep

in-  en uitrit via tussen historische hoeve en 
kloostergebouw Liantis

PARKING B

 3300 m² - ±110 parkeerplaatsen per verdiep

inrit via bestaande toegangspoort 
Annuntiatenstraat

uitrit via Baliestraat

Eventueel kunnen beide parkings onderling 
verbonden worden en zo functioneren als één 
collectieve parking.  
Er kan dan geopteerd worden voor een inrit 
via de Sint-Clarastraat en een uitrit via de 
Annunciatenstraat (of omgekeerd).

PARKING A

3300 m² x 2 bouwlagen - ±220 parkeerplaatsen

inrit via tussen historische hoeve en 
kloostergebouw Liantis

uitrit via Annunciatenstraat

scenario 1 scenario 1
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Site Sint-Clarastraat
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9.2.	 Sint-Clarastraat

De deelstructuur Sint-Clara bestaat uit de Sint-Clarastraat en Calvariebergstraat. Langsheen 
deze as bevinden zich een groot aantal van de publieke, kwetsbare functies binnen Sint-
Gillis zoals het woonzorgcentrum Engelendale, het Koninklijk Atheneum, Huize Clara en het 
Sincfalpark. 

De deelstructuur wordt gekenmerkt door een breed straatprofiel dat smaller wordt richting de 
Sint-Jorisstraat. Dit breed profiel is ontstaan door de historische aanwezigheid van bleekweides. 
hierdoor was er jarenlang geen bebouwingsdruk aanwezig. Rond 1550 speelde het idee om een 
rei te graven in de straat, maar dat idee is nooit in uitvoering gebracht. 

In het Speelruimtebeleidsplan van de stad Brugge wordt de Sint-Clarastraat aangeduid als de 
ruggengraat van het speelweefsel in Sint-Gillis. 

 Op het einde van de straat bevond zich het Sint-Claraklooster (huidige Sincfalpark). 
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EWK

• kleine panden als potentie tot opladen publieke ruimte 
of voorzien in buurtfietsstallingen

• atheneum als toekomstige potentie voor een nieuwe 
ontwikkeling in een open dialoog met de Sint-
Clarastraat

• verbinding met nieuwe functie in voormalige 
gebouwen Howest

ERFGOED 

• historische boerderij (Liantis) enige beschermde 
gebouw in de straat

9.2.1.	 Potenties
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DOORWAADBAARHEID - SPEELWEEFSEL

• knooppunten netwerk opladen 

• verschillende types publieke ruimte afgestemd op 
omliggende functies (WZC, kantoren,  
   kinderen...)

FRONTEN

• De Sint-Clarastraat wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van een open en gesloten gevelfront. Deze 
open/gesloten afwisseling dient behouden te worden 
om de afwisselende openheid naar de binnengebieden 
te behouen. 

• De open plekken kunnen ingezet worden als plekken 
die opgeladen kunnen worden met functies of groen.
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sociale ruimtelijkheid publieke functies

groen mobiliteit



1922 - Deelplan Sint-Gillis  - 181

9.2.2.	 Krachtlijnen

SOCIALE RUIMTELIJKHEID

• beleefbare straat  met platformen die plaats bieden voor diverse verblijfsruimten 

• voldoende zitmogelijkheden om actieve verplaatsing kwetsbare groepen te stimuleren (om 
de 100-150 m)

• voldoende verbijfsplekken die beschutting bieden tegen wind, regen, zon en bij voorkeur een 
aangenaam uitzicht bieden (best houten materialisatie)

• aandacht voor materialisatie, voldoende vrije doorgangsruimte en toegankelijkheid

PUBLIEKE FUNCTIES

• publieke functies takken aan op publieke ruggengraat

• publieke functies richten naar sint clara

• linken aan platformen - platfo

GROEN

• vergroenen en ontharden van de brede straat

• groen takt aan aan op groenzones in binnengebieden

• diverse types groen - luwteplekken - recreatief

MOBILITEIT

• ruimte voor fiets en voetganger, materialisatie

• poorteffect (versmalling rijbaan, materialisatie...) om platformen aan te duiden - auto te gast

• voldoende en kwalitatieve fietsparkeergelegenheid

• deelsystemen voor fiets en auto - mobipunt
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A

B
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B

C
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• gradueel openstellen tuin WZC

• buurtfunctie gekoppeld aan WZC

• ontharden parkeerstroken

• behouden en verbeteren bestaande 
zitmogelijkheden

• groen en waterinfiltratie

A
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• gradueel openstellen tuin WZC

• ontharden parkeerstroken

• entreeplein als toegang tot school

• fietsstallingen

• bijentuin

• groen en infiltratie

• open en groene speelplaats
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• buurtfietsstalling

• zonnepanelen (niet zichtbaar vanop 
publiek domein)

• ontharden parkeerplekken

• groene speelruimte

• horeca

• groengevels

B
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• ruimte voor voorzieningen in kerk 
(lokaalmarkt, circusschool...)

