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Inleiding

Door het stadsbestuur van Brugge wordt een overheidsopdracht uitgeschreven om het ruimtelijk
uitvoeringsplan “Gistelse Steenweg Noord” op te stellen. Het betreft een herziening van het BPA 82
Noord-Oost. Doel van de opdracht is de ontwikkeling van een welomlijnd plangebied op een manier
die maatschappelijk en ruimtelijk duurzaam is en die, naast het bieden van een oplossing voor de
gegeven problematiek, een meerwaarde realiseert zowel ten aanzien van het plangebied zelf als
ten aanzien van de omgeving. Hierbij moet rekening worden gehouden met volgende
aandachtspunten:
•

•
•
•

•
•

I

Het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal ambachtelijke zones,
waar na stopzetting van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer
wenselijk/mogelijk is;
Het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal binnengebieden;
Het voorzien van mogelijkheden voor het gepland sociaal woonproject van Vivendo in
Van Leeg tot Zand;
Het onderzoeken van de mogelijkheid voor een beperkte uitbreiding van de
bouwmogelijkheden voor het kasteel Les Acacias (het parkgedeelte wordt opengesteld
voor het publiek);
Toetsing aan de lijst ‘inventaris bouwkundig erfgoed’ door de stedelijke dienst
monumentenzorg en vertaling in het RUP;
Het actualiseren van verouderde en/of te beperkende voorschriften.
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Situering en afbakening plangebied

Het plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord bevindt zich net ten westen van het
eivormige stadscentrum. Het driehoekvormige plangebied wordt aan alle zijdes begrensd door
belangrijke, harde infrastructuren: aan de zuidzijde door de Gistelse Steenweg, aan de westzijde
door de Expressweg (E403/N31) en aan de noordoostelijke zijde door de spoorweg nr. 50 tussen
Brugge en Oostende.
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Feitelijk bestaande toestand

Het plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord is met haar 75ha vrij groot te noemen. Het
wordt, zoals eerder vermeld, begrensd door een aantal belangrijke infrastructuren, wat de zone
goed afleesbaar maakt binnen het stedelijk weefsel van de stad. Niet enkel aan de randen, maar
ook binnenin de zone zelf brengt een aantal verkeersassen structuur in het weefsel. Evenwijdig aan
de Gistelse Steenweg is dit de Zandstraat en de Legeweg, palend aan de spoorlijn is dit de Hoge
Lane. Samen met de begrenzende infrastructuren delen ze het plangebied op in een aantal
deelgebieden, aan de hand waarvan in onderstaande een uitgebreide analyse van de feitelijk
bestaande toestand wordt weergegeven.

3.1

Deelgebied 1: Ladderstructuur Gistelse Steenweg – Zandstraat

De Gistelse Steenweg en de Zandstraat
worden met elkaar verbonden door de
Expressweg, de Edward de Jansstraat en de
Lange Muntstraat, wat resulteert in een
stedenbouwkundige
ladderstructuur.
De
Gistelse Steenweg en de Zandstraat komen
uiteindelijk samen ter hoogte van het
kruispunt met de Hoge Weg. Het deelgebied
kenmerkt zich o.a. door een vrij hoge
bebouwingsgraad
en
een
uitgebreid
voorzieningenniveau, kenmerkend voor haar
centrumstedelijke ligging.
3.1.1

Nederzettingsstructuur

Qua nederzettingsstructuur is dit deelgebied dichtbebouwd t.o.v. de rest van het plangebied. Dit
is kenmerkend, maar ook logisch: de Gistelse Steenweg heeft een belangrijke functie als invalsweg
naar de stad en bezit daardoor de dynamiek eigen aan dergelijke verkeersassen. De bebouwing
langs de straten van dit deelgebied beperkt zich morfologisch in hoofdzaak tot twee à drie
bouwlagen en een dakverdieping, met uitzondering van enkele hogere uitschieters dichter bij het
I
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stadscentrum. Langs alle straten van het deelgebied wordt nagenoeg één aaneengesloten
bouwwand gevormd, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten.
3.1.2

Ruimtelijk-functionele structuur

De Gistelse Steenweg kent bijna vanzelfsprekend een duidelijke economische insteek.
Verschillende handelszaken, klein en groot, zijn gevestigd langs deze invalsweg en zorgen voor een
vrij hoge graad van bedrijvigheid langs de weg. De Edward de Jansstraat, de Lange Muntstraat en
de zuidzijde van de Zandstraat hebben een gelijkaardige, dense bebouwingsgraad, maar
kenmerken zichzelf minder door het economische facet van het stedelijk weefsel. Het functionele
voorzieningenniveau beperkt zich in deze straten in hoofdzaak tot de woonfunctie.
3.1.3

Groen-, speel- en sportstructuur

Door de hoge bebouwingsgraad is weinig te merken van een echte groenstructuur vanaf het
publiek domein. Via desktopmatig onderzoek van orthografisch fotomateriaal en topografische
kaarten wordt evenwel duidelijk dat de binnengebieden (private tuinen) van de ladderstructuur een
vrij groen karakter hebben. Binnen het deelgebied bevinden zich geen speelpleinen, noch
sportvelden in welke vorm dan ook.
3.1.4

Specifieke sites

Binnen het deelgebied bevinden zich een aantal specifieke sites, die beknopt worden toegelicht:
•
Ter hoogte van de Zandstraat nr. 10 bevindt zich Residentie Rozenhof, een rust- en
verzorgingstehuis dat deels is ondergebracht in een historisch pand.
•
Ter hoogte van de Zandstraat nr. 39 is de basisschool Sint-Lodewijkscollege Zandstraat
gesitueerd. Op de gevel is nog de oude naam te lezen: ‘Sint-Baafs meisjesschool’.

Fig.: de bebouwing langs de Gistelse Steenweg vormt nagenoeg één aaneengesloten bouwwand, met
uitzondering van o.a. bovenstaande, achteringelegen vrijstaande woning.

Fig.: meer naar het centrum bevinden zich een aantal uitschieters qua bouwhoogte, wat eigen is aan het steeds
stedelijker wordend karakter van de invalsweg richting de stad.
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Fig.: dit beeld van het kruispunt Zandstraat-Lange Muntstraat geeft het dichtbebouwde karakter aan van de
aaneengesloten bouwwanden in het deelgebied.

Fig.: beeld van residentie Rozenhof in de Zandstraat

3.2

Deelgebied 2: Ladderstructuur Zandstraat – Legeweg

Tussen de Zandstraat en de Legeweg bevindt
zich een tweede ladderstructuur in combinatie
met de Noordveldstraat, Van Leeg tot Zand, de
Hogeweg en de Witte Beerstraat. Hoewel het
evenzeer een ladderstructuur betreft, wordt dit
deelgebied los van deelgebied 1 geanalyseerd.
Deelgebied 2 onderscheidt zich immers op
basis van een aantal fundamentele verschillen
van deelgebied 1.
3.2.1

Nederzettingsstructuur

Morfologisch kan deelgebied 2 worden gezien als een overgangsgebied tussen enerzijds het sterk
verstedelijkte weefsel van deelgebied 1 en de vrij groene verkavelingen meer naar het noorden
van het plangebied. Met uitzondering van de Witte Beerstraat en een deel van de Legeweg kan
immers worden gesteld dat de bebouwingsdichtheid van deelgebied 2 daalt naarmate men zich
meer richting het noorden begeeft. In het zuiden van het deelgebied is immers eerder gesloten
bebouwing gesitueerd, terwijl in het noorden meer halfopen en openbebouwing voorkomt.
Verspreid over het plangebied bevinden zich een aantal meergezinswoningen die de algemene
bebouwingsdichtheid terug opkrikken. Algemeen blijft de bouwhoogte beperkt tot 2 à 3 bouwlagen,
met uitzondering van de vermelde meergezinswoningen.

Fig.: de Witte Beerstraat vormt de dichtst bebouwde straat in deelgebied 2
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Fig.: het kruispunt Noordveldstraat-Lege Weg geeft aan dat de bouwdichtheid sterk daalt naarmate men zich
meer naar het noorden begeeft.

3.2.2

Ruimtelijk-functionele structuur

De economische dynamiek in deelgebied 2 daalt sterk t.o.v. deelgebied 1. Het gebied is daarom
niet monofunctioneel gericht op het wonen: onder andere twee scholen, horecavoorzieningen en
het parochiaal centrum Valkenburg zorgen er verspreid over het deelgebied voor de nodige
functionele diversiteit.
3.2.3

Groen-, speel- en sportstructuur

Binnen het publiek domein is ook in deelgebied 2 weinig groen te vinden als gevolg van het nog
vrij dichtbebouwde weefsel. Bijgevolg zij ook weinig sport- en spelvoorzieningen te vinden in het
deelgebied. Op privédomein onderscheiden zich echter enkele grotere groene sites, al dan niet in
het kader van sportbeoefening.
In het westen van deelgebied 2 bevinden zich bijvoorbeeld een VTI- en een BLO-school,
waartussen een sportveld is gelegen. Ook de directe omgeving van de schoolgebouwen is vaak vrij
groen ingericht. Ook in de binnengebieden van deelgebied 2 onderscheiden zich grote private
tuinruimtes. De grootste groenpool wordt echter gevormd door het park bij het kasteel Les Acacias,
ter hoogte van de Hogeweg.
3.2.4

Specifieke sites

In het westen van deelgebied 2 bevinden zich het VTI Brugge langs de Zandstraat en de Vrije
Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs ‘Het Noordveld’ langs de Noordveldstraat. De beide
campussen zijn morfologisch geclusterd en geven enige ademruimte aan het gebied, hoewel de
VTI-gebouwen vrij fors zijn opgetrokken, met vier à vijf bouwlagen. De basisschool is zeer
horizontaal opgevat, in één of twee bouwlagen over de volledige campus. Tegenover de basisschool
zijn een aantal meergezinswoningen gesitueerd, die er de vrij brede en groene publieke ruimte een
verticale dimensie geven.

Fig.: De meergezinswoningen geven een verticale dimensie aan de publieke ruimte palend aan de school ‘het
Noordveld’.

Op het kruispunt van de Hogeweg met de Legeweg is het kasteel Les Acacias met bijhorend park
gesitueerd. De gebouwen en het park bevinden er zich op afzonderlijke percelen. De bestaande
bebouwing op het terrein bestaat uit een leegstaande bouwvallige woning die paalt aan de straat
en het kunsthistorisch waardevolle kasteel, dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed. Deze gebouwen bevinden zich allen op het westelijke perceel. Op het oostelijk gelegen
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perceel bevindt zich het kasteelpark zelf. De jongste decennia werd niets ondernomen voor een
normaal goed beheer, waardoor de gebouwen in die mate zijn verwaarloosd dat het op sommige
plaatsen erg bouwvallig en niet zonder gevaar is (koetsgebouwen, verdiepingen hoofdgebouw). Er
werden reeds een aantal verkavelingsaanvragen ingediend voor het domein, die steeds de sloop
van alle gebouwen voorstellen. Dit is echter niet aanvaardbaar, gelet op de kunsthistorische
waarde van het kasteel. De stad Brugge voorziet de aankoop van het kasteelpark om het open te
stellen voor het publiek, als de gebouwen tenminste worden gerenoveerd en in ere hersteld. Er
dient echter een visie te worden gevormd omtrent de functionele en architecturale invulling van het
gebied.

Fig.: het kasteel Les Acacias met bijhorend park.

Het hotel-restaurant ‘Pannenhuis’ bevindt zich op het kruispunt van de Hogeweg met de Zandstraat
en de Gistelse Steenweg. Het gebouw bevindt er zich in een vrij groene omgeving.

Fig.: het hotel-restaurant ‘Pannenhuis’ op het kruispunt Hogeweg-Zandstraat-Gistelse Steenweg

3.3

Deelgebied 3: Verkavelingen aan de Legeweg

De Legeweg heeft een uitermate belangrijke
functie
als
lokale
ontsluiting
voor
de
verkavelingen in deelgebied 3. De wijken in
deelgebied
3
zijn
immers
dusdanig
geconcipieerd dat ze vrijwel allemaal uitsluitend
worden ontsloten via deze straat. De Hogeweg
sluit o.a. aan op de Legeweg en bedient via
talrijke
pijpenkoppen
de
verschillende
verkavelingen. De Peter Benoitlaan vormt in dit
kader de enige weg die een verbinding biedt
met de ruimere omgeving, naast de Hogeweg,
die op zich verbonden is met de Gistelse
Steenweg
3.3.1

Nederzettingsstructuur

Het westelijk gedeelte betreft in hoofdzaak klassieke verkavelingen, met voornamelijk bebouwing
in een vrijstaande configuratie van maximum één à twee bouwlagen. In het oosten van deelgebied
3 komen meer gevarieerde woningtypes voor. Hier is onder ander de sociale wijk ‘Ter Lindenhof’
gesitueerd, bestaande uit zowel grondgebonden eengezinswoningen als meergezinswoningen in
een vrij groene omgeving. Deze wijk wordt geflankeerd door woningen in halfopen en gesloten
orde. Meer naar het westen bevindt zich de wijk ‘Hertsvelde’, waar grondgebonden woningen in
gesloten orde en een aantal meergezinswoningen zijn gesitueerd. De wijk werd recent uitgebreid
met een projectontwikkeling van halfopen en gesloten pastoriewoningen, waar vroeger een
tuinbouwbedrijf was gevestigd.
I
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Fig.: beeld van de sociale woonwijk Ter Lindenhof

Fig.: beeld van de recente uitbreiding van de wijk Hertsvelde. Rechts onderscheiden zich de oudere
meergezinswoningen als grijze blokken in het weefsel.

Fig.: confrontatie van de meergezinswoningen in de wijk Hertsvelde met de verkavelingen langs de Hogeweg.

3.3.2

Ruimtelijk-functionele structuur

Deelgebied 3 omvat in hoofdzaak de woonfunctie, afgewisseld met kleinere handelszaken en vrije
beroepen. In het deelgebied komen geen kantoorfuncties of grootschalige detailhandel voor.
3.3.3

Groen-, speel- en sportstructuur

Op de grens van deelgebied 3 met deelgebied 4 bevinden zich een aantal openbare groenzones, die
zich lenen tot sport- en spelbeoefening. Ter hoogte van het binnengebied van de Paul Gilsonstraat
en de Hogeweg bevindt zich bijvoorbeeld een goed uitgerust en toegankelijk speelterrein. Hierbij
zijn ook een aantal jeugdlokalen gevestigd en een trapveldje dat aansluit op een kleinschalig
parkgebiedje langs de het doodlopende straatje van de wijk Ter Lindenhof.

Fig.: het speelplein in het binnengebied Paul Gilsonstraat-Hogeweg
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Dit parkje geeft op haar beurt aansluiting op een niet uitgerust speelplein op het kruispunt Peter
Benoitlaan – Ter Lindenhof. Deze groene ruimte is in hoofdzaak een grasveld zonder

voorzieningen.
Fig.: het speelveld op het kruispunt Benoitlaan – Ter Lindenhof

Nog in aansluiting op het speelterrein in het binnengebied van de Hogeweg en de Paul Gilsonstraat
bevindt zich een terrein van een voormalig tuinbouwbedrijf dat momenteel onbebouwd is. De
plannen voor deze gronden zijn onduidelijk. Er werd vooralsnog geen verkavelingsaanvraag
ingediend voor het betreffende perceel.

Fig.: het trapveld bij het speelterrein in het binnengebied Paul Gilsonstraat – Hogeweg. Links (achter de hoge
afsluiting) bevindt zich het onbebouwde terrein van het voormalige tuinbouwbedrijf.

Meer naar het noordwesten bevindt zich een publiek grasveld langs de Kasteelhoevestraat dat zich
leent voor sport en spelmogelijkheden. In diezelfde omgeving zijn onbebouwde terreinen
gesitueerd langs de binnengebieden Noordbruggestraat – Kasteelhoevestraat en Beaucourtstraat –
Hertsvelde. Het betreffen beiden gronden van voormalige tuinbouwbedrijven (van sommige serres
vindt men nog het metalen skelet terug in situ) die op korte termijn zullen worden aangesneden
voor projectontwikkeling.

Fig.: Publiek grasveld aan de Kasteelhoevestraat.

I
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Fig.: geplande projectontwikkeling tussen de Kasteelhoevestraat en de Noordbruggestraat

Fig.: nog te ontwikkelen site langs de Beaucourtstraat van een voormalig tuinbouwbedrijf in aansluiting op de
wijk Hertsvelde

3.3.4

Specifieke sites

Binnen deelgebied 3 bevindt zich het kasteel Noordveld, met bijhorend kasteelpark. Het gebied
wordt ontsloten via een zeer beeldbepalende oprijlaan, geflankeerd door hoogstambomen, op de
Hogeweg. Het betreft een privaat domein, waarvoor reeds verkavelingsaanvragen werden
ingediend. De huidige bestemming binnen het BPA laat dit echter niet toe. Binnen het voorliggend
ruimtelijk uitvoeringsplan dient een visie te worden gevormd over de aanvaardbaarheid van het al
dan niet verkavelen van een deel van het domein, dan wel het eventueel publiek openstellen van
het park. Momenteel verhindert de site de aanleg van een deel van de functionele fietsroute langs
de spoorweg tussen de Expressweg en de Hoge Lane. Deze ‘missing link’ in het traject dient
sowieso te worden opgenomen in het RUP.

Fig.: de beeldbepalende oprijlaan naar het kasteel, gezien vanuit de wijk langs de Kasteelhoevestraat.

Fig.: beeld van de oprijlaan vanaf de Hogeweg, tussen de vrijstaande woningen en verkavelingen door.

I
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Fig.: beeld van de abrupte stop van de functionele fietsroute langs het spoor ter hoogte van het kasteeldomein.

3.4

Deelgebied 4: Kamstructuur langs de spoorweg

Deelgebied vier situeert zich evenwijdig aan de
spoorweg en wordt ontsloten door de Hoge Lane.
Op deze laatste zijn een zestal tangenten geënt,
die met uitzondering van de Peter Benoitstraat en
de Paul Gilsonstraat eindigen op een pijpenkop.
Samen vormen ze een zgn. kamstructuur van
verkavelingen langs het spoor. Door het toepassen
van een dergelijke structuur worden de wijken als
verkeersluw
ervaren,
terwijl
voor
zachte
weggebruikers doorwaadbaarheid is gegarandeerd
via talrijke fiets- en voetgangersassen doorheen
het gebied.
3.4.1

Nederzettingsstructuur

Het betreft in hoofdzaak grondgebonden eengezinswoningen, met maximaal twee bouwlagen +
dak, in open of halfopen configuratie. De verkavelingen kunnen aldus als ‘klassiek’ worden
gecategoriseerd. Uitzonderingen zijn de meergezinswoningen langs de Peter Benoitlaan.

Fig.: beeld van de verkaveling t.h.v. het kruispunt Hoge Lane – Paul Gilsonstraat

3.4.2

Ruimtelijk-functionele structuur

Deelgebied 4 behelst nagenoeg uitsluitend de woonfunctie.
3.4.3

Groen-, sport- en spelstructuur

Op de grens met deelgebied 3 bevinden zich de eerder beschreven publieke, al dan niet uitgeruste
groengebieden in het binnen gebied Paul Gilsonstraat – Hoge Weg en ter hoogte van het kruispunt
Ter lindenhof – Peter Benoitlaan. Ter hoogte van het kruispunt Hoge Lane – Legeweg bevindt zich
een beperkt groen plein. Het betreft een groen ingeklede parkeerruimte, die misschien zou kunnen

I
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fungeren als een kleinschalig sportveld. Er dient te worden afgetoetst of dit wenselijk is.
Fig.: beeld van de groen ingeklede parking ter hoogte van het kruispunt Hoge Lane – Legeweg.

Verder is aan de voet van het spoorwegtalud een vrij brede onbebouwbare zone gesitueerd, die
vandaag vrij groen is ingekleed. Dit draagt de potentie om bij een eventuele herinrichting van de
Hoge Lane na te denken over de realisatie van een kleinschalige lineaire parkontwikkeling langs het
spoor.

Fig.: de groene zone aan de voet van het spoorwegtalud.

3.5

Deelgebied 5: handels- en kantoorconcentratie langs de Expressweg

Het vijfde en laatste deelgebied betreft de
handels- en kantoorconcentraties langs de
Expressweg.
Met
uitzondering
van
een
beperkte
woonontwikkeling
langs
de
Barbesaenstraat wordt het plangebied immers
aan westelijke zijde volledig geflankeerd door
middenschalige detailhandel en kantoren. Ze
zijn
er
optimaal
ontsloten
door
hun
bereikbaarheid zowel vanuit de omliggende
woonwijken als vanaf de Expressweg. Vrij
uitgebreide
parkeervoorzieningen
zorgen
ervoor dat geen parkeerdruk wordt veroorzaakt
in het woonweefsel.
3.5.1

Nederzettingsstructuur

Het betreft in hoofdzaak vrij grootschalige volumes van het baanwinkeltype.

Fig.: achter de zuidelijke handelsconcentratie bevinden zich de gebouwen van het VTI.

I
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Fig.: de noordelijke handelsconcentratie behelst handelszaken van het baanwinkeltype.
Fig.: Het kantoorgebouw van het onafhankelijk ziekenfonds vormt één van de meest grootschalige gebouwen in
deelgebied 5.

3.5.2

Ruimtelijk-functionele structuur

De woonfunctie is niet vertegenwoordigd in deze gebieden. Commerciële functies en (in mindere
mate) kantoorgebouwen wisselen elkaar af.
3.5.3

Groen-, sport- en spelstructuur

De parkeerruimtes van de betreffende gebouwen zijn algemeen vrij groen ingericht. Er is geen

ruimte voorzien voor sport of spel. Binnen de noordelijke handelsconcentratie ‘Hoge Express’ is
evenwel een fitnessclub gevestigd.

I
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Brugge in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

4.1.1

2219413008

Algemene benadering

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt de gewenste ruimtelijke structuur van
Vlaanderen uitgewerkt op basis van ruimtelijke principes voor vier structuurbepalende
componenten:
•
De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken
•
Het buitengebied
•
De gebieden voor economische activiteiten
•
Lijninfrastructuur
Brugge wordt hierbij gecategoriseerd als stedelijk gebied. Op basis van de stedelijke
uitrustingsgraad en het voorzieningenniveau, van het belang van het stedelijk gebied voor de
omgeving en voor Vlaanderen en op basis van hun interne stedelijke structuur, wordt beleidsmatig
onderscheid gemaakt in de volgende vier categorieën van stedelijke gebieden.
•
grootstedelijke gebieden
•
regionaalstedelijke gebieden
•
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden
•
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau
Hierin wordt Brugge samen met (delen van) de gemeenten Damme, Jabbeke, Oostkamp, en
Zedelgem in het RSV geselecteerd als regionaalstedelijk gebied.
De verschillen in ontwikkelingsperspectieven tussen de vier categoriëen van stedelijke gebieden
situeren zich enerzijds op de doelstellingen inzake het ruimtelijk beleid voor de betrokken categorie
en anderzijds op het kwantitatieve en het kwalitatieve vlak. Ten aanzien van de groot- en de
regionaalstedelijke gebieden is het ruimtelijk beleid erop gericht de bestaande en toekomstige
stedelijke potenties maximaal te benutten. De regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van
hun verzorgingsniveau, hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke
plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen. Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben
de regionaalstedelijke gebieden - weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief
opzicht grote potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende
woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en
ruimte voor economische activiteiten op te vangen.
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Doelstellingen

•

Het stimuleren en concentreren van activiteiten
Vanuit het principe van de gedeconcentreerde bundeling moeten de stedelijke gebieden zo
worden versterkt dat die een ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde oplevert. Deze
meerwaarden uiten zich o.m. in een zuiniger ruimtegebruik en dus in lagere
maatschappelijke kosten, een verhoogde efficiëntie voor het functioneren van de
voorzieningen (o.m. collectief vervoer), een breder draagvlak voor hoogwaardige
economische voorzieningen en het vrijwaren van het buitengebied. Daarom is het nodig in
de stedelijke gebieden de ontwikkeling van activiteiten waaronder het wonen, te stimuleren
steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied. Uitgangspunten hierbij
zijn een gericht en doordacht verweven en bundelen van functies en activiteiten en een
goed gebruik en beheer van de bestaande stedelijke voorzieningen en infrastructuur.
Hierbij wordt gestreefd naar complementariteit en afstemming tussen het ruimtelijk beleid
en alle vormen van beleid voor de stedelijke gebieden (het leefmilieubeleid, het regionaaleconomisch beleid en het sociaal stedelijk beleid, ....). In de stedelijke netwerken wordt de
groei selectief en geconcentreerd opgevangen in de stedelijke gebieden en in de kernen
van het buitengebied. Het handhaven en versterken van de eigenheid van het stedelijk
netwerk moeten vooropstaan.

•

Het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische
stedelijke projecten
Het is noodzakelijk de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren van o.a. een
meer dynamische stadsvernieuwing. De vernieuwing van verwaarloosde of onderbenutte
terreinen zoals kazerneterreinen, stationsomgevingen, spoorwegemplacementen of
bedrijventerreinen is hiervan een essentieel onderdeel. Strategische stedelijke projecten
zijn van belang voor stedelijke vernieuwing. Tevens zijn de strategische stedelijke
projecten een instrument om de kwaliteit van het wonen op het terrein aan te tonen.
Kwaliteit naar woonomgeving, aantrekkelijk stedelijk wonen en bereikbaarheid staan in
deze strategische projecten voorop. Daarnaast stimuleren zij de andere actoren, waaronder
huisvesting, om projecten op te zetten die de aantrekkelijkheid van het stedelijk wonen
aantonen.

•

Het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen
Omwille van o.m. de gezinsverdunning wordt de behoefte aan nieuwe woningtypologieën
en aangepaste kwalitatieve woonomgevingen steeds groter. Dit wil zeggen dat ook kleinere
woningen en specifieke wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen (vb.
serviceflats,... ) noodzakelijk zijn om aan de wijzigende behoeften te voldoen. Onder
invloed van maatschappelijke ontwikkelingen stellen kleinere gezinnen vaak heel andere
dan klassieke wooneisen. De goede verplaatsingsmogelijkheden en de nabijheid van
voorzieningen in de stedelijke gebieden zijn belangrijke voordelen. De stedelijke gebieden
komen bij voorkeur in aanmerking voor ontwikkeling van deze nieuwe woningtypologieën
en kwalitatieve woonomgevingen.

•

Het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit
en locatiebeleid
Om stedelijke gebieden leefbaar te houden moet in bepaalde delen de automobiliteit
verminderen. Dit vereist een locatiebeleid, het aanmoedigen van andere, zachte vormen
van verkeer (te voet en per fiets), efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer en een gericht
parkeerbeleid. Activiteiten die personenmobiliteit genereren, worden bij voorkeur
gebundeld nabij de stations. De bereikbaarheid van de kleinhandel moet gegarandeerd
blijven.
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Het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies
Het ongeordend uitzwermen van functies langs verbindings-, invals- en ringwegen en
andere vormen van woon- of bedrijfslinten moeten worden vermeden. De bundeling en de
concentratie van activiteiten hebben tot doel een verdere versnippering van de ruimte te
voorkomen.
Ontwikkelingsperspectieven

Verschillende ontwikkelingsperspectieven worden voorop gesteld om de geformuleerde
doelstellingen te bereiken:
•
60% van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden in de gemeenten die geheel
of gedeeltelijk tot het stedelijke gebied behoren en 40 % in de kernen van de
gemeenten die volledig tot het buitengebied behoren;
•
Een minimale woningdichtheid van 25 woningen per hectare;
•
Differentiatie en verbetering van de woningvoorraad;
•
Versterken van de multifunctionaliteit;
•
Kantoren aan knooppunten van het openbaar vervoer;
•
Afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied;
•
Bundelen van de kleinhandel;
•
Optimalisering van toeristische en recreatieve voorzieningen en medegebruik;
•
Zorg voor collectieve en openbare ruimten;
•
Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke
groengebieden;
•
Waarborgen voor landbouw in stedelijke gebieden;
•
Behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle
elementen;
•
Stedelijke mobiliteit en locatiebeleid;
4.2

Brugge in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

De provincie is volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen een
historisch gegroeide, administratieve eenheid en vormt geen ruimtelijk geheel op zich. Wel bestaat
de provincie uit verschillende deelruimten met een specifieke identiteit. Een interpretatie van de
bestaande ruimtelijke structuur en de interactie van de verschillende deelstructuren leidt tot de
aanduiding van verschillende deelruimten voor de provincie. Die komen tot stand aan de hand van
gemeenschappelijke kenmerken, potenties en knelpunten. Voor elke deelruimte wordt een
gebiedsspecifiek samenhangend beleid gevoerd.
De Brugse ruimte wordt gezien als één van deze deelruimten en bevat de twee, eerder autonome
polen van de stad Brugge en de zeehaven Zeebrugge. Tussen deze polen bestaat echter ook een
ruimtelijke samenhang. Beide entiteiten groeien morfologisch meer en meer naar elkaar toe:
•

•

I

De zeehaven is van internationaal belang als ‘overslag’-haven, in combinatie met
andere havengebonden activiteiten met toegevoegde waarde. De ruimte wordt sterk
gestructureerd door het Boudewijnkanaal en het Leopold- en Schipdonkkanaal. De
ontsluiting van de zeehaven voor de binnenvaart moet worden onderzocht. Bij een
noodzakelijke uitbreiding of nieuwe lijninfrastructuur moet rekening worden gehouden
met de impact op het waardevolle polderlandschap. De havenontwikkelingen van
Zeebrugge moeten worden afgewogen tegenover de aanwezige waardevolle
natuurgebieden (Europese richtlijngebieden).
De stad Brugge heeft een bovenlokale verzorgende functie. Het cultuurhistorisch
patrimonium zorgt voor een belangrijke toeristische aantrekkingskracht. De bestaande
groenstructuur in het Brugse ommeland biedt potenties voor natuurlijke en toeristischrecreatieve activiteiten.

Verzoek tot raadpleging

Pagina 21 van 95

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gistelse Steenweg Noord

4.2.1

2219413008

Visie

De Brugse ruimte is een onderdeel van het stedelijk netwerk ‘de Kust’. De rol wordt grotendeels
bepaald op het Vlaamse niveau, namelijk de zeehaven als motor van economische ontwikkelingen
en de bovenlokale verzorgende rol van het regionaalstedelijk gebied Brugge. Een meer specifieke
rol voor dit regionaalstedelijk gebied is de dienstverlening als hoofdplaats van de provincie. Op het
vlak van toerisme en recreatie streeft Brugge naar complementariteit met de Kustruimte als
cultuurstad en als ‘groene’ voorziening (ommeland). De zeehaven en de vismijnsite hebben
eveneens potenties voor een toeristisch-recreatief medegebruik. De toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen in en rond de poort Zeebrugge moeten in overleg met de Vlaamse regering en het
Stadsbestuur van Brugge worden afgewogen met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen op
het vlak van bedrijvigheid. Buiten het stedelijk gebied kunnen enkel laagdynamische toeristischrecreatieve voorzieningen worden voorzien.
4.2.2

Beleid

Binnen het vooropgestelde beleid voor deze deelruimte worden de volgende krijtlijnen uitgezet:

I

•

Compacte, duurzame uitbouw van de zeehaven
De zeehaven Zeebrugge is vooral een overslaghaven. Maar er zijn ook activiteiten met een
havengebonden karakter die een toegevoegde waarde genereren. Beide activiteiten moeten
ondersteund worden complementair met Oostende. In Zeebrugge is tevens de uitbouw van
een internationaal georiënteerd multimodaal logistiek park mogelijk. Bij de uitbouw van de
achterhaven gaat het beleid uit van duurzaam ruimtegebruik (bv. stockage in etages) van
de haven om tot een compact gebied te komen, rekening houdend met de openruimteverbinding. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de leefbaarheid van de
omgevende kernen en de natuurwaarden. De provinciale wegenselectie is afgestemd op
een optimale ontsluiting van de zeehaven. De kustwateren spelen hierbij als waterweg een
zeer belangrijke rol via de Westerschelde naar het hinterland toe. De Vlaamse overheid zal
de noodzaak voor een bijkomend kanaal (of een verbreding van een bestaand kanaal)
afwegen en beslissen.

•

Kanalenstructuur accentueren
Deze bakens zorgen voor een typisch landschap. In eerste instantie creëren zij duidelijke
grenzen voor de havenontwikkelingen.Verder hebben zij op het ecologische en op het
recreatieve vlak verenigbare potenties die ondersteund worden.

•

Het regionaalstedelijk gebied Brugge ondersteunen
Brugge, als administratieve hoofdstad van de provincie, is een specifiek
verzorgingscentrum voor West-Vlaanderen. Met het oog op diversiteit van economische
activiteiten is in het regionaalstedelijk gebied Brugge het ruimtelijk aanbodbeleid gericht op
regionale bedrijventerreinen. Bestaande regionale bedrijven kunnen zich uitbreiden indien
de ruimtelijke draagkracht dit mogelijk maakt. Gezien het niveau en de uitstraling van het
stedelijk gebied zijn specifieke (hoogwaardige) bedrijventerreinen zeker goed mogelijk. De
selectie van secundaire wegen binnen het regionaalstedelijk gebied Brugge geeft prioriteit
aan het openbaar vervoer. Brugge is een belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt. De
ontwikkelingen zijn complementair met de Kustruimte. Het gaat om cultuurtoerisme en om
recreatief medegebruik van de omliggende polderruimte (o.a. kanaal Brugge-Sluis, St.Pietersplas) en bosgebieden. In het kader van een stedelijk beleid is de kernenselectie rond
Brugge miniem.

•

Duidelijke open-ruimteverbinding om haven en stad ruimtelijk te scheiden
Deze open-ruimteverbinding is essentieel in deze ruimte. Zij zorgt voor het behoud van de
eigenheid van zowel de stad als de haven en verbindt de twee poldergebieden met elkaar.
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Groene vingers in stedelijk gebied versterken
De omliggende kwalitatieve open ruimte dringt op bepaalde plaatsen het stedelijk gebied
binnen (bv. Tillegembos, Kanaal Brugge-Sluis, Kanaal Brugge-Oostende en Kanaal BruggeGent). Het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied moet hier aandacht aan
besteden.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge

4.3.1

Toekomstvisie

Het Ruimtelijk Structuurplan Brugge streeft naar een globale aanpak van de gehele stad, waarbij
elk onderdeel steeds in relatie staat tot het geheel. Beheersing en ruimtelijke begeleiding van de
stedelijke ontwikkeling staan hierbij centraal. Brugge wil haar rol als een regionale stad met een
uitstekend woon- en leefklimaat en een stad met internationale bekendheid behouden. Daartoe zal
Brugge een aanbodbeleid voeren inzake wonen en bedrijvigheid en ervoor zorgen dat haar belang
als internationaal cultureel en toeristisch-recreatief knooppunt blijft zonder aantasting van de
kwaliteit van leefomgeving van de eigen inwoners.
De essentiële doelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Brugge is een samenhangende
ruimtelijke structuur te ontwikkelen waarbij de relaties tussen binnenstad-rand, stad-regio en
polder-strand-zee en haven centraal staan. Daarvoor worden ruimtelijke concepten aangereikt voor
de stedelijke ontwikkeling als drager van socio-economische en culturele processen. Morfologische
patronen voor de relatie stad - landschap en landbouw - open ruimte, ook als basis van ecologische
ontwikkeling, begeleiden en ondersteunen deze processen. Verkeersplanologische concepten
leggen de relatie tussen ruimte en mobiliteit.
Brugge kiest voor een stedenbouwkundig model waarin de relatie binnenstad - rand opnieuw
gedefinieerd wordt binnen het kader van een stedelijk gebied waarin ook de perifere kernen een
duidelijke rol spelen. Net als vele andere steden lijkt ook Brugge als het ware zijn historische
radiale structuur opengetrokken te hebben door fragmentaire, randstedelijke ontwikkelingen en op
de regio gerichte functies in het suburbane gebied en de Brugse regio te laten plaatsgrijpen.
Nieuwe stedelijke structuren tekenen zich af. Het beeld van de binnenstad als centrum voor de
regio vervaagt en wordt aangevuld met stedelijke ontwikkelingspolen in het randstedelijke gebied.
4.3.2

Basisdoelstellingen

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling stoelt op een ondersteuning van de draagkracht van de stad en
op ruimtelijke kwaliteit. Tegenover het consumeren van de ruimte, als resultaat van de evolutie
gedurende de laatste 25 jaar in Vlaanderen, staat in het Ruimtelijk Structuurplan het versterken
van de stedelijkheid van Brugge centraal. Hierbij zijn zeven basisdoelstellingen essentieel om
Brugge als stad, als woon- en werkplek leefbaar te houden.