• groen en waterinfiltratie

• waterdoorlatende parkeerstorken

• zonnepanelen (niet zichtbaar vanop 
publiek domein)

• doorgang naar achterliggende waterdreef
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• ontharden parkeerstroken

• horeca gekoppeld aan moestuin

• inrit ondergrondse (buurt)parking

• moestuin boven parkeergarage, 
gekoppeld aan historische hoeve

• natuurlijke waterinfiltratie

C
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• buurt repairshop

• mobipunt met deelauto’s en -fietsen

• buurtschuur

• moestuin gekoppeld aan historische hoeve

• waterdoorlatende parkeerstroken
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Site Waterfront
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9.3.	 Waterfront

Brugge wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van de historische waterstructuur, de Reien. 
Deze functioneerden in het verleden als belangrijke handelsassen en speelden een grote rol in de 
historische ontwikkeling van de stad. De Brugse waterstructuur blijft op vandaag een essentieel 
onderdeel van de stadslandschappelijke structuur. Alle waterfronten zijn dan ook opgenomen in 
het thematisch RUP Stadslandschap Brugge.

Dit waterfront, meerbepaald de Langerei en de Augustijnenrei, is de laatste decennia zijn 
indrukwekkende uitstraling voor een deel verloren. Langsheen dit waterfront is de auto vrij 
dominant aanwezig. Talloze vormen van straatparkeren (langsparkeren, dwarsparkeren en 
grootschalige parkeerruimtes) zijn hier aanwezig in het stadsbeeld en verhinderen mee een 
optimale beleving van het waterfront. 

De Annunciatenstraat is opgenomen als voormalige waterstructuur. Dit was vroeger ook een rei, 
in de volksmond nog gekend als ‘het vuile reitje’. 
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ERFGOEDWAARDERING

• kleine panden als potentie tot opladen publieke ruimte 
of voorzien in buurtfietsstallingen

• versterken gevelfront met hoge erfgoedwaardering

DOORWAADBAARHEID

• aantakken opspeelweefsel

• waterfront betrekken bij publiek weefsel van Sint Gillis

9.3.1.	 Potenties
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ERFGOED

• inspelen op zichten op prominente gebouwen

• beschermd stadsgezicht: bv pontons zo opbouwen dat 
ze omkeerbaar zijn

KAAIMUUR - HEK

• waar er zich langs de kade een hek bevindt (blauw), is 
het makkelijker om hier een (omkeerbare) doorbreking 
te maken i.f.v. het wandelen op de Reitjes
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beleefbaar waterfront doorwaadbaarheid - speelweefsel

water en vaarroute groen versterken
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9.3.2.	 Krachtlijnen

BELEEFBAAR WATERFRONT

• wandelen op de Reien 

• verbreden publieke ruimte ter hoogte van de Snaggaardbrug en het Grootseminarie

• zichten richting erfgoed

• zwemmen in de Reitjes

• accentueren historische waterconnectie tussen Langerei en Annunciatenstraat

DOORWAADBAARHEID - SPEELWEEFSEL VERSTERKEN

• voetpaden verbreden

• missing links verbinden

WATER

• water terugbrengen in de Annunciatenstraat

• vaarroutes vrijwaren 

GROEN VERSTERKEN

• parkeerplaatsen suprimeren voor groen

• ruimte voor buurtpark aan Snaggaardbrug

• groen op water

• versterken groene oevers
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A

B

C

Door een zoom op drie locaties langsheen de waterstructuur wordt aangetoond wat een 
ruimtelijke doorvertaling van deze krachtlijnen kan betekenen voor concrete plekken in de wijk 
Sint-Gillis. Deze ontwerpoefening legt heel wat (koppel)kansen bloot en biedt inspiratie voor 
toekomstige ontwikkelingen. 
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• buurtpark op parking Snaggaardbrug

• bewaren groene oever

• uitbreiding buurtpark door ponton

• zwemmen in de reitjes

• verbreden voetpaden

A
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• buurtpark op parking Snaggaardbrug