I

•

Centrumstad
Brugge vervult een belangrijke centrumrol voor zowel de eigen inwoners als voor de andere
gemeenten van het regionaalstedelijk gebied en zelfs ver daarbuiten. Dit geldt zowel op
vlak van onderwijs als medische verzorging, cultuur, handel en andere soorten van
dienstverlening. De stad wenst deze rol als centrumgemeente te behouden en verder te
ontwikkelen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar kwaliteitsverhoging, het versterken van
de culturele voorzieningen en het behoud van de attractiviteit van de commerciële
dienstverlening.

•

Woonstad
Brugge is een aantrekkelijke woongemeente en wenst dit ook te blijven. Ten opzichte van
de tot voor kort bestaande tendens tot stabilisering of verlies van bevolking is het de
betrachting van Brugge om het aantal inwoners in de verstedelijkte zones van de stad
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opnieuw te doen toenemen. De aanzet tot kentering van de vroegere tendens heeft zich
reeds vanaf 1998 afgetekend. Dit betekent permanente aandacht voor het woonweefsel in
de historische binnenstad en in de kernen van de deelgemeenten en het aanbieden van
voldoende bouwmogelijkheden in de stedelijke randwijken en -gemeenten. Aldus ontstaat
er een stedelijke woonconcentratie waardoor de versnippering van de omgeving wordt
tegengegaan en het landschap wordt gevrijwaard.

I

•

Economische pool
De stad moet zich verder ontwikkelen als een tewerkstellingsgebied. Naast de
werkgelegenheid in de dienstverlening die zich vooral in de historische binnenstad bevindt,
beschikt de stad reeds over verschillende goed uitgeruste bedrijventerreinen. De stad, als
regionaalstedelijk gebied, heeft bovendien een bovenlokale opvangfunctie voor
grootschalige en regionale bedrijven. Er dienen daarom voldoende ruimtelijke
mogelijkheden te worden aangeboden voor het bedrijfsleven zodat bedrijven zich verder
kunnen
ontwikkelen,
met
inachtname
van
de
ruimtelijke,
sociale
en
milieurandvoorwaarden. De haven van Zeebrugge als jonge Vlaamse poort fungeert daarbij
als locomotief voor het aantrekken van economische activiteiten.

•

Toeristisch centrum en stad aan zee
Halfweg de jaren zeventig heeft Brugge met het Structuurplan voor de binnenstad gekozen
voor een toeristische uitbouw van zijn historisch weefsel. Deze keuze heeft duidelijk zijn
vruchten afgeworpen. Aan de binnenstedelijke aftakeling is een halt toegeroepen. Brugge is
ver buiten de landsgrenzen geroemd en geprezen. De laatste jaren duiken echter
verschijnselen op die wijzen op een verzadigingsniveau. Het komt er thans op aan om het
kunsthistorisch en toeristisch imago van de stad te behouden zonder dat de woonbaarheid
in het gedrang komt. Het cultuurtoerisme in de binnenstad is complementair met het
kusttoerisme en het toeristisch-recreatief medegebruik van de open polders en de
bosgebieden van het Brugse ommeland.

•

Bereikbare stad
Brugge mag zich sinds jaren koploper noemen in het mobiliteitsbeleid. Met de invoering
van het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad, gekoppeld aan een gevoelige uitbreiding
van het openbaar vervoer, fietsvriendelijke maatregelen, het verkeersleefbaarheidsplan
voor de deelgemeenten begin de jaren negentig en thans het mobiliteitsplan heeft de stad
een flinke stap voorwaarts gezet. Toch blijven een aantal problematieken over. Essentieel
hierbij is een betere ontsluiting van Zeebrugge uitgaande van een aanvulling en
optimalisatie van de bestaande weginfrastructuur. Aandacht dient anderzijds uit te gaan
naar de herinrichting van de belangrijke invalswegen ter verhoging van de leefbaarheid.

•

Stad tussen polders en bossen
Brugge is historisch-geografisch gezien ontstaan op de grens van de inpolderingen, op de
grens ook van een bevaarbare route naar de zee. De landschappelijke diversiteit met
enerzijds een weids open agrarisch polderlandschap met een aantal kleine kernen in het
noorden, en anderzijds een sterk beboste zuidelijke gordel op zandgronden moet bewaard
blijven en als onderlegger dienen van toekomstige ontwikkelingen. Daarbij wordt gestreefd
naar versterking van de samenhang en ecologische kwaliteit van de groene gebieden en
het toegankelijk maken voor de bevolking.

•

Monumentenstad
Brugge heeft steeds zorg gedragen voor zijn monumenten, de archeologie en het
gebouwenpatrimonium in het algemeen. De stad is hiervoor beloond met een erkenning
van de binnenstad als werelderfgoed door de UNESCO. Monumentenzorg is niet alleen een
belangrijke uitvoeringsgerichte sector (restauraties), maar ook een afwegingskader voor de
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draagkracht van bepaalde delen van het grondgebied bij het locatiebeleid voor diverse
ruimtevragen.
4.3.3

Algemene ruimtelijke concepten

•

Principe 1: Brugge als stad: één centrale kern, vier
vleugels.
Het morfologisch concept voor Brugge als stad bestaat uit
één hoofdkern (het ‘ei’) met vier ‘vleugels’ gescheiden door
kanalen en twee noordzuidgerichte bedrijvenwiggen. Dit
geheel wordt omsloten door een groene gordel die een
afscheiding vormt met de perifere kernen, Varsenare,
Loppem, Oostkamp en Sijsele. De ‘vleugels’ zijn aangehecht
aan de historische binnenstad en bestaan uit de oostelijke
vleugel Sint-Kruis - Assebroek, de westelijke vleugel SintMichiels - Sint-Andries en de noordelijke vleugels KristusKoning - Sint-Pieters en Sint-Jozef - Koolkerke. De zuidelijke
vleugels zijn veel sterker uitgebouwd dan de noordelijke
omwille van het oorspronkelijk overstromingsgevaar en het
grensstellend karakter van de polders. De nabijheid van dit
waardevol open polderlandschap, maar ook van de bossen
en meersen in de zandstreek is een belangrijke kwaliteit voor
het stadsweefsel van Brugge.

•

Principe 2: N31 als ontsluiting van de bovenlokale functies
De expressweg N31 heeft in het RSV een driedubbele functie gekregen. Enerzijds de
verbinding tussen de E40 en de haven van Zeebrugge, en anderzijds de ontsluitingsfunctie
van het stedelijk gebied Brugge en de toeristische activiteiten van Blankenberge en
Zeebrugge. Een haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat deze dubbele functie naar
inrichting mogelijk is. De inrichting richt zich op het verbeteren van de bestaande
infrastructuur.Het
zuidelijk
deel
ontsluit
grootschalige
activiteitenzones zoals:
o een
hoogwaardige
dienstenzone
in
het
Chartreusegebied te ontwikkelen in samenhang met de
kern van Loppem
o de ruime stationsomgeving (onderwijs, kantoren,
cultureel-recreatieve
functies)
via
een
dubbele
ontsluiting
Waar de N31 het stedelijk woongebied van Sint-Michiels en
Sint-Andries doorsnijdt moet de barrièrewerking worden
verminderd.
Ten noorden van de Bevrijdingslaan, het knooppunt voor de
ontsluiting van de binnenstad en de socio-medische campus AZ
Sint-Jan, zorgt de expressweg voor de aantakking van de
bedrijventerreinen
langs
het
Boudewijnkanaal
en
de
Blankenbergsesteenweg. Verderop sluit de weg aan op de Ax,
de hoofdweg die de verschillende Vlaamse havens met elkaar
verbindt en ontsluit.
In het havengebied tenslotte, vervult de expressweg, samen met
Havenrandweg, een rol voor de interne verkeersverdeling in de haven.

I
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Principe 3: Openbaar vervoerscorridors als structurerende elementen
Het openbaar vervoer in Brugge wordt geënt op een noordzuid gerichte spoorverbinding, aangevuld door radiale
busverbindingen. Voor het stedelijk spoorvervoer wordt
geopteerd voor een lightrail op het bestaande spoor als snelle
verbinding tussen een aantal stedelijke polen. Naast een
halte in het hoofdstation worden volgende haltes
voorgesteld:
o Loppem (ontsluiting Chartreusegebied, kern Loppem)
o Sint-Pieters (ontsluiting AZ St-Jan, Sint- Pietersplas,
Sint-Pieterskaai)
o Blauwe
Toren
(ontsluiting
bedrijvenzones,
parkbegraafplaats)
o Lissewege
o Zeebrugge (ontsluiting haven en strand)
De verbindingen tussen de stad en de omliggende kernen
gebeurt via het voorstadsnet. Het voorstadsnet wordt geënt
op vier steenwegen. Deze steenwegen zijn OV-assen die
opereren op regionaalstedelijk niveau en die doorlopen tot in
de perifere woonkernen. Ze krijgen een prioritaire
behandeling ten aanzien van het openbaar vervoer op
regionale schaal.

•

Principe 4: Een dubbele groene gordel
Brugge wordt omringd door een stelsel van kastelen met
bijhorende parken. Deze parken en fortrestanten vormen
ankerpunten voor het uitwerken van een dubbele
groengordel rondom Brugge. De parken ingesloten in het
bestaande woonweefsel van de stadsrand zijn de groene
oasen van de vier woonvleugels en vervullen voornamelijk
een recreatieve functie. De meer excentrisch gelegen parken
vormen
ecologische
stapstenen
tussen
het
grote
openruimtegebied van de polders en de zuidelijke en
oostelijke bosgebieden (domein Ryckevelde-Maleveld en
Beisbroek-Tudor) die beide uitgebouwd worden als
stadsbossen.

Principe
5:
Brugge
als
middelpunt
van
een
kanalenlandschap
Brugge ligt op een kruispunt van kanalen (Oostendse vaart,
Damsevaart, Boudewijnkanaal, kanaal Brugge - Gent), die
gedeeltelijk nog de historische binnenstad omringen. De
kanalen en hun begeleidende bomenrijen zijn sterk
structurerend en beeldbepalend. Deze kanalen vormen een
belangrijk
uitgangspunt
voor
de
landschappelijke
ontwikkeling van de stad. Het kunnen groenassen worden die
het beeld van de stad de volgende decennia bepalen en zijn
eveneens
uitgangspunt
bij
de
buffering
van
het
zeehavengebied. Zij zorgen tevens voor de verbinding tussen
het stedelijk groen en de grote omliggende open ruimtes.

I
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Principe 6: Brugge op de rand van polders en zandstreek
De agrarische ruimte van Brugge bevindt zich voornamelijk
ten noorden en ten oosten van het stedelijk gebied. In het
noorden is de agrarische ruimte onderdeel van het homogeen
polderlandschap. Het is een hoogwaardige agrarische
gebruiksruimte, waar de grondgebonden landbouw bepalend
moet blijven, met zorg en ruimte voor de aanwezige
ecologische waarden. In deze zone fungeren Dudzele en
Lissewege als volwaardige woonkernen, die de lokale
woonbehoeften
opvangen
en
lokale
voorzieningen
concentreren. Deze kernen behouden voeling met hun
omliggende open ruimte en worden afgeschermd van de
haven. Het zuidelijk deel van de open ruimte behoort tot de
zandstreek
met
een
oorspronkelijk
gesloten
landschapsstructuur, en eveneens een hoge ecologische
potentie, o.a. met de meersen-, velden bosgebieden. Ook
hier is en blijft de landbouw een gebruiker van het gebied.
Het raakvlak tussen de polders en de zandstreek is reeds
sinds de prehistorie een aantrekkelijk gebied voor bewoning,
gezien men hier van twee landschappen kan genieten. Hoe
contradictorisch ook, de grens tussen zandstreek en polders
is het element dat het hele gebied verbindt.
4.3.4

Principes voor de deelruimten: het plangebied Gistelse
Steenweg Noord

In de stadsrand worden vier vleugels onderscheiden: de vleugel
Sint-Kruis - Assebroek, de vleugel Sint-Michiels - Sint-Andries
(waar het plangebied van voorliggend RUP toe behoort), de
vleugel Kristus-Koning - Sint-Pieters en de vleugel Sint-Jozef Koolkerke. In de stadsrand staan vooral kwaliteitsvolle verdichting
van het wonen, het inbrengen van een heldere structuur en een
goede afwerking van de stadsrand voorop. Vooral de vleugel
Kristus-Koning - Sint-Pieters wordt sterk uitgebouwd naar wonen
toe.
Iedere vleugel wordt gestructureerd door groene oasen in of aan de rand van elke vleugel en één
of meerdere radiale steenwegen:
o Scheepsdalelaan / Oostendsesteenweg en Blankenbergsesteenweg voor KristusKoning / Sint-Pieters
o Dudzeelsesteenweg en Noorweegsekaai-Brugsesteenweg voor Sint-Jozef /
Koolkerke
o Moerkerksesteenweg, Maalsesteenweg,Generaal Lemanlaan - Astridlaan en Baron
Ruzettelaan voor Sint-Kruis / Assebroek
o Koning AlbertI-laan, Torhoutsesteenweg en de Gistelsesteenweg voor SintMichiels / Sint-Andries.
De verschillende steenwegen fungeren niet alleen als drager van openbaar vervoer maar
concentreren tevens de lokale voorzieningen. Er zijn hierbij twee types van steenwegen te
onderscheiden:
o de vier steenwegen die geselecteerd werden in het kader van de afbakening van
het RSG Brugge en die fungeren als openbaar vervoersassen op regionaalstedelijk
niveau (verbinding met de voorstedelijke kernen, zie concept 3)
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en de overige steenwegen die fungeren als openbaar vervoersassen op lokaal
niveau voor Brugge Op grondgebied van Brugge zijn alle steenwegen evenwel even
sterk uitgebouwd wat het openbaar vervoer betreft, en hebben ze eenzelfde
betekenis.

Iedere vleugel behoudt zijn specifieke opbouw van buurten en wijken, behoudt en versterkt de
voorzieningen op zijn maat. Deze ’bouwstenen’ van de stad dragen bij aan de identiteit, menselijke
schaal en maat en hebben ook ieder een eigen cultuurhistorische achtergrond.
4.3.5

Gewenste ruimtelijke structuur op microschaal: de ‘westelijke vleugel’

In de westelijke stadsvleugel liggen de doelstellingen van het
ruimtelijk beleid in eerste instantie op het verbeteren van
leefbaarheid langsheen de doortocht van de expressweg N31,
en de stedenbouwkundige integratie van de expressweg in het
bebouwde weefsel van Sint-Andries en Sint-Michiels. Maar ook
de
integratie
van
de
bestaande
en
geplande
spoorinfrastructuur vormt een belangrijk aandachtspunt voor
de westelijke stadsvleugel. Er dienen maatregelen getroffen te
worden om de hinder voor de aangrenzende woonzones te
minimaliseren.
Het plangebied van voorliggend RUP maakt deel uit van het
bebouwde weefsel van Sint-Andries, een overwegend
woongebied waarin een aantal grootschalige functies
(gevangenis, Refuge, Olympiapark) zijn ingebed. Net zoals
Sint-Michiels wordt het woonweefsel van Sint-Andries
doorsneden door de N31 expressweg. De kruispunten met de Torhoutsesteenweg en de
Gistelsesteenweg verlopen reeds ongelijkvloers. Het kruispunt met de Legeweg dient nog
aangepakt te worden, evenals de stedenbouwkundige inpassing van de expressweg. Ook langsheen
de Gistelsesteenweg is de verkeersleefbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Deze weg fungeert
tevens als openbaar vervoerscorridor (voorstadslijn naar Jabbeke). Een herinrichting met aandacht
voor deze aspecten is noodzakelijk.
In Sint-Andries zijn er verschillende groendomeinen, waarvan een aantal een recreatieve functie
vervullen. In het domein Koude Keuken wordt een speelzone aangeduid; het Coppietersbos
fungeert als speelbos. Een ander belangrijk beleidselement voor Sint-Andries is het openhouden
van de smalle openruimtecorridor tussen Sint-Andries en Varsenare. Hiertoe is een strikt
openruimtebeleid ter hoogte van het parklandschap Messem-Foreest noodzakelijk, met
grondgebonden landbouw als landschappelijke drager.
In het stedelijk landbouwgebied tussen de Pastoriestraat, Zandstraat, spoorweg en Grote
Moerstraat kunnen de bestaande glastuinbouwbedrijven verder ontwikkelen, maar vanuit ruimtelijk
oogpunt zijn bijkomende inplantingen niet meer mogelijk. Het openruimtegebied tussen de
spoorweg en de Oostendse vaart vormt een overgangszone tussen polder en zandstreek. Dit
landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verspreide parken en bosjes vormt een
gevarieerde landschappelijke buffer met een bijzondere recreatieve belevingswaarde. Het gebied
dient optimaal toegankelijk gemaakt te worden voor recreatief medegebruik. Hiertoe zal via deze
groene corridor een ontsluitingsstructuur voor recreatief fiets- en wandelnetwerk voorzien worden
tussen de noordzijde van de binnenstad/Kristus Koning en het zuidelijk stadsrandbos.
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Beleidselementen inzake het wonen

Gelet op het feit dat het plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord in hoofdzaak de
woonfunctie omvat, worden in onderstaande de algemene beleidselementen inzake het wonen
opgelijst:
•
Optimaal benutten van de ruimte door een voldoende hoge woningdichtheid te hanteren bij
het realiseren van nieuwe woonzones.
Vanuit de bestaande woningdichtheden en het ruimtelijk concept voor Brugge wordt het
volgende gedifferentieerd beleid voorgesteld:
o minimum 30 woningen per hectare voor de binnenstad;
o minimum 25 woningen per hectare voor de vroegstedelijke wijken Christus-Koning,
Sint-Pieters en Sint-Jozef en de oude dorpskernen van de stedelijke wijken SintKruis, Assebroek, Sint-Michiels en Sint-Andries;
o minimum 25 woningen per hectare voor de woonzones die aansluiten bij de
steenwegen die geselecteerd werden als openbare vervoerscorridors in
het regionaalstedelijk gebied. Een verdichting langs deze openbare
vervoerscorridors wil echter niet zeggen dat een evolutie naar hoogbouw langs
deze assen wenselijk is, maar dat in de omgeving van de assen kan gezocht
worden
naar
verdichtingsmogelijkheden
onder
de
vorm
van
meergezinswoningbouw;
o minimum 20 woningen per hectare voor de randstedelijke gebieden van Sint-Kruis,
Assebroek, Sint-Michiels, Sint-Andries en Koolkerke;
o minimum 15 woningen per hectare voor de woonkernen Dudzele en Lissewege.
•

Optimaal benutten van de ruimte door het effectief benutten van gronden en (leegstaande)
gebouwen.
Dit houdt in dat het stadsbestuur:
o een stimuleringsbeleid voert ten aanzien van het op de markt brengen van
uitgeruste bouwpercelen;
o het stimuleringsbeleid voortzet ten aanzien van wonen boven winkels in de
kernstad;
o het wonen boven de grootschalige baanwinkels in de stadsrand stimuleert;
o een herbestemming van de leegstaande bedrijfspanden nastreeft;
o andere opportuniteiten aangrijpt waar op een kwalitatieve manier aan
woonverdichting kan gedaan worden. (bijv. in de omgeving van het kasteel Ter
Poele in Sint-Pieters).

•

Benutten van verdichtingsmogelijkheden door ontwikkeling van niet-uitgeruste
gronden in woongebied

•

Aansnijden van een aantal woonuitbreidingsgebieden:
Conform het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Brugge en de hieraan
gekoppelde taakstelling inzake wonen worden een aantal woonuitbreidingsgebieden
ontwikkeld binnen de planperiode. Indien er na de planperiode 2007 een behoefte aan
bijkomende woningen kan aangetoond worden (zelfde behoefte als 2002-2007 + nog meer
gezinsverdunning), kan stad Brugge ook volgende gebieden aansnijden:
het woonreservegebied ten westen van de Arendstraat
het nog niet aangesneden deel van het woonuitbreidingsgebied Zeewege te Lissewege
(woonkern in buitengebied)

•

Ontwikkelen van strategische woonprojecten
Differentiatie van de woningvoorraad:
o wonen voor ouderen
o wonen voor starters, alleenwonenden of gezinnen zonder kinderen

•

I
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wonen voor gezinnen met kinderen
sociale huisvesting: het stadsbestuur kiest ervoor om het beleidskader inzake na te
streven verhoudingen bij de ontwikkeling van nieuwe woonzones groter dan 1
hectare cfr. het PRS West-Vlaanderen (zie hoger) op te leggen voor alle projecten
van minstens 25 woningen, mits een afweging ten opzichte van de ruimere
omgeving en de reeds aanwezige sociale woningen.

Beperken van de druk van het 2de verblijfstoerisme op het wonen.
Initiatieven nemen om de leefbaarheid van de dorpen nabij het havengebied te garanderen
Voorzien in een locatie voor woonwagens
Voorzien in een locatie voor woonboten
Mobiliteitsplan

4.4.1

Basisconcept verkeersafwikkeling

De verkeersstructuur op Vlaams en internationaal niveau is aangegeven in het Ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen. Voor de Brugse regio gaat het beleidsplan onder meer uit van het
concept van de kamontsluiting van de kust, dit wil zeggen de AX Blauwe Toren – Westkapelle als
verdeelweg voor het verkeer van en naar de kust, met inbegrip van de haven van Zeebrugge.
De N31 is niet alleen belangrijk als verbinding van de snelweg naar Zeebrugge en de kust, maar
eveneens als verdeelweg voor het stedelijk gebied van Brugge. Vanaf de N31 vertrekken
verschillende wegen die het stadsgebied ontsluiten. De Bevrijdingslaan wordt beschouwd als de
hoofdverbinding tussen de N31 en de ring R30, zowel uit noordelijke (vanuit Zeebrugge, Knokke,
Blankenberge,...), zuidelijke (E40, A17, Torhout,...) als westelijke richting (vanuit St.-Andries,
Varsenare,...). In de verschillende kernen en verblijfsgebieden wordt het doorgaand verkeer
geweerd.
4.4.2

Categorisering v/d wegen

Een spreiding / concentratie van het verkeer over de toegangswegen naar Brugge is noodzakelijk
om de verblijfsgebieden te vrijwaren. Het bovenliggende wegennet moet hiertoe ingericht worden
i.f.v. de afwikkeling en de beheersing van het autoverkeer. Op het bovenliggende wegennet moet
de doorstroming van het rijdend verkeer ook geïntegreerd worden in een gevoelige verbetering van
de woon-, winkel- en verblijfskwaliteiten en de verkeersveiligheid.
•

Hoofdwegen en primaire wegen:
Binnen het plangebied zijn geen hoofdwegen1 gedefinieerd. De N31, die het
plangebied begrenst aan westelijke zijde, is gecategoriseerd als primaire weg I en
heeft aldus een verbindings- en verzamelfunctie op Vlaams niveau. Primaire wegen II
komen niet voor in het plangebied.

•

Secundaire wegen:
De secundaire wegen worden vastgelegd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.
Secundaire wegen I & II komen niet voor in het plangebied. De Gistelse Steenweg, die
het plangebied aan de zuidzijde begrenst, wordt evenwel gecategoriseerd als
secundaire weg III (tussen de N31 en het Canadaplein). Deze steenweg heeft een
lokale ontsluitingsfunctie voor autoverkeer, maar de prioriteit gaat naar openbaar vervoer
en fietsverkeer.

1
De hoofdwegen zijn verbindingswegen op internationaal en Vlaams niveau en zijn vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Voor de
Brugse regio zijn de hoofdwegen :
− E40 Brussel – Jabbeke - Veurne
− N49 (niet op grondgebied Brugge)
− A17 (niet op grondgebied Brugge)
− AX Westkapelle - Blauwe Toren (aan te leggen)
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Lokale wegen:
De lokale wegen worden normaliter onderverdeeld in drie hoofdcategorieën. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen lokale verbindingswegen, ontsluitingswegen en zuivere
verblijfs- of toeganggevende straten. In Brugge is, omwille van de omvang van het
stedelijk gebied, een verder onderscheid gemaakt tussen ontsluitingswegen op stedelijk
niveau en ontsluitingswegen op wijkniveau (voor kleinere gemeenten is dit onderscheid
weinig relevant). Daarom wordt in Brugge een hiërarchie opgesteld met vier niveaus van
lokale wegen.
o

Lokale wegen I: lokale verbindingswegen
Een lokale weg type I wordt gedefinieerd als een weg met een verbindende
verkeersfunctie tussen kernen, maar die niet functioneert op regionaal niveau.
Binnen de bebouwde kom hebben deze wegen een richtsnelheid van 50 km/uur en
70 km/uur buiten de bebouwde kom. In het plangebied van voorliggend RUP
komen geen lokale wegen I voor.

o

Lokale wegen II: lokale ontsluitingswegen
Hier ligt de nadruk op de ontsluiting van wijken of stadsdelen, of op de verbinding
tussen wijken onderling. Ze functioneren niet op het niveau van het stedelijk
gebied als geheel, maar enkel op het niveau van een stadsdeel (deelgemeente). Ze
hebben geen verbindende functie naar andere gemeenten of deelgemeenten toe. 2
subcategorieën worden onderscheiden:
-

-

o

Lokale wegen IIa: ontsluiting van deelgemeenten of woonkernen
Het verkeer dat geen relatie heeft met de deelgemeente wordt er
afgebouwd. Binnen de bebouwde kom geldt een snelheid van 50 km/uur.
Lokaal kan ook 30 km/uur toegepast worden (bv. schoolerf). Binnen het
plangebied worden geen wegen als lokale weg IIa aangeduid.
Lokale wegen IIb: ontsluitingswegen industriezones
Deze wegen ontsluiten de grotere industriezones naar het hogere wegennet
toe en zijn lokale verdeelassen voor het vrachtverkeer. Ze moeten dus ook
uitgerust zijn voor het zware vrachtverkeer. De snelheid bedraagt 50
km/uur. Binnen het plangebied worden geen wegen aangeduid als
lokale weg IIb.

Lokale wegen III: wijkontsluitings- en verzamelwegen
Lokale wegen IIIa: de poortstraten (lussen) van de binnenstad
De poortstraten (lussen) die voor de bediening van het centrum instaan,
hebben een lokale verzamel- en verdeelfunctie. De straten liggen integraal
in de zone 30. Gezien het plangebied zich niet in de binnenstad bevindt,
zijn geen lokale wegen IIIa gesitueerd binnen het RUP.
-

I
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Lokale wegen IIIb: de wijkverzamelwegen
Hierbij worden een aantal straten geselecteerd die een zekere verzamel- en
verdeelfunctie hebben binnen de wijk. De straten worden op wijkniveau
bepaald en afhankelijk van de lokale situatie opgenomen in de zone 30.
Waar geen zone 30 is, worden fietspaden voorzien. Alle verkeer zonder
bestemming in de wijk wordt er geweerd. Gezien deze straten integraal
deel uitmaken van de verblijfsgebieden wordt sterk de nadruk gelegd op de
remming van het verkeer en op veiligheid en leefbaarheid. O.a. de
Legeweg wordt aangeduid als lokale weg IIIb.
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Lokale wegen IV:
Deze categorie omvat alle andere straten (woonstraten, industriewegen,
landbouwwegen,...). Voor de woonstraten wordt een snelheid van 30 km/uur
aangehouden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer heeft reeds een sterke groei gekend in Brugge. Het beleidsplan wil het
openbaar vervoer nog verder fundamenteel verbeteren als volwaardig vervoermiddel. Een
basisvereiste voor een goed en attractief openbaar vervoer is de regelmaat, de stiptheid en een
congestievrije busroute. De voorgestelde doorstromingsmaatregelen vormen dan ook een
basispijler van het openbaarvervoersplan. De uitbreiding van het busaanbod wordt zoveel mogelijk
samen getimed met de nodige doorstromingsmaatregelen. Wat het aanbod betreft, wordt op
verschillende niveaus gewerkt. Voor het stadsnet zijn op relatief korte termijn een aantal gerichte
verbeteringen van de ontsluiting van woonwijken en bedrijvenzones voorzien.
Meer nadruk ligt op de invoering van een voorstadsnet naar de gordel van omliggende woonkernen
(Dudzele, Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme, en een reeks omliggende gemeenten). Heel het
hinterland moet een volwaardige busverbinding hebben met de stad om het autogebruik vanuit
deze gemeenten naar de stad toe te reduceren. De mogelijkheid voor P+R wordt behouden aan het
station. Er zal tevens gestart worden met een P+R-dienst vanaf parkings aan de rand van de
bebouwing, als optie op de verdere toekomst. Verder zal in kader van het principe van
basismobiliteit en in functie van het netmanagement De Lijn haar aanbod verbeteren.
Binnen het plangebied worden op de Gistelsesteenweg en de Legeweg aanpassingen aan het
stadsnet voorzien.
4.4.4
•

Parkeren
Parkeren van personenwagens:
Hiervoor is in eerste instantie artikel 10 t.e.m. 14 van de “gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen” van 25
april 2006 van belang. De stedenbouwkundige verordening legt de volgende
minimumnormen op voor het aanleggen van parkeerruimte en fietsstalplaatsen bij
nieuwbouw woongebouwen:
o
voor een eengezinswoning van minder dan 150m² totale vloeroppervlakte: 1
parkeerplaats en 1 fietsstalplaats;
o
voor een eengezinswoning van meer dan 150m² totale vloeroppervlakte: 2
parkeerplaatsen en 2 fietsstalplaatsen;
o
voor een meergezinswoning: 1,33 parkeerplaatsen en 1,33 fietsstalplaats per
woongelegenheid;
o
bij gebouwen voor bejaarden volstaat 1 parkeerplaats en 1 fietsstalplaats per 3
woongelegenheden.
Het plan voor bijkomende parkeerruimte (2008) onderzoekt de Brugse
parkeerproblematiek en definieert acties en uitgangspunten voor de toekomst. De
belangrijkste bevindingen worden in onderstaande weergegeven:
In Sint-Andries situeert de parkeerproblematiek zich vooral in de omgeving van Sint-Baafs.
Straten die gekenmerkt zijn door een parkeerdruk groter dan 95% zijn de Gistelse
Steenweg tussen de vesten en de Zandstraat, de Torhoutse Steenweg tussen de
vesten en de Sint-Baafsstraat, Witte Beerstraat, Sint-Ewoudstraat en de Lange
Muntstraat. Ook in de aanpalende straten E. De Jansstraat, Hertogenstraat, Albert
Dyserynckpark en 18 Oktoberstraat ligt de parkeerdruk hoog. Ook worden in de straat
Hertsvelde
hoge
parkeerbezettingen
geregistreerd,
als
gevolg
van
de

I
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appartementsgebouwen die er gesitueerd zijn. De straten in vet aangeduid bevinden zich in
het plangebied van voorliggend RUP.
Het actieplan voor autoparkeren van bewoners in de rand steunt op vier complementaire
pijlers:
o
het naleven van de parkeernorm zoals aangegeven in de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening;
o
de realisatie van bijkomende autoparkeerplaatsen:
kleinschalige
ingrepen
in
het
straatprofiel/huidige
autoparkeervoorzieningen in het openbaar domein,
profielgebonden maatregelen in het openbaar domein,
nieuwe parkeervoorzieningen op specifieke locaties of (pubieke)
bouwprojecten,
realisatie buurtparkings;
o
het wijzigen van het/de parkeerregime(s);
o
het monitoren van de problematiek en effectiviteit van de oplossingen.
Binnen het plangebied worden echter geen grote wijzigingen gepland.
•

4.4.5

Parkeren van vrachtwagens:
Om het storend effect van geparkeerde vrachtwagens in verblijfsgebieden tegen te gaan,
mogen deze uitsluitend parkeren op daartoe geeigende plaatsen, d.w.z. hetzij op eigen
terreinen van het bedrijf, hetzij op terreinen of plaatsen die daarvoor specifiek zijn
ingericht. Er zal een regeling ingevoerd worden waarbij op het gehele Brugse grondgebied
een parkeerverbod geldt voor vrachtwagens, gekoppeld aan het inrichten van specifieke
vrachtwagenparkings met een degelijke spreiding. In de volledige binnenstad blijft het
parkeerverbod voor vrachtwagens van +3,5 ton. In de kernen en de woonzones van de
randgemeenten zal stapsgewijs een parkeerverbod vanaf 5 ton ingevoerd worden, met
aanduiding van de specifieke vrachtwagenparkings.
Fietsverkeer

Na de trendbreuk in 1992 wil Brugge een nieuwe stijging van het fietsverkeer bewerkstelligen. De
fiets is vooral interessant voor de verplaatsingen over korte afstand (tot 5 à 10 km) en in het
gebruik als voor- en natransportmiddel voor het openbaar vervoer. Het fietsbeleid is dan ook een
belangrijk voor de verplaatsingen op gemeentelijk niveau. Hoogwaardige fietsverbindingen zullen
een alternatief vormen voor de auto. Het fietsroutenetwerk moet voldoen aan een aantal
kwaliteitseisen :

I

•

Veilig:
De fietsverbindingen bieden een zo groot mogelijke veiligheid. De veiligheid (of het gevoel
van veiligheid) wordt bevorderd door parallelle met drukke wegen fietsroutes via rustige
straten te voeren en scheiding van fiets- en autoverkeer bij druk en/of snel verkeer.

•

Comfortabel:
Verbeteringen van het comfort zoals een goed wegdek en weinig oponthoud worden door
fietsers gewaardeerd. Het wegdek moet zo vlak mogelijk zijn. Indien een deel van het
wegdek voor fietsers is voorbehouden, moet dit door markeringen voor alle weggebruikers
duidelijk herkenbaar zijn. Stoppen moet zoveel mogelijk worden vermeden.
Onderbrekingen in de voortbeweging moeten worden voorkomen door b.v. fietsers
voorrang te geven.
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•

Direct:
De verplaatsingstijd is een zwaarwegend argument bij de keuze van de fiets. De fietser wil
zo weinig mogelijk van zijn oriëntatierichting afwijken en deze afwijking zo snel mogelijk
herstellen. Als een bestemming sneller per fiets te bereiken is, wordt vaker voor de fiets
gekozen. Het omrijden moet tot een minimum worden beperkt.

•

Aantrekkelijk:
Door de inpassing en de vormgeving van de voorzieningen wordt de route aantrekkelijk
voor fietsers en herkenbaar als fietsroute. Dit kan b.v. door de fietsroute langs
groenvoorzieningen of winkels te situeren.

•

Samenhangend:
Een samenhangend, fijnmazig netwerk laat meer fietsers meer keuzemogelijkheden. Een
hiërarchisch fietsnetwerk zal systematisch uitgebouwd worden. Dit netwerk sluit aan op de
wenslijnen van het fietsverkeer.

Een eerste structuur vestigt vooral de aandacht op de fietsverkeerconcentraties tussen de
deelgemeenten en omliggende gemeenten en het centrum van Brugge en in de verbinding met het
station, de onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en de vrijetijdsinfrastructuur. Het is evident dat die
nu al bestaande of nieuwe hoofdassen moeten uitgebouwd worden tot volwaardige, veilige
fietsroutes, met aantrekkelijke, ruime en veilige fietsstallingen op de plaats van bestemming, en
met een goede afstemming op het openbaar vervoer. Binnen het plangebied behoren de Gistelse
Steenweg, de Zandstraat en de Legeweg tot deze hoofdfietsroutes. Ook is in het noorden van het
plangebied, evenwijdig aan de spoorweg een belangrijke fietsroute gelegen, die binnen het
plangebied over een beperkte lengte wordt onderbroken.
De tweede structuur betreft de interne verplaatsingen in de verschillende deelgemeenten. Het gaat
hier vooral om de ontsluitende en verzamelende fietsroutes. De derde en laatste structuur betreft
de fietsroutes in de recreatieve sfeer. Tenslotte is iedere straat een fietsstraat. Binnen een zone 30
of langs rustige landbouwwegen zijn evenwel geen afzonderlijke fietsinfrastructuren nodig.
4.4.6

Verblijfsgebieden en zone 30

De verblijfsgebieden in Brugge zullen systematisch worden omgevormd tot zone 30. De
hoofdbedoeling van een zone 30 is het tot stand brengen van veilige verblijfsgebieden, waar
hoofdzakelijk plaatsgebonden en geen doorgaand verkeer passeert. Verblijfsgebied moet hier ruim
geïnterpreteerd worden. De aanwezigheid van een school, grootwarenhuis, enz. mag geen beletsel
vormen om in dit gebied een zone 30 uit te bouwen, integendeel zelfs. Een veilig verblijfsgebied
wordt bereikt door het invoeren van snelheidsremmende maatregelen. Behalve gericht op de
versterking van de verblijfskwaliteit in het algemeen kan verlaging van de voertuigsnelheden ook
specifiek gewenst zijn ter verbetering van de oversteekbaarheid voor voetgangers en ter
vermindering van de onveiligheid van het fietsverkeer. Eén van de belangrijkste eisen in de zone
30-regeling is dat de gewenste snelheid redelijkerwijs uit de omstandigheden moet voortvloeien.
Binnen het plangebied worden vrij grote delen gecategoriseerd als zone 30, mede door de
aanwezigheid van twee scholen.