• bewaren groene oever

• wandelen op de Reien met zicht op 
buurtpark

• uitkijkpunt in verlengde van 
Annuntiatenstraat met zicht op 
historische gevels

• verbreden voetpaden
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• ponton met zicht op Grootseminarie 

• waterdoorlatende parkeerplaatsen

• verbreden voetpad langs gevels

• groene verbinding met Hof de Jong

B
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• ponton met zicht op Grootseminarie 

• wandelen op de Reien

• drijvend groen tussen kade en ponton

• waterdoorlatende parkeerplaatsen

• verbreden voetpad langs gevels

• groene verbinding met Hof de Jong
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• zwemmen in de reitjes

• Dampoort-Eiland als nieuwe stedelijk 
eiland - verbinding tussen binnenstad en 
noorden/vestengordel

• Efficiëntere uitbouw wulpenparking

• ponton die verbinding maakt tussen Hof 
de Jong en nieuwe Handelsdokpark

• verplaatsen Wulpenstraat om groenzone 
te maximaliseren - twee groenzones 
inrichten als ‘Handelsdokpark’

• onderdoorgang tussen de 2 delen van het 
park

C
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Potenties straatprofielen

De volgende snedes geven de potenties weer van de straatprofielen ter hoogte van de Langerei. 

Deze snede, ter hoogte van Ter Duinen aan de Potterierei, toont een (plaatselijke) aanpassing 
naar eenrichtingsverkeer langs de Langerei waardoor de huidige parkeerstroken vergroend 
kunnen worden.  
Los van deze mobiliteitsaanpassing toont dit ook de mogelijkheid van een wandelponton boven 
een holle ondergrond, waardoor nieuwe ‘cijnsgronden’ kunnen ontstaan langs de Reien die 
bijdragen aan een biodiverse fauna en flora. 

Profiel Ter Duinen, Potterierei - bestaande situatie 

Profiel Ter Duinen, Potterierei - alternatief
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Deze tweede snede, ter hoogte van de Potterierei Brug, toont een mogelijke (plaatselijke) 
aanpassing van twee- naar eenrichtingsverkeer langs zowel de Langerei als de Potterierei. 
Hierdoor ontstaat ruimte voor meer groen. 

De parkeerstrook langs de Potterierei wordt in dit scenario omgezet naar een groenzone met 
ruimte voor waterinfiltratie.

Profiel Potterierei Brug - alternatief

Profiel Potterierei Brug - bestaande situatie
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 Deze snede is tevens gesitueerd ter hoogte van de Potterierei Brug. Hier worden het voetpad en 
het langsparkeren langs de Potterierei omgevormd tot een groenstrook met een wandelpad in, 
waardoor geflaneerd kan worden langs het water.

Verder is hier door de breedte van de Langerei ook ruimte voor een drijvend park op het water. 

Profiel Potterierei Brug - alternatief B

Profiel Potterierei Brug - alternatief A

Profiel Potterierei Brug - bestaande situatie
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Deze snede, ter hoogte van de Kleine Nieuwstraat,  toont een mogelijke (plaatselijke) 
aanpassing van twee- naar eenrichtingsverkeer langs zowel de Langerei als de Potterierei. 
Hierdoor ontstaat ook hier meer ruimte voor meer groen, zelfs in een smal wegprofiel. 

Profiel Kleine Nieuwstraat - alternatief

Profiel Kleine Nieuwstraat - bestaande situatie
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Deze snede is genomen in de Annuntiatenstraat. In profiel 1 is er geen verandering aan de 
verkeerssituatie of het aantal parkeerplaatsen, maar verwijst een centrale goot in natuursteen 
naar de historische rei. In profiel 2 wordt de Annuntiatenstraat (plaatselijk) éénrichtingsverkeer 
en wordt een nieuwe smalle rei toegevoegd aan één zijde van de weg. Langsparkeren is nog 
steeds mogelijk aan beide zijden van de weg. In profiel 3 wordt de straat (plaatselijk) éénrichting 
en wordt er enkel aan één zijde nog langsparkeren voorzien. De extra ruimte wordt ingezet om 
te komen tot een brede nieuwe rij waar extra ruimte is voor oever en moerasvegetatie.

Profiel Annunciatenstraat - bestaande situatie

Profiel Annunciatenstraat - alternatief B

Profiel Annunciatenstraat - alternatief A

Profiel Annunciatenstraat - alternatief C
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