I
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Lokale archeologische advieskaart

Fig.: Lokale archeologische advieskaart

Het plangebied bevindt zich volledig in een zone waar bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning of verkavelingsvergunning met structurele wijziging van de bodem advies moet worden
aangevraagd bij de desbetreffende instantie.
4.6
4.6.1
Witte
Witte
Witte
Witte
Witte
Witte
Witte
Witte

Inventaris bouwkundig erfgoed
Witte Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat
Beerstraat

2-6
8
11-15
17-19
21
23-29
31-33
35-39

stadslandschappelijk waardevol (1910)
kunsthistorisch waardevol (origineel schrijnwerk)
stadslandschappelijk waardevol (ca. 1910)
stadslandschappelijk waardevol (1907)
stadslandschappelijk waardevol (ca. 1910)
stadslandschappelijk waardevol (ca. 1909)
stadslandschappelijk waardevol (1910)
stadslandschappelijk waardevol (1926)

Het straatbeeld van de Witte Beerstraat heeft een stadslandschappelijke waarde door de
eenvormigheid van de architectuur.
4.6.2

Legeweg

Legeweg 90
Legeweg 71-81
Legeweg 132
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4.6.3

Gistelse Steenweg

Gistelse Steenweg 30
Gistelse Steenweg 36-38-40
Gistelse Steenweg 42
Gistelse Steenweg 60
Gistelse
Gistelse
Gistelse
Gistelse
4.6.4

Steenweg
Steenweg
Steenweg
Steenweg

64-68
70-72
76
78

stadslandschappelijk waardevol
kunsthistorisch waardevol (niet de aanbouw)

Zandstraat

Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat
Zandstraat

2
10
18
20
22
24
26
28
30
32
34
38
40
44
46
38-46
58
90-92
100
102-104

Zandstraat 120
4.6.6

kunsthistorisch waardevol ( 1/4 19de eeuw), zg. Withuis, met ook
een gedeelte van de restanten van de suikerraffinaderij (toren)
kunsthistorisch waardevol (1938)
kunsthistorisch waardevol (1901)
stadslandschappelijk waardevol (samen met bebouwing Witte
Beerstraat)
stadslandschappelijk belangrijk als rij (ca. 1900)
stadslandschappelijk (72 reeds verstoord door garagepoort)
kunsthistorisch waardevol (ca. 1900)
kunsthistorisch waardevol (ca. 1900)

Van Leeg tot Zand

Van Leeg tot Zand 3-5-7-9
Van Leeg tot Zand 14-16
4.6.5
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kunsthistorisch waardevol (1940-1950)
kunsthistorisch waardevol (1909, latere uitbreidingen niet)
kunsthistorisch waardevol (1935)
kunsthistorisch waardevol (1935)
kunsthistorisch waardevol(1935)
kunsthistorisch waardevol
kunsthistorisch waardevol
kunsthistorisch waardevol
kunsthistorisch waardevol (1911)
kunsthistorisch waardevol (1911)
stadslandschappelijk waardevol(1911)
kunsthistorisch waardevol (1936)
stadslandschappelijk waardevol(1936)
stadslandschappelijk waardevol (1930)
kunsthistorisch waardevol (1937)
ook waardevol als rij
kunsthistorisch waardevol(1930)
stadslandschappelijk waardevol(1912)
stadslandschappelijk waardevol(1933)
stadslandschappelijk waardevol (nr.102 origineel schrijnwerk)
(1910)
stadslandschappelijk waardevol(1932)

Hoge Weg

Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge
Hoge

Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg

2
4-toegangspoort
6
8
12
14
16
20-22
19
21-27
26
28
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stadslandschappelijk waardewol (begin 20ste eeuw)
stadslandschappelijk waardevol
kunsthistorisch waardevol (1913)
kunsthistorisch waardevol (eerste kwart 20ste eeuw)
kunsthistorisch waardevol (eerste kwart 20ste eeuw)
kunsthistorisch waardevol (eerste kwart 20ste eeuw)
kunsthistorisch waardevol (1910)
kunsthistorisch waardevol (1907)
kunsthistorisch waardevol
kunsthistorisch waardevol (1910)
stadslandschappelijk waardevol
kunsthistorisch waardevol (1936)
Pagina 36 van 95

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gistelse Steenweg Noord

Hoge
Hoge
Hoge
Hoge

Weg
Weg
Weg
Weg

29
32
31-33-37
40

Hoge
Hoge
Hoge
Hoge

Weg
Weg
Weg
Weg

73- 75
82-94
87
158
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(1933)
kunsthistorisch waardevol (met voortuintje)
stadslandschappelijk waardevol
kunsthistorisch waardevol (erg vervallen met prachtig park) noot:
volgens kadaster bestaat nummer 40 niet maar is ‘Les Acacias’ nr.
34.
restant van de oude bebouwing in deze straat- stadslandschappelijk
stadslandschappelijk waardevol
stadslandschappelijk
kasteel Noordveld, kunsthistorisch waardevol ook zeer waardevol
kasteelpark

Fig.: situering van het bouwkundig erfgoed

4.7
4.7.1

Speelruimtebeleidsplan
Algemeen

Het stadsbestuur van Brugge wil de stad uitbouwen op maat van kinderen en jongeren. ‘Brugge,
speelrijke stad’ wordt als duidelijk mission statement in het beleid naar voor geschoven. De ambitie
is het creëren van kindvriendelijke en bespeelbare publieke ruimte, veilige en speelse
verbindingen, en speelruimte in verschillende maten, gewichten, geuren en kleuren. Speelrijk als
kenmerk voor de hele stad in al zijn aspecten. In Brugge dienen zich heel wat troeven en potenties
aan om een speelrijke stad uit te bouwen. Het middeleeuwse kleinschalige stadslandschap, groene
stadsranden met kasteeldomeinen en bossen, karakteristieke dorpen en open polders, het robuuste
havenlandschap... Een rijk historisch verleden met erfgoed dat tot de verbeelding spreekt én een
hedendaagse stad die erop mikt om een plaats te verwerven in het actuele kunst- en
cultuurlandschap. Ook het gevoerde en het huidige beleid biedt reeds heel wat aanzetten voor de
uitbouw van een stad waar spelen en leven geïntegreerd zijn in een sociaal en ruimtelijk weefsel.

I

Verzoek tot raadpleging

Pagina 37 van 95

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gistelse Steenweg Noord

2219413008

Met het Speelruimtebeleidsplan wenst de stad haar speelinfrastructuur volgens een integrale visie
verder uitbouwen.
Voor het realiseren van een speelrijke stad hanteert het Speelruimtebeleidsplan het concept
‘speelweefsel’. Drie elementen zijn belangrijk: formele speelplekken, informele speelruimte en
spelaanleidingen, en tenslotte de kindvriendelijke verbindingen. Voor de uitbouw van een
structureel speelruimtebeleid in Brugge, wordt het speelweefsel geënt op een aantrekkelijke en
bespeelbare publieke ruimte. Als sociale ontmoetingsruimte/meerduidig veld voor ontmoeting en
creativiteit is de publieke ruimte bij uitstek dé basisstructuur om het speelweefsel aan op te
hangen. Via pleksgewijze ingrepen worden verschillende publieke ruimtestructuren ‘opgeladen’. Dit
kan met een speelterrein, maar ook een ‘losse’ spelprikkel, een klaterend waterelement op een
plein of een ‘wild’ bosje in een park... Op deze manier is speelruimte niet meer beperkt tot
‘kindereilandjes’, maar wordt spelen ingebed in een ruimtelijke structuur. Volgende uitgangspunten
worden hierbij gehanteerd:

Fig.:weergave van het speelruimtebeleidsplan ter hoogte van het plangebied

I

•

Een speelweefsel geënt op een avontuurlijke en natuurrijke groenstructuur
De bestaande, historisch gegroeide groenstructuur is een bijzonder sterke kwaliteit voor
Brugge. Vanuit duurzame ontwikkeling en het niet in gevaar brengen van de ontwikkelingsen ervaringsmogelijkheden van komende generaties, is natuur een onontbeerlijk aspect
voor een kindwaardige leefomgeving. Natuur, niet als ‘kijkgroen’ maar als procesmatige
kwaliteit: het spontane, oorspronkelijke, ‘wilde’, onvoorstelbare. Belangrijk in de visie voor
het Brugse speelruimtebeleid is dat het speelweefsel geënt wordt op een avontuurlijke en
natuurrijke groenstructuur. De stad wil deze groenstructuur verder uitbouwen o.a. met de
groene gordel, de stadsrandbossen en het verwerven van private groendomeinen. Door
een 'natuurrijker' extensief beheer krijgt het (openbaar) groen een grotere beleving- en
speelwaarde en kunnen reeds heel wat 'avontuurlijke' speelkansen gecreëerd worden.
Ruige en spontane vegetatie, klimbomen, wild struikgewas, een hoop aarde... : enkele
bouwstenen voor avontuurlijke en natuurrijk groen.

•

Een speelweefsel geënt op een doordachte mobiliteitsstructuur
Een stad die toegankelijk is voor kinderen, is dat voor iedereen (van ouderen tot personen
met een handicap). Het gebruik van de speelruimte hangt in eerste instantie af van de
kansen die er zijn om zich op een autonome manier te verplaatsen. Voor kinderen en
jongeren betekent dit: op een veilige, maar ook boeiende én speelse manier. Met de
specifieke problematiek van de vele barrières, is het afstemmen van het speelweefsel op de
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mobiliteitsstructuur een essentieel aandachtspunt. Het fietsroutenetwerk, het netwerk van
trage wegen en de zone30 vormen de ondergrond voor het uittekenen van het
speelweefsel. Kindvriendelijke verbindingen, veilige oversteekplaatsen en passageplekken
zijn belangrijke elementen in het speelweefsel voor Brugge.
•

4.7.2

Een speelweefsel ‘speels’ geënt op een waterstructuur
Reien, kanalen, brugjes en zwanen bepalen het Brugse stadsbeeld. Voor het noordelijke
stadsdeel zijn de zee en de kust belangrijke ruimtelijk waterelementen. Het thema 'water'
en waterbeheersing bieden interessante mogelijkheden om als een blauwe draad op een
speelse manier uitgewerkt te worden binnen het speelruimtebeleid. Fonteinen en
waterspuiters, waterafvoer in een open gootje, waterkunst, een waterspeelplek, maar ook
speelpleinwerk op het water (zonder grote infrastructurele ingrepen), met vlotten varen,
kunstprojecten met jongeren. In parken en natuurrijke speelplekken is water een troef met
potenties voor natuurrecreatie (integraal waterbeheer). Zee en strand zijn elementen die in
een speelweefsel geïntegreerd dienen te worden.
Specifieke ruimtelijke principes
De stad Brugge kiest voor een 'gedifferentieerde' aanpak voor de uitbouw van formele
speelterreinen: het is niet zo dat elk terrein op een gelijkaardige manier wordt uitgebouwd.
Voor het differentiëren van terreinen worden een aantal typologieën voorop gesteld, nl.
volgens schaalniveaus en volgens leeftijdsgroepen.
o
Typologie van speelruimtes volgens schaalniveaus:
Terrein van regionaal niveau: bedient de ruimere Brugse regio
Terrein van stadsniveau: bedient de stad Brugge
Terrein van stadsdeelniveau: bedient een stadsdeel
Terrein van wijkniveau: bedient een wijk. Een 'wijk' is een gebied,
bestaande uit meerdere huizenblokken, die ruimtelijk en sociaal een
eenheid vormen
Terrein van buurtniveau: bedient een buurt een 'buurt' is een gebied,
bestaande
uit
enkele
huizenblokken,
gelegen
tussen
barrières
(verkeersaders, water, infrastructuren,…)
Terrein van straatniveau: bedient aanliggende straat of straten
Hier worden vervolgens inplantings-, spreidings- en inrichtingsmodaliteiten aan
gekoppeld.
o

I

Typologie van speelruimtes volgens leeftijd:
Als algemeen principe voor de formele speelterreinen streeft de stad Brugge naar
een integratie van verschillende leeftijdscategorieën: kleuters, lagere school,
tieners/jongeren. Dit is evenwel niet altijd mogelijk. Een aantal modellen kan
helpen om beslissingen te nemen over het integreren of scheiden van
leeftijdscategorieën. De randvoorwaarden bepalen de keuze van het model.
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Hieraan is een algemeen referentiekader gekoppeld, met accentverschillen per
leeftijdsgroep.
4.7.3
•

Gewenste ruimtelijke speelweefselstructuur Sint-Andries
Spreiding van speelruimte: oplossingen voor speelkansarme zones
Sint-Baafs is dicht bebouwd en kent een groot aantal kinderen en jongeren. Het gebied is
doorsneden door steenwegen. Een aantal van deze 'compartimenten' is onvoldoende
bediend met formele speelruimte:
o
het gebied ten noorden van de Gistelse Steenweg, tussen de N31 en de
spoorwegbocht
o
de buurt ten zuiden van de Torhoutsesteenweg, tussen Edgard De Smedtplantsoen
en Abdijbekestraat.
Dit zijn zoekzones voor nieuwe speelkansen op buurt- of straatniveau. Hierbij kan er
worden gedacht aan:
o
het inbrengen van spelprikkels in de publieke ruimte, al dan niet gekoppeld aan
een 'kunst-in-de-buurt-project'
o
er zijn ook drie scholen waarvan de toegankelijkheid voor de buurt kan worden
onderzocht. Aandachtspunt is het evenwicht tussen voorzieningen voor kinderen en
jongeren. Gezien de beperkte ruimte kan een oplossing van gescheiden terreinen
volgens leeftijdsgroep zich opdringen.

•

Uitbouw van bestaande formele speelruimte
Binnen het plangebied van voorliggend RUP situeren zich twee zones die hiertoe specifiek
werden aangeduid, nl.:
o

o

I

76-Ter Lindehof: Deze ruimte is momenteel niet ingericht en uitgerust als
speelruimte. Dit terrein biedt heel wat mogelijkheden voor het creëren van
speelruimte voor kinderen en ontmoetings- of sportruimte voor jongeren. Gezien
de nabijheid van een speelkansarme zone in het zuiden (Sint-Baafs) en de
afstemming van terrein 77 op speelpleinwerk, verdient het aanbeveling dit terrein
op korte termijn aan te pakken. Dit terrein moet functioneren op buurtniveau.
77-Paul Gilsonspeelplein: Terrein met aanzienlijke mogelijkheden. Verder
uitbouwen in functie van speelpleinwerk met bijzondere doelgroepen. Dit terrein
moet functioneren op wijkniveau.
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Actieplan

Het speelruimtebeleidsplan heeft aangetoond dat er nog enkele zones zijn die minder of niet
worden bediend op het vlak van speelruimte in relatie tot de daar aanwezige kinderen, tieners en
jongeren. Het roze aangeduide gebied tussen de Gistelse Steenweg en de spoorwegbocht op
bovenstaande figuur is één van deze zgn. zoekzones. De stad Brugge stelt zichzelf tot doel om in
elke zoekzone terreinen te verwerven, die daarna als buurtspeelruimte worden ingericht. Omdat
het verwerven van terreinen een werk van lange adem kan zijn, wordt op korte termijn onderzocht
of de school- of kinderopvanginfrastructuur die in de betreffende zone gelegen is, kan worden
opengesteld voor de buurt.
De zoekzones verdienen prioritaire aandacht. Om die reden is een prioriteitenlijst uitgewerkt. Het
plangebied van voorliggend RUP wordt als volgt omschreven:
•
Op korte termijn:
o
Openstelling van school- of opvanginfrastructuur;
o
Kindgerichte oversteken van de steenwegen, zodat het Egard de Smedtplantsoen
beter bereikbaar wordt.
•
Op lange termijn:
o
Zoeken naar een nieuw buurtterrein ten noorden van Sint-Baafs. Terrein moet ruim
genoeg zijn voor combinatie van verschillende leeftijden (model 2). 76-Ter Lindehof
komt hiervoor in aanmerking, maar dient aangevuld te worden met meer zuidelijke
‘passageplekken’ voor jongere kinderen en jongeren (model 1), bij voorkeur langs
geplande fietsroutes.
Daarnaast wordt gemikt op het creëren van speelruimte bij nieuwe woonprojecten ter hoogte van
de Legeweg, Zandstraat en Gistelse Steenweg. Ook de herinrichting van bestaande, strategisch
gelegen publieke ruimte dient te gebeuren met bijzondere aandacht voor geïntegreerde
speelkansen.
Nog in het plangebied dient te worden gezocht naar mogelijkheden voor de uitwerking van
spelprikkels en speelse passageplekken. Bouwen aan een speelweefsel betekent immers ook
het bespeelbaar maken van de publieke ruimte. Op strategische plekken, waar veel passage is door
de nabijheid van voorzieningen of verbindingen met betekenis voor jongeren, worden speelse
passageplekken ingericht. De realisatie van een spelprikkel of passageplek wordt bij voorkeur
gekoppeld aan en geïntegreerd in een (her)aanleg van de publieke ruimte. Indien deze
mogelijkheid zich niet voordoet op korte termijn kan het gaan om de inplanting van enkele
zitelementen, een spelprikkel, een bespeelbaar kunstwerk, enz. Deze actie heeft dus meerdere
doelstellingen:
•
Het zoeken naar mogelijke oplossingen voor speelkansarme zoekzones, zoals het
plangebied van voorliggend RUP;
•
De uitbouw van het speelweefsel met informele speelruimte;
•
Het versterken van de sociale dynamiek in de publieke ruimte.
Dit actiepunt is een verderzetting van het bestaande project ‘Spelprikkels in winkelstraten’,
uitgebreid naar de woonbuurten. Gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn de binnenstad
en de dichtbebouwde buurten aanliggend bij het centrum.
4.8

Sportbeleidsplan

Het sportbeleidsplan bundelt de plannen en ambities van het stadsbestuur en dient als instrument
om via een strategische langetermijnplanning een integraal en kwaliteitsvol sportbeleid te voeren.
De missie van het beleidsplan wordt als volgt omschreven: De Stad Brugge streeft naar een
laagdrempelige toegang tot een actieve sportbeoefening en een permanente stimulering van alle
inwoners tot het optimaal en duurzaam sporten en bewegen in kwalitatieve omstandigheden.
Brugge wil een positief klimaat creëren waarin sportbeoefening en engagement aangemoedigd
worden.
I
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Gelet op de hoge woonconcentratie in het gebied is de sport- en vrijetijdsinfrastructuur zeer
beperkt. Volgende voorzieningen zijn gesitueerd binnen het plangebied van voorliggend RUP:
•
Het beperkt toegankelijke voetbalveld aan het VTI Zandstraat;
•
Het trapveld gelegen aan de Paul Gilsonstraat;
•
Het grasveld aan ‘Ter Lindenhof’.
Het sportbeleidsplan beschrijft geen rechtstreekse ruimtelijke doelstellingen m.b.t. dit gebied, maar
de sportdienst is vragende partij om de bestaande ruimte te waarborgen en indien mogelijk te
voorzien in ruimte voor bijkomende sport- en vrijetijdsinfrastructuur bij de opmaak van het
ruimtelijk uitvoeringsplan.
4.9
4.9.1

Woonbeleidsplan
Algemeen

Het woonbeleidsplan legt de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid vast. Dit beleid is
gesteund op een goede planning en vertrekt vanuit de principes in de Vlaamse Wooncode. Deze
laatste is een instrument voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt van de
Vlaamse Wooncode is dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Het uiteindelijke doel is de
verwezenlijking van dit recht door het bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste
woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en
met woonzekerheid.
De Vlaamse Wooncode streeft dit na door:
•
huur- en koopwoningen beschikbaar te stellen tegen betaalbare voorwaarden;
•
renovatie, verbetering of aanpassing van het woningbestand te bevorderen en zo nodig
over te gaan tot vervanging ervan;
•
huisvestingsondersteuning te bieden aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden;
•
initiatieven te ontwikkelen om enerzijds de prijzen van gronden en panden bestemd voor
wonen te beheersen en anderzijds groepen van woningen functioneel in te richten.
4.9.2

Uitdagingen voor de toekomst

Binnen het woonbeleidsplan worden een aantal uitdagingen voor de toekomst vooropgesteld:
•
De stadsvlucht lijkt gekeerd maar deze trendommekeer is tot op heden broos bevonden.
•
Het aanbod verhogen want:
o
er is een noodzaak aan meer woongelegenheden door toenemende
gezinsverdunning;
o
er is noodzaak aan aangepaste woningen voor senioren door het fenomeen van de
vergrijzing;
o
de koop- en huurprijzen van het onroerend goed liggen zeer hoog;
o
de bouwgronden zijn schaars geworden.
•
Renovatie stimuleren voor bepaalde gebieden, bijv. woningen zonder klein comfort zijn
vooral gelegen in delen met hoog percentage oude tot zeer oude woningen, met name in
de binnenstad, Lissewege en Dudzele en Zwankendamme.
•
Het aanbod aan betaalbare huurwoningen verhogen.
•
Meer woningen voor crisisopvang.
•
Een betere spreiding van sociale huurwoningen met grote concentraties in bepaalde wijken
en deelgemeenten.
•
Lange wachtlijsten en –tijden voor een sociale huurwoning ondanks het naar Vlaamse
normen bovengemiddeld aanbod, inkorten.
•
Leefbaarheid bewaken van de binnenstad, gelet op dreiging voor de woningmarkt in
historische gebouwen door hotels (nieuwe of uitbreidingen), tweede verblijven,
gastenkamers en vakantiewoningen.

I

Verzoek tot raadpleging

Pagina 42 van 95

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gistelse Steenweg Noord

•
•
•
•

•

4.9.3

2219413008

Betere informatieverspreiding over stedelijke premies.
Meer structureel overleg en dito samenwerking tussen de lokale huisvestingsactoren.
Sociale mix realiseren.
Noodzaak aan meer cijfergegevens en kennis omtrent wat gebouwd werd en waar nood
aan is doordat GRS spreekt van cijfergegevens voor de periode 2002 tot 2007 en deze
cijfers dus niet meer een leidraad zijn voor de toekomst.
De vergrijzing.
Hoofddoelstellingen

Uit het vooronderzoek werden zes hoofddoelstellingen voor het woonbeleid
gedestilleerd:
•
Betaalbaar wonen;
•
De kwaliteit van de woningen en de woonomgeving verhogen;
•
Behouden en aantrekken jonge gezinnen / tegengaan stadsvlucht;
•
Realisatie van een sociale mix;
•
Aandacht hebben voor specifieke doelgroepen;
•
Efficiënt besturen.

2008-2013

Deze doelstellingen werden vertaald naar een lijst van actiepunten, waarvan de stad de ambitie
draagt om ze zoveel mogelijk te realiseren binnen de beleidsperiode en er aldus de nodige
middelen voor vrij te maken. Er worden binnen het woonbeleidsplan geen specifieke actiepunten
geformuleerd, wel dient uiteraard rekening te worden gehouden met de bovenstaande
hoofddoelstellingen terzake.
4.10 Commercieel strategisch plan/Beleidsnota detailhandel
4.10.1 Algemeen
De beleidsnota detailhandel dient verschillende doelen:
•
Hij omvat een visie voor de Brugse detailhandel en schept duidelijkheid voor de
verschillende betrokken partijen.
Het gaat hierbij o.a. om de handelaars zelf,
projectontwikkelaars en kandidaat-investeerders.
•
De beleidsnota is een werkinstrument voor het beleid en stedelijke diensten. Op die
manier kan de stedelijke dynamiek gestuurd en in goede banen geleid worden. Zo vormt
dit document o.m. het toetsingskader voor grootschalige detailhandel in het kader van
socio-economische vergunningen.
4.10.2 Ambitie

I

•

Een buurtwinkel voor alle Bruggelingen:
Slagers, bakkers, superettes en andere buurtwinkels stimuleren in alle kernen en wijken op
wandelafstand voor elke Bruggeling.

•

Uitbreiden detailhandelsaanbod voor de Bruggelingen:
De Bruggeling meer keuze bieden voor zijn aankopen. Zowel op vlak van prijs, kwaliteit,
assortiment als op vlak van formule (keten-zelfstandigen), grootte en locatie moet er
voldoende differentiatie zijn in het Brugse aanbod.

•

Brugge ook voor niet-Bruggelingen:
Uitbreiden van het attractiegebied van Brugge op vlak van detailhandel. Brugge is
momenteel de belangrijkste detailhandelspool in West-Vlaanderen. De doelstelling is om
deze positie vast te houden en verder te versterken.
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•

Versterking van de bestaande kernen
Het stadsbestuur streeft ernaar om de huidige handelskern(en) en handelsassen te
versterken.

•

Afgebakende structuur voor grootschalige winkels en winkelcomplexen
Er wordt een specifiek beleid gevoerd voor grootschalige detailhandel. Winkels vanaf
400m² moeten zoveel mogelijk geclusterd worden binnen bepaalde zones.
Nieuwe
aanvragen worden nauwgezet bekeken en moeten aan bepaalde voorwaarden en criteria
voldoen.

4.10.3 Structuur & visie
Concentratie van handel op handelsassen is prioritair. Winkels die verspreid zijn over verschillende
straten hebben een veel beperktere aantrekkingskracht dan winkels die op eenzelfde locatie
gevestigd zijn. Concentratie van handel, commerciële en vrije-tijdssector is zowel in het voordeel
van het winkelgebied als van de individuele handelszaken. Het stadsbestuur wenst daarom de
handel te concentreren op de geselecteerde handelsassen en handelszones. Deze concentratie is
vooral van belang voor winkels uit de niet-dagelijkse sector. De Gistelse Steenweg vormt in
deze context een handelsas met bovenlokaal verzorgend karakter buiten de vesten. De
stad Brugge investeert in het openbaar domein om deze handelsassen algemeen te verbeteren, de
bereikbaarheid te optimaliseren en parkeerfaciliteiten te behouden of te voorzien. Nieuwe
handelaars worden gestimuleerd om zich te vestigen op de geselecteerde handelsassen.
Het winkelcentrum ‘Hoge Express’ is één van de zeven zones voor grootschalige
detailhandel in de rand van de stad en heeft net als de Gistelse Steenweg Noord een
bovenlokaal verzorgend karakter. Grote winkels die geen plaats vinden in de Brugse
binnenstad door hun omvang of doordat zij veel verkeersbewegingen genereren, kunnen zich op
deze clusters vestigen. De stad wenst de optimalisatie van de grootschalige clusters (bijvoorbeeld
als retailparken) te faciliteren.
o
Lintstructuren met solitaire baanwinkels worden niet gestimuleerd.
o
Functioneel ruimtegebruik van o.a. de parking is een eis van de stad.
o
Een goede bereikbaarheid per auto en voldoende parkeergelegenheid op eigen
terrein is een belangrijk aspect van de perifere grootschalige detailhandel. Sites
voor grootschalige detailhandel moeten ook bereikbaar zijn via andere
vervoersmodi.
Er worden overwegend grote volumes toegestaan op deze clusters. Kleinere oppervlaktes of shopin-shop concepten kunnen enkel op die plaatsen waar dit op vandaag reeds bestaat en toegelaten
is.
Buurtwinkels met goederen uit de dagelijkse sector moeten ook buiten de geselecteerde
winkelgebieden mogelijk blijven en verder gestimuleerd worden. Het gaat hierbij o.m. om slagers,
bakkers, groente- en andere voedingswinkels, krantenwinkels,… Horeca, diensten (kappers,
banken, reisbureaus,…), cultuur, vrije tijd en ontspanningssector kunnen op de handelsassen
verweven worden met de detailhandel, maar kunnen evengoed in woonwijken worden gevestigd.
Boven alle winkels moeten de geldende bepalingen van de stedenbouwkundige verordening wonen
boven winkels worden toegepast. Dit wordt door de stad gestimuleerd door toekenning van een
premie.
Het stadsbestuur erkent de belangrijke rol van buurtwinkels in Brugge. Deze winkels hebben een
verzorgende functie voor de Brugse bevolking en zijn ook op sociaal en economisch vlak niet
onbelangrijk. Het gaat o.m. om volgende kleinschalige winkels in dagelijkse goederen:
o
Slagers
o
Bakkers

I
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Groentenwinkels
Superettes
Vis-, kaas- en overige kleine voedingswinkels
Krantenwinkels
Fietsenwinkels
…

Ook in de commerciële dienstverlening zijn er zaken met een dagelijks karakter. Het gaat hierbij
om bvb. kapsalons en banken.
De stad Brugge wenst de rol van deze winkels te bestendigen en waar mogelijk te versterken. Zo
is het de expliciete doelstelling om in elke kern een minimaal aanbod van dagelijkse goederen te
krijgen. Het gaat hierbij concreet om een bakker, slager en groentenwinkel of superette in elke
kern.
4.10.4 Conclusie
In het plangebied van het RUP komen zowel een handelsas (Gistelse Steenweg), een
handelsgebied (Hoge Express) en buurtwinkels voor. De bovenstaande bepalingen van het
commercieel strategisch plan m.b.t. dergelijke handelsontwikkelingen moeten aldus worden
vertaald in de voorschriften van het RUP.

I
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Type
Plannen van aanleg
Gewestplan

Brugge – Oostkust (3) (K.B. d.d. 07/04/1977)

Herbevestigde agrarische gebieden

Geen

APA

Geen

BPA

BPA 82 Noord-Oost 1 (M.B. d.d. 23/03/1994)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Gewestelijk RUP

Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge (besluit Vlaamse
Regering d.d. 07/02/2011

Provinciaal RUP

Geen

Gemeentelijk RUP

Geen

Verkavelingsvergunningen (geldig)

Ja, zie 5.5

Beschermde monumenten

Woning 'Geerardijn',Gistelse Steenweg 108

Beschermde stads- of dorpsgezichten

Geen

Beschermde landschappen

Geen

Beschermde archeologische zone

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Weidevogels

Geen

VEN

Geen

Natuurreservaten

Geen

Beschermingszone

Geen

grondwaterwinning
Overstromingsgebieden

Vlaanderen:

Geen

risicozone overstromingen
Gewestwegen

Expressweg N31

Provinciewegen

Gistelse Steenweg N367

Buurtwegen

Geen

Waterlopen

I

Onbevaarbaar

Geen

Bevaarbaar

Geen
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Gewestplan

Volgens het gewestplan Brugge – Oostkust (3) (K.B. d.d. 07/04/1977) is het plangebied volledig in
woongebied gelegen. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.

Fig.:weergave van het plangebied binnen het gewestplan

5.3

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Het voorliggend RUP moet het vigerende BPA Noord-Oost I (d.d. 23/03/1994) vervangen. Het BPA
beschrijft centraal en in het oosten van het plangebied voornamelijk diverse woonzones, voor
zowel eengezinswoningen, meergezinswoningen en sociale woningen. Een aantal kleinschaligere
ambachtelijke binnengebieden of zones voor openbaar plantsoen, groenzones, garageboxen en
bergplaatsen vormen uitzonderingen. Meer naar het westen worden een aantal projectzones voor
wonen of handel bestemd, die anno 2011 nagenoeg volledig zijn ontwikkeld. Een grotere groene
zone aansluitend op de spoorweg wordt ingekleurd als zone voor openbaar groen, parken,
speeltuinen, speelpleinen, voetgangerswegen,sportparken en sportinrichtingen. Het betreft echter
private gronden van het kasteeldomein dat er zich bevindt.

I
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Fig.: weergave van het vigerende BPA

5.4
5.4.1

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
Gewestelijk RUP: afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge

Centraal in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen staat het streven naar openheid én
stedelijkheid. Dit houdt in dat er een verschillend ruimtelijk beleid moet ontwikkeld worden,
enerzijds voor de gebieden waar de open ruimte overweegt en anderzijds voor de stedelijke
gebieden. Om dergelijk beleid te kunnen voeren, moeten deze gebieden afgebakend worden.
De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge bestaat uit delen van Brugge, Damme,
Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem. Binnen het afgebakend geheel zal een stedelijk beleid gevoerd
worden waarbij de huidige en toekomstige behoefte aan wonen en werken zal opgevangen worden.
Daarnaast moet ook ruimte worden voorzien voor andere functies zoals cultuur, randstedelijk
groen, mobiliteit en recreatie. De afbakening bevat, naast een afbakeningslijn, een visie op het
stedelijk gebied als geheel. Deze beleidsvisie werd uitgewerkt in een actieprogramma om het
ruimtelijk beleid actief uit te voeren. Het RUP Gistelsesteenweg Noord kadert de facto binnen de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied, gelet op het feit dat het plangebied zich binnen de
afbakeningslijn bevindt.
Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijke gebied
In het afbakeningsproces werd een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het
regionaalstedelijk gebied Brugge uitgewerkt. Deze hypothese vormt de inhoudelijke basis voor
concrete acties i.v.m. het stedelijk gebiedbeleid en voor de afbakening van het stedelijk gebied.
Het opstellen van de gewenste ruimtelijke structuur is binnen dit proces geen doel op zich maar

I
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moet worden beschouwd als een ‘hulpmiddel’ om de verschillende ruimteaanspraken ten opzichte
van elkaar en van de ruimtelijke draagkracht af te wegen.
De visie op het regionaalstedelijk gebied Brugge gaat uit van de dubbele vaststelling in het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen dat Brugge een “minder gunstige ligging ten opzichte van de
huidige stedelijke ontwikkelingen van Europese betekenis (hoogwaardige investeringen,
internationale bedrijvigheid, logistieke en knooppuntfuncties…)” en dat “de haven, de verdere
ontwikkeling van bedrijvigheid, de uitbouw van de dienstverlenende sector (onderwijs, cultuur en
verzorging) en het toerisme” troeven zijn. Onderstaande doelstellingen zullen de operationalisering
van deze troeven helpen ondersteunen.
•

Toewijzen van een rol aan de verschillende entiteiten van het RSG Brugge.
Behouden van de identiteit van en toewijzen van een rol aan de verschillende entiteiten
van het regionaal stedelijk gebied, met name de historische binnenstad, de stedelijke
wijken en de perifere kernen.

•

Optimaliseren van het uitstekend woon- en leefklimaat van het RSG Brugge.
In standhouden en versterken van de grote variatie aan groene ruimten en
landschappen met recreatieve mogelijkheden, in het stedelijk gebied. Verhogen van de
kwaliteit en de toegankelijkheid van de voorzieningen in verweving met het wonen in
functie van het beheersen van de automobiliteit. Aanbrengen van meer variatie in een
voor iedereen betaalbaar woningaanbod en woonmilieu, rekening houdend met de
toenemende differentiatie in leefstijlen en behoeften.

•

Ruimte bieden voor verzorgende en economische functies en stimuleren van de
economische dynamiek.
Op peil houden van een voldoende en kwalitatief aanbod aan bedrijventerreinen en aan
ruimte voor activiteiten met een verzorgend karakter (overheidsdiensten, onderwijs,
gezondheidszorg, cultuur en toerisme).Goed en dynamisch beheren van het aanbod in
functie van een zuinig en optimaal ruimtegebruik, rekening houdend met het profiel
van het bedrijf en het mobiliteitseffect.

•

Optimaliseren van de verkeers- en vervoerinfrastructuur en benutten openbaar
vervoerspotenties ter sturing van stedelijke ontwikkelingen.
Verbeteren van de regionale ontsluiting van het stedelijk gebied en tegelijkertijd ook de
Zeehaven. Ruimtelijke ontwikkelingen benaderen vanuit vlotte functionele relaties
tussen de kern Brugge, de perifere kernen en de tewerkstellingszones. Versterken van
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets via een gericht locatiebeleid.

•

Op een gerichte manier functie geven aan groene open ruimte gebieden ter vrijwaring
van open ruimte kwaliteiten.
Vrijwaren van grote, aaneengesloten open ruimte gebieden. Gericht toekennen van een
stedelijk programma om bebouwingsdruk tegen te gaan.

Ruimtelijke concepten
Voor de ruimtelijke concepten werd de bestaande ruimtelijke structuur als uitgangspunt genomen.
De concepten zijn een ruimtelijke vertaling van de doelstellingen. Het geheel van concepten geeft
de ontwikkelingsrichting voor het regionaal stedelijk gebied aan.
•

I

Stationsomgeving strategisch vervoers- en activiteitenknooppunt
De stationsomgeving wordt als multi-modaal vervoersknooppunt ontwikkeld en als
strategische locatie voor kerngebonden regionaal stedelijke en stedelijke voorzieningen
verder uitgebouwd. De complementariteit van de verschillende vervoerswijzen (trein,
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bus, auto, langzaam verkeer) wordt maximaal ingezet. De
beschikbare ruimte dient dan ook intens benut te worden
voor personeels- en bezoekersintensieve activiteiten. De
omgeving van het station beschikt over ruime potenties voor
de vestiging van kantoren, diensten en (grootschalige)
(woon)voorzieningen zowel in de directe stationsomgeving
als ter hoogte van het kanaaleiland.

•

De N 31 drager van verzorgende en economische activiteiten van regionaal stedelijk
niveau
Bij locatie van nieuwe regionaal stedelijke ontwikkelingen zal
de her in te richten N31 als drager van een kamstructuur
met hoogdynamische activiteiten worden bestendigd en
versterkt, waarbij een onderscheid dient gemaakt tussen
drie deelgebieden die reeds in de bestaande structuur te
onderscheiden zijn:
een noordelijk deel (tot aan de spoorweg
Brugge-Oostende) van de kamstructuur met
ontsluitingen naar grootschalige zones die
functioneren op regionaalstedelijk niveau;
een middendeel (tot aan de Koning Albert I- laan) doorheen de stedelijke
wijken, waarop naast de woonfunctie, hoofdzakelijk verzorgende functies
en diensten van regionaal stedelijk niveau op de kamstructuur geënt zijn;
een zuidelijk deel door groen en open gebied en met rechtstreekse
aansluiting op het hoofdwegennet (A17 en E 40).
De complementariteit tussen de stationsomgeving en de gebieden rond de N 31 is bij
een locatiekeuze een belangrijke focus omdat de pluspunten van elke van de
omgevingen optimaal moeten kunnen benut worden. Bijkomende stedelijke activiteiten
krijgen er enkel een plek als de nood aan een autogerichte locatie vereist is en als de
ligging in de stationsomgeving als multi-modaal knooppunt geen meerwaarde zou
bieden voor de stedelijke activiteit.

•

I

Vier radiale invalswegen structurerende elementen binnen het regionaal stedelijk
gebied
De radiale invalswegen vormen belangrijke infrastructuren
binnen de mobiliteitsstructuur op stedelijk niveau. Deze
invalswegen die in de bestaande ruimtelijke structuur ook
een
activiteitenstructuur
(Gistelsesteenweg,
Maalsesteenweg, Baron Ruzettelaan – Bruggestraat, Koning
Albert I-laan) vormen, worden als structurerend element
verder versterkt in functie wonen en aanvullende activiteiten
bij het wonen die het wijkniveau overstijgen. Deze
activiteitenstructuur zal de spil vormen van een duurzamer
en – door de eenvoudige structuur – uitstekend leesbaar
regionaal stedelijk mobiliteitsbeleid. Door ze verder te versterken met wonen en
activiteiten aanvullend aan het wonen, wordt het optimaliseren van het openbaar
vervoer en het fietsverkeer langs deze invalswegen nog zinvoller.
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•

Stadsring structurerend element
Strategische
locaties
langs
de
stadsring
worden
geoptimaliseerd. Daarbij gaat het op vandaag om de
stationsomgeving en de omgeving van de Sint-Pieterskaai.
Deze laatste (en veemarkt) wordt geoptimaliseerd volgens
het huidige functioneren in functie van grootschalige handel.

•

Groene gordel aaneengesloten drager van open ruimte-activiteiten
De groene gordel tussen de kernstad en de perifere kernen
zal als open ruimte worden gehandhaafd zodat de open
ruimte het stedelijk gebied blijft doorsnijden. De gordel staat
voor het behoud van landbouwactiviteiten rond het stedelijk
gebied, voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van
ecologisch en landschappelijk waardevolle gebieden, voor
het behoud en het versterken van stedelijke open ruimte
activiteiten. Gezien het strategisch belang binnen het
regionaal stedelijk gebied ligt een grote bebouwingsdruk op
de groene gordel ter hoogte van de invalswegen. Om een
tegengewicht te kunnen bieden aan deze druk wordt er naar
gestreefd aan deze open ruimtecorridors in de groene gordel, waar zinvol, een
stedelijke open ruimtefunctie te koppelen of bestaande dergelijke functies te
versterken. Het behouden en versterken van de aaneengesloten structuur van de
groene gordel biedt mogelijkheden voor:
de relatie tussen het stedelijk gebied en het buitengebied;
het versterken van recreatieve fietsroutenetwerken die de groene gordel
doorsnijden;
het verzekeren van de relatie tussen de open ruimte, de perifere kernen en
de kernstad.

•

Kernstad met ‘satellieten’
De kernstad (zijnde de historische binnenstad en de
stedelijke wijken) en de perifere kernen worden als compacte
gehelen ontwikkeld, ruimtelijk gescheiden door de groene
gordel. De kernstad (en niet de satellieten) neemt de
bijkomende regionaal stedelijke voorzieningen op. Een aantal
perifere kernen rond de kernstad wordt als woonsatelliet
opgenomen. De selectie van woonsatellieten ondersteunt het
concept van de radiale invalswegen: de perifere kernen
Loppem, Oostkamp, Sijsele en Varsenare worden als
satellieten geselecteerd omdat ze doorsneden worden door
één van de vier radiale invalswegen die een activiteitenstructuur vormen (zie hoger).
Deze perifere kernen nemen, voor zover noodzakelijk, taakstellingen in functie van
wonen op. Naast de woonsatellieten wordt ook de economische pool Sint-Elooi gezien
als satelliet; dit wegens de bestaande concentratie aan bovenlokale bedrijvigheid
gekoppeld aan een invalsweg die functioneel goed verbonden is met de stedelijke
structuren N 31 en de radiale invalswegen.
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Wonen
Gelet op het feit dat het plangebied van voorliggend RUP in hoofdzaak de woonfunctie behelst,
wordt dit onderdeel uit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied uitvoerig besproken.
Vanuit de bestaande structuur en de concepten worden de volgende uitgangspunten naar voor
geschoven voor de gewenste nederzettingsstructuur:
o
Het wonen versterken in de kernstad en de perifere kernen gekoppeld aan
invalswegen die naast een mobiliteitsfunctie ook een activiteitenfunctie opnemen
(cfr. Gistelse Steenweg);
o
Gericht verweven van verschillende functies en woontypologieën om leefbare
buurten te creëren;
o
Gedifferentieerd
huisvestingsbeleid
voeren
naar
bevolkingsgroepen
en
woningtypologie;
o
Vrijwaren van die elementen die grensstellend zijn vanuit hun intrinsiek belang
voor natuur, landschap, landbouw, de open ruimte en water.
Het regionaal stedelijk gebied Brugge kent een ruimtelijke diversiteit aan stedelijke
woonomgevingen, wat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Vanuit de bestaande ruimtelijke
structuur wordt het stedelijk gebied onderverdeeld in drie deelgebieden: de historische binnenstad,
de stedelijke wijken (vroegstedelijke en naoorlogse) en de perifere kernen. Op niveau van het
stedelijk gebied wordt het wonen vooral gestructureerd door de stadsring, de invalswegen en de N
31. Wegens de specifieke rol binnen het stedelijk functioneren naar wonen toe worden de
invalswegen apart behandeld. Voor het plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord zijn
onderstaande deelgebieden van belang:

I

•

Na-oorlogse stedelijke wijken: verdichten en samenhang zoeken
De deelgemeenten Assebroek, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels en (in mindere
mate) Koolkerke zijn vanuit de binnenstad radiaalsgewijs gegroeid langs de
invalswegen door een stelselmatige invulling van de achterliggende gronden. Het
begeleiden en structureren van de invulling van de taakstelling is hier de eerste
opdracht. Belangrijk hierbij is de aandacht voor de omgeving: de waardevolle open
ruimten dienen open gehouden te worden. Anderzijds kan er plaatselijk, en dan vooral
in de nabije omgeving van de invalswegen, een bepaalde mate van verdichting (o.a.
door meergezinswoningbouw) nagestreefd worden. In de oude dorpskernen van de
deelgemeenten dient een stadsvernieuwingsbeleid gevoerd te worden (vnl.
Assebroek, Sint-Kruis en Sint-Andries, waar 30 tot 40% van het woningbestand dateert
van voor 1945). Het zullen immers deze kernen zijn (en veel minder de binnenstad)
die, wanneer er een afname van het aantal gezinnen zal ontstaan en wanneer er
onvoldoende aandacht naar kwalitatief wonen gaat, het eerst slachtoffer zullen worden
van een mogelijk nieuwe leegstandsgolf. In deze kernen dienen de
inbreidingsmogelijkheden te worden onderzocht. Tenslotte dienen er maatregelen
getroffen te worden om de barrièrewerking van de expresweg N31 in het woonweefsel
van Sint-Andries en Sint-Michiels zoveel mogelijk in te perken. Over de geplande
ondertunneling van de N 31 heen kunnen voorzieningen worden ontwikkeld die een
band tussen de wijken creëren.

•

Sterke verweving op stedelijk niveau in de omgeving van invalswegen
Gezien de structurerende werking van de invalswegen (cfr. Gistelse Steenweg) door
de stedelijke wijken, wordt in de nabije omgeving ervan verweving van wonen en
stedelijk wijkniveauoverschrijdende activiteiten aanvullend aan het wonen, verder
nagestreefd. De omgeving van deze invalswegen is namelijk vlot bereikbaar vanuit elke
plek van de stedelijke wijken maar kan ook, wegens de verbindingsfunctie van deze
invalswegen binnen het stedelijk gebied, vlot bereikt worden vanuit de perifere kernen
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en vanuit de binnenstad. Door de capaciteit van de wegen te verhogen door er
openbaar vervoersassen van te maken wordt verdere verdichting ook mogelijk.
Van de opgelegde taakstelling voor de periode 1991-2007 (7.700 à 8.100 woongelegenheden)
zijn er in de periode 1991-2001 reeds ca. 3.800 woningen gerealiseerd in de stedelijke
agglomeratie Brugge en de kernen Varsenare, Loppem, Sint-Elooi, Oostkamp en Sijsele. De
geactualiseerde taakstelling (2001-2007) voor het regionaalstedelijk gebied Brugge bedraagt
zodoende 3.900 à 4.300 woongelegenheden. Volgende elementen kunnen bijdragen tot een
woonbeleid gericht op versterking van het regionaalstedelijk gebied en ruimtelijke kwaliteit, met
aandacht voor een verantwoorde inpassing in het bestaande weefsel:
o
Continueren van het leegstand- en renovatiebeleid;
o
Invulling van kavels langs uitgeruste wegen;
o
Aan te snijden niet-uitgeruste gronden in woonuitbreidingsgebied opnemen in de
woonprogrammatie;
o
Aan te snijden gebieden buiten het juridisch aanbod innemen
Om de woonfunctie te stimuleren en attractief te maken moet in de stedelijke gebieden gestreefd
worden naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad. Een strategische actie
wonen binnen de afbakening van het stedelijk gebied kan voor bepaalde locaties de stimulans
betekenen om daadwerkelijk een aantrekkelijke woonlocatie in hoge dichtheden te realiseren. Het
moet een voorbeeldfunctie vervullen voor het nieuwe stedelijk wonen. Kwaliteit naar
woonomgeving, aantrekkelijk stedelijk wonen en bereikbaarheid staan in deze strategische
projecten voorop. Naast enkele projecten in de binnenstad en de stedelijke wijken van Brugge
verdienen woonlocaties nabij de openbare vervoersassen in de perifere kernen de bijzondere
aandacht. Door het goede voorzieningenniveau en de bereikbaarheid wordt ook hier gestreefd naar
woonbuurten waarbij gezocht moet worden naar nieuwe woontypologieën met een stedelijke
invulling, en waar rekening gehouden wordt met de elementen aangehaald in het kader van het
voeren van een kwalitatief woonbeleid.
Bedrijvigheid
Vanuit de bestaande structuur en de concepten worden de volgende uitgangspunten naar voor
geschoven voor de gewenste ruimtelijk-economische structuur:
o
Bestaande bovenlokale bedrijven met uitbreidingsproblemen buiten het stedelijk
gebied aanpakken in geëigende planprocessen parallel met afbakeningsproces;
o
Vertrekken vanuit de bereikbaarheid van de plek, in het bijzonder voor openbaar
vervoer;
o
Enten van de gepaste ontwikkelingen aan de geëigende systemen rond
infrastructuren;
o
Vrijwaren van die elementen die grensstellend zijn vanuit hun intrinsiek belang
voor natuur, landschap, landbouw, de open ruimte en water.
De gewenste economische structuur op stedelijk niveau bestaat uit systemen rond het station van
Brugge, de N31, de invalswegen, de Sint-Pieterskaai en het Boudewijnkanaal. Gerelateerd aan
het plangebied van voorliggend RUP zijn de visie voor de N31 en de invalswegen relevant:
o

I

N 31 versterken met gemengde regionale bedrijventerreinen. De N31 is de
drager voor de ontwikkeling van economische activiteiten op het niveau van het
regionaal stedelijk gebied Brugge. Deze functie wordt bestendigd en versterkt.
Nieuwe bedrijfsactiviteiten krijgen er enkel een plek als de nood aan een
autogerichte locatie vereist is en als de ligging in de stationsomgeving als multimodaal knooppunt geen meerwaarde zou bieden voor de stedelijke activiteit. Na de
ombouw van de N31 zal het bereikbaarheidsprofiel van diverse bestaande zones en
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potentiegebieden toenemen. Dit maakt dat over het gehele traject de ontsluiting
gelijkwaardiger wordt voor het autoverkeer.
o

Consolideren
en
optimaliseren
van
de
bestaande
kleinhandelsconcentraties rond de stadsring (Sint-Pieterskaai) en de invalswegen. De
systemen rond de invalswegen bestaan uit een verweving van wonen en
economische activiteiten zoals kantoor- en handelsactiviteiten. Grootschalige
kleinhandel komt er op een aantal plaatsen geconcentreerd voor. In de binnenstad
worden voldoende ruimtelijke kwaliteiten geboden om de concurrentie met de
overige stedelijke en perifere handelsconcentraties aan te kunnen. Een gericht
stedelijk beleid moet ook zorgen voor een verdere evenwichtige ontwikkeling van
de commerciële activiteiten zonder de druk op de leefbaarheid van de binnenstad
ongewenst te laten toenemen. Op stedelijk niveau werd reeds een beleid gevoerd
om, in complementariteit met de binnenstad, een aantal bestaande
kleinhandelsconcentraties te versterken en dat op andere plekken af te remmen.
Het betreft:
de Maalsesteenweg;
de omgeving van de Sint-Pieterskaai - Havenstraat - Fort Lapin.
Hoge Express/Legeweg;
het bedrijventerrein Veemarkt Sint-Michiels
de “Blauwe Toren”
“de Rampe”

Toelichting bij het betreffende deelgebied in het gewestelijk RUP
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit 24 deelgebieden die weergegeven zijn op tien
kaarten. Het plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord behoort tot deelgebied 4. De
afbakening van het regionaalstedelijk gebied beschrijft het volgende voor dit deelgebied: De
woonomgeving Sint-Andries wordt opgenomen in het stedelijk gebied. De grenslijn volgt de Grote
Moerestraat en de perceelsgrenzen van de bebouwing langs de Zandstraat en de Pastoriestraat en
Hogeweg (Sint-Andries) tot aan de spoorlijn Oostende-Brugge die hier de grens vormt tot aan
de kruising met de N31. De N31 wordt opgenomen in het stedelijk gebied en vormt vanaf hier de
oostelijke grens van het regionaalstedelijk gebied.
Voor de vertaling van bovenstaande doelstellingen naar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is
voor de gekozen gebieden nagegaan of de huidige bestemming (gewestplan, BPA) toelaat om
bijkomend aanbod voor het wonen te realiseren. Het algemeen uitgangspunt uit het voorstel van
afbakening is dat alle woonuitbreidingsgebieden worden herbestemd naar woongebied, behoudens
de gebieden in nuloptie, waarvoor om specifieke redenen een ontwikkeling niet aangewezen is (zie
verder). Voor woonuitbreidingsgebieden die reeds een gepaste bestemming hebben gekregen via
een BPA is een opname in het gewestelijk RUP overbodig en worden dan ook niet opgenomen.
Hetzelfde geldt voor gebieden die reeds volledig zijn ontwikkeld via een verkaveling. Het
plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord wordt niet herbestemd via het
gewestelijk RUP, gelet op het feit dat het in hoofdzaak reeds woongebied betreft. Het gebied
dient evenwel te worden onderzocht volgens de eerder vermelde aandachtspunten inzake wonen
en bedrijvigheid.

I
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Verkavelingsvergunningen

Onderstaande goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen komen voor in het plangebied:

VERKAVELINGSNUMMER
6934
8922
8801
9015
9417
9620
9711
9817
7052
7052
7053
7394
7394
7341
7341
7341
7341
7341
7341
7629
7649
6370
6486
6757
9510
9417
7629
9517
6756
6754
6758
6556
6560
6560
6560
6560
0014
9417
0212
0615
0910
9510
5.6

AANVRAGER
Van Maele - Taloen
Van Caloen - Coppieters
Durein
Coppieters Stockhove
Buvermo Belgium nv
Heughebaert
Gryson Building Company bvba
Krekelbergh - Vallaeys
Ostend Flats
Ostend Flats
Mortier - Coens
COO Brugge
COO Brugge
COO Brugge
Acke
OCMW
Snauwaert
Snauwaert
COO Brugge / Acke-De Backer
Dhoest
Franco
Van Hoorickx
Devos
Roels
Van Caloen
Buvermo Belgium nv
Dhoest
OCMW
Beernaert
Vandenbussche / Mortier
Plaisir - Van Den Eynde
Van Maele
COO Brugge
COO Brugge
COO Brugge
Schutyser
Krekelbergh - Vallaeys
Lootens
VertÚ
Novus NV
Novus NV
Van Overschelde/Wullepit

DATUM GOEDKEURING PERCELEN
22/12/1969
4
17/11/1989
0
0
14/11/1991
2
5/07/1996
46
0
10/10/1997
6
5/02/1999
0
6/07/1970
90
28/08/1970
90
26/10/1970
2
22/06/1973
20
1/08/1975
19
22/10/1976
70
12/08/1977
70
6/01/1978
70
18/03/1983
0
31/08/1984
0
16/05/1975
70
5/11/1976
3
21/01/1977
3
25/10/1963
2
5/06/1964
4
24/04/1967
2
3/05/1996
34
24/02/1995
41
3/09/1976
0
19
24/04/1967
3
23/01/1967
4
16/05/1967
4
3/08/1965
4
126
111
109
23/06/1989
0
20/07/2001
2
13/02/2003
46
23/05/2003
2
6/07/2007
23
11/06/2010
19
4/02/2011
34

Beschermingen

Er komen geen beschermde stads- of dorpsgezichten, beschermde landschappen, beschermde
archeologische zones of beschermingszones voor grondwaterwinning voor.
Langs de Gistelse Steenweg is evenwel een beschermd monument gelegen, met name Woning
'Geerardijn',Gistelse Steenweg 108.
I
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Gewestwegen

De Expressweg N31 begrenst het plangebied aan westelijke zijde en is gecategoriseerd als een
gewestweg.
5.8

Provinciewegen

De Gistelse Steenweg N367 begrenst het plangebied aan de zuidzijde en is gecategoriseerd als een
provinciale weg.
5.9

Buurtwegen

Binnen het plangebied komen buurt- noch voetwegen voor.
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Decreet integraal waterbeleid – watertoets

Binnen Vlaanderen vormt het ‘decreet integraal waterbeleid’ van 18 juli 2003 het kader waarbinnen
het waterbeleid moet gevoerd worden. Het is een kaderdecreet dat de grote lijnen voor het beleid
uitzet. De concretisering gebeurt via uitvoeringsbesluiten. Op 9 september 2005 keurde de
Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid goed. Dit
besluit zorgt voor de geografische indeling van de watersystemen binnen het Vlaamse Gewest door
de afbakening ervan in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. Daarnaast omvat het de
noodzakelijke bepalingen voor de formele oprichting van de overlegstructuren op de verschillende
niveaus.
6.1

Waterlopen

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Bekken Brugse Polders. Er zijn geen waterlopen
gelegen binnen de perimeter van het RUP.
6.2

Watertoets

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de watertoets goed. Dit
besluit geeft aan de overheden die vergunningen afleveren richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets.
6.2.1

Erosiegevoeligheid

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in
bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van
oppervlaktewater van hellingen en tot afspoeling van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan een
vergunning of de goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te leggen aan de
afdeling landbouwontwikkeling van het Vlaams gewest.

Fig.: erosiegevoeligheid t.h.v. het plangebied
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In het plangebied komen geen erosiegevoelige gebieden voor. Onmiddellijk ten noorden is dit wel
het geval: het betreft er de taluds van de spoorlijn.
6.2.2

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de
watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht
moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming. De richtlijnen voor de
watertoets houden rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 3 types van gebieden,
volgens de aard van gevoeligheid voor grondwaterstroming.

Fig.: grondwaterstromingsgevoelige gebieden ter hoogte van het plangebied

Type 1: zeer gevoelig
De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk
Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij de
bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De NOG gebieden met
uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 1-gebied.
Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer
dan 3 m of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd te worden bij de
bevoegde adviesinstantie.
Type 2: matig gevoelig
Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of type
3 (weinig gevoelig) behoren.
Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer
dan 5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te worden bij de
bevoegde adviesinstantie.
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Type 3: weinig gevoelig
Onder de weinig gevoelige gebieden vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal een
kleilaag) op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer
gevoelig) behoren.
Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer
dan 10 m en een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd te worden bij de
bevoegde adviesinstantie.
Op het vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid is het plangebied in hoofdzaak matig gevoelig
(type 2). In het noordoosten bevindt zich een beperkte zone die zeer gevoelig is voor
grondwaterstroming (type 1).
6.2.3

Infiltratiegevoeligheid

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te
kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de
ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de
oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie
in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van
verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur. De kaart met
infiltratiegevoelige bodems en behoeve van de watertoets werd afgeleid van de bodemkaart. Ze
bestaat uit twee types gebieden:
•
Gebieden met de infiltratiegevoelige bodems
•
Gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems
De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn voor
individuele ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of de aanleg van
infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er mogelijk
schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe zowel kwantitatief als kwalitatief bij
het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen.
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Het plangebied is in hoofdzaak infiltratiegevoelig. Een klein deel, in het noordoosten van het
plangebied is niet infiltratiegevoelig.
6.2.4

Overstromingsgevoelige gebieden

Deze kaart geeft de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weer. De kaart bevat
de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk
overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag).
De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag) zijn samengesteld uit de van
nature overstroombare gebieden (NOG, exclusief colluvia), de potentiële overstromingsgebieden
(POG) en de mijnverzakkingsgebieden (MVG), doch die buiten de effectief overstromingsgevoelige
gebieden vallen. Deze 3 gebieden werden samengevoegd tot 1 kaartlaag. Uit die kaartlaag werden
de gebieden verwijderd die volgens hun bestemming reeds ingenomen zijn voor bebouwing en
infrastructuur.
De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende contour van de
geactualiseerde ROG- en MOG-kaarten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle uitgangskaarten
gebaseerd zijn op het DHM-Vlaanderen met een resolutie van 5 m. Bovendien bevatten de nieuwe
ROG- en MOG-kaarten voortaan enkel nog die gebieden die met een zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, overstromingsgevoelig zijn. Door gebruik te maken van de omhullende contour
kan de ROGDHM05-kaart de MOG-kaart aanvullen en vice versa.

Fig.: risicozones voor overstromingen in de directe omgeving van het plangebied (versie 2012)

Er komen hoofdzakelijk geen overstromingsgevoelige gebieden voor in het plangebied. Enkel in het
oosten van het plangebied wordt een kleine zone aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
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Visie op het plangebied

7.1

Visie op macroniveau: ‘ruimtelijk-functioneel crescendo’
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Op macroniveau vormt het plangebied aan haar zuidelijke en zuidoostelijke zijde de aanzet tot het
stadscentrum, terwijl de noordelijke kant een eerder open en residentieel karakter heeft. Richting
het noorden is bijgevolg een duidelijke gradiënt van stedelijk en dichtbebouwd naar residentieel en
open leesbaar. Een duidelijk ruimtelijk-functioneel crescendo richting de stadskern maakt zich
kenbaar en kan nog worden beklemtoond en versterkt door de ontwikkeling van verschillende sites
met sterke ruimtelijke potenties, verspreid over het plangebied. Deze gradiënt vertaalt zich binnen
het weefsel in de vorm van evoluerende dichtheidsgraden, stijgende diversificatie van
gebouwtypologieën, groeiende variatie van aanwezige functies en een veranderend karakter van de
publieke ruimte.

De geografische situering van het plangebied aan de rand van het stadscentrum en op
wandelafstand van het station is een niet te miskennen potentie voor het realiseren van een
kwalitatieve woonomgeving, als aantrekkingskracht naar de stad voor nieuwe (jonge) huishoudens.
Dit is voor grote delen van het gebied reeds het geval: een diversiteit aan woontypologieën spreekt
er een gevarieerd doelpubliek aan en stedelijke voorzieningen bevinden zich op vrij korte afstand
binnen een overwegend rustige residentiële omgeving. Uitgebreide desktopmatige analyses en
verschillende plaatsbezoeken hebben echter aangetoond dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid
ruimte is voor innovatieve verdichtingsprojecten en stedelijke woonontwikkelingen. Deze
strategische projecten kunnen een impuls betekenen voor stadsvernieuwing en vormen aan te
grijpen potenties binnen de verdere uitwerking van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.
7.2

Visie op mesoniveau: 1+1=3

Het plangebied laat zich in eerste instantie niet eenvoudig doorgronden, mede door haar grootte,
maar ook – en vooral – door haar diversiteit. Hierin rust tegelijk de grootste kwaliteit van het
gebied. Daarnaast zijn aanzienlijke potenties aanwezig in de vorm van mogelijke projectsites voor
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verdichting. Het behoud van de kwaliteiten en de valorisatie van de potenties moet leiden tot een
robuust stedelijk weefsel dat veel meer vormt dan de som van haar delen.
7.2.1

Dynamische randen

Het plangebied wordt afgebakend door drie infrastructuren met een verschillende inherente
dynamiek. Zowel ruimtelijk als functioneel onderscheiden ze zich van elkaar en worden ze op een
verschillende snelheid gebruikt en beleefd.

I

•

De Gistelse Steenweg kenmerkt zich door
haar
stedelijke
dynamiek:
de
aanwezigheid van een diversiteit aan
buurtvoorzieningen, gecombineerd met de
functie
van
invalsweg
naar
het
stadscentrum, resulteert in een stedelijke
as die steeds zowel letterlijk als figuurlijk
op verschillende snelheden in beweging is.
Het RUP dient dit te bevestigen en te
versterken: de mogelijkheden voor handel,
horeca en diensten moeten hier flexibel
zijn,
zodat
dergelijke
dynamiek
genererende
activiteiten
worden
gestimuleerd langs deze as, optimaal
verweven met de woonfunctie.

•

De Expressweg heeft een duidelijke
identiteit als belangrijke verbindingsas
tussen Brugge en de kust/Gent/Kortrijk.
Ter hoogte van het plangebied van
voorliggend
RUP
zorgen
handelsconcentraties
in
een
baanwinkeltypologie voor buffering in het
voordeel
van
de
achterliggende

Verzoek tot raadpleging

Pagina 62 van 95

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gistelse Steenweg Noord

2219413008

woonwijken. Hier ontstaat een snelle passagedynamiek: men parkeert de wagen op de
collectieve parking, doet de nodige boodschappen en rijdt verder door naar de gewenste
bestemming. Het RUP kan dit enkel bevestigen: er is nauwelijks nog ruimte voor verdere
uitbreiding van deze handelsconcentratie, die evenwel optimaal gelokaliseerd is.
•

De spoorweg vormt een lineaire groene
as door de aanwezigheid van het
begroeide talud. Een aantal residentiële
woonwijken zijn eraan gekoppeld via een
wegennet
in
de
vorm
van
een
kamstructuur.
Evenwijdig
aan
de
spoorweg bevindt zich een functionele
fietsroute, met een missing link ter
hoogte van het kasteel Noordveld. Het
talud en de weg erlangs bieden grote
potenties tot de realisatie van lineair
buurtgroen en zijn evenzeer een zoekzone voor de realisatie van sport- en speelruimtes
(niet volgens het speelruimtebeleidsplan): in combinatie met de aanwezige (nog te
vervolledigen) functionele fietsroute biedt deze infrastructuur potenties tot de realisatie van
een kralensnoer van recreatieve plekken, verbonden door een route voor zacht verkeer. De
ruimte is er in elk geval: de wegen voor gemotoriseerd verkeer langs het talud hebben
vaak een overbemeten profiel, dat toelaat om een deel in te nemen voor de voetganger en
de fietser. Bovendien betreft het vrij autoluwe straten, waardoor de verkeersveiligheid voor
een deel reeds verzekerd is. Een dergelijke lineaire groene ontwikkeling kan de noordelijke
aanzet vormen voor een sport-, speel- en verblijfsweefsel, dienstig voor alle noordelijk
gelegen woonwijken.

F
i

Fig.: Het woongroen in de Bassijnstraat te Gent is een lineair park langs de spoorweg, met
verschillende kleine speel- en verblijfruimtes, verbonden door een gerecupereerde spoorlijn.

Hier is dus een veel tragere recreatieve dynamiek reeds merkbaar, in aansluiting op de
woonwijken, die nog veel sterker kan worden uitgewerkt. Het RUP kan hiertoe een aanzet
geven, maar de uitwerking ervan ligt uiteraard in handen van de stad Brugge.
7.2.2

Consolidatie v/d bebouwde ruimte

Zoals eerder aangegeven bestaat het plangebied
uit een historisch gegroeide aaneenrijging van
diverse woonbuurten. Deze ontwikkeling is steeds
op een vrij doordachte manier gebeurd. Men heeft
immers
met
zorg
omgegaan
met
de
infrastructurele randvoorwaarden die werden
gesteld door de harde grenzen van het
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plangebied: handelsconcentraties in het westen bufferen de woonwijken van het verkeer op de
Expressweg, een kamstructuur in het noorden creëert een optimale relatie tussen de spoorweg en
de aanpalende woningen en langs de Gistelse Steenweg werd de grootste dynamiek ontwikkeld
met een hoge bebouwingsdichtheid.
De interne mobiliteitsstructuur resulteert er in een vrij luw karakter van de woonomgevingen.
Diverse assen voor zachte weggebruikers creëren er kwalitatieve doorwaadbaarheid, zorgen voor
verkeersveiligheid en versterken de autoluwheid van het gebied. Dit laatste is zonder meer een
kwaliteit binnen een woonomgeving met verschillende scholen.
Strategische verdichtingsprojecten dienen maximaal te bouwen op en verweven te worden met
deze bestaande ruimtelijke structuur, zodat win-winsituaties ontstaan: het huidige weefsel wordt
bevestigd en versterkt en wordt ondertussen nog sterker verankerd in haar context, wint aan
leesbaarheid en wordt maximaal gevaloriseerd in haar nabijheid bij het stadscentrum en het
station. Missing links worden m.a.w. ingevuld om nieuwe impulsen te geven en te resulteren in een
robuuste, samenhangende en kwalitatieve leefomgeving.
7.2.3

Sociale diversiteit bevestigen en versterken

Het plangebied is voor het overgrote deel
bebouwd met een mengeling van functies,
waarvan het wonen weliswaar de hoofdmoot
vormt. De diversiteit aan woontypologieën die er
voorkomt spreekt een zeer ruim doelpubliek aan,
wat resulteert in een vrij sterk aanwezige sociale
mix. Er is de dense lintbebouwing in het zuiden
van het plangebied, de residentiële woonwijken in
het noorden, de nieuwe projectontwikkelingen op
oude
tuinbouwsites,
de
modernistische
meergezinswoningen centraal in het plangebied,
enz. Deze diversiteit is een belangrijke kwaliteit
binnen het plangebied, temeer omdat elke laag van de bevolking er op een betaalbare manier kan
wonen op geringe afstand van het stadscentrum. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dient bijgevolg te
streven naar behoud van de typologische diversiteit en dient via het creëren van mogelijkheden
voor nieuwe verdichtingsprojecten in te spelen op dit fenomeen. Hierbij moet een focus worden
gelegd op betaalbaar wonen in hogere dichtheden, afhankelijk van de positie binnen het
plangebied.
7.2.4

Strategische versterking van de onbebouwde ruimte

De gemiddelde dichtheid van het plangebied laat vermoeden dat er nog vrij veel ruimte overblijft
die kan worden ingeschakeld als sport- en/of speelruimte. Naar oppervlakte is het gebied
inderdaad vrij goed voorzien van dergelijke open plekken. De spreiding ervan kan echter beter: het
gros van de (groene) sport- en speelruimtes bevindt zich immers vrij centraal in het gebied. De
ruimtes die er zijn, zijn zeker kwalitatief te noemen, maar missen spreiding en onderlinge
samenhang.
De invulling van strategische verdichtingsprojecten (zie 4, 6, 7 en 8 op volgende figuur) dient in te
spelen op dit gebrek aan spreiding en moet aldus voorzien in voldoende open, bij voorkeur groene
publieke ruimte. Assen voor zacht verkeer, die de doorwaadbaarheid van het gebied verzekeren,
kunnen hierbij zorgen voor de nodige samenhang tussen de gebieden om zo te resulteren in een
sport- en speelweefsel. Ook het spoorwegtalud (nr.1 op hiernavolgende figuur) dat het plangebied
aan de volledige noordelijke zijde begrenst, vormt een mogelijke lineaire zoekzone voor de
integratie van sport- en speelruimtes, zoals vermeld in het onderdeel 7.2.1.
Daarnaast vormt het parkgedeelte van het kasteel Les Acacias hierbinnen een belangrijke
potentiële aantrekkingspool, wat ons ineens bij de beeldbepalende groene elementen in het
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plangebied brengt. Bij voorkeur worden de groene laan naar het kasteel Noordveld (nr.2) en het
kasteelpark Les Acacias (nr.3) bevestigd en maximaal behouden in het RUP. De beide hebben
namelijk niet enkel een groene en ecologische, maar evenzeer een belangrijke historische waarde
binnen het gebied. Bovendien kan de oprijlaan naar het kasteel Noordveld (nr. 2) mogelijks worden
opengesteld voor traag verkeer, om op die manier een bijkomende connectie te maken met de
functionele fietsroute ten noorden, die op termijn doorheen het kasteeldomein zal leiden. Zo wordt
de waarde van deze kwalitatieve laanstructuur maximaal gevaloriseerd als groene verbindende
corridor voor fietsers en voetgangers. De woongebouwen die zich op het kasteeldomein bevinden
kunnen dan eventueel worden ontsloten via de westelijk gelegen Kasteelhoevestraat. Op die
manier kunnen ook de bestaande wijken en de bijhorende publieke groene gebieden ten oosten en
ten westen van de vandaag private laan met elkaar worden verbonden voor de zachte
weggebruiker. De laan wordt zo onderdeel van de publieke ruimte in plaats van de private
geïsoleerde structuur die ze vandaag is.
Een laatste mogelijkheid om meer publieke sport- en speelruimte te voorzien in het gebied is het
openstellen van bestaande private sportvelden. Concreet wordt hierbij gedacht aan het sportveld
tussen het VTI en de BLO-school (nr.5). Medegebruik van schoolfaciliteiten door de gemeenschap
wordt steeds vaker gestimuleerd in verschillende steden en gemeenten, wat ook in dit geval
potentie heeft. Dit temeer omdat op die manier ook een verbinding voor zachte weggebruikers kan
worden gerealiseerd tussen de pijpenkop op het einde van de Pauwstraat en de Noordveldstraat.
Dit dient vanzelfsprekend te worden afgetoetst met de betreffende scholen.

Fig.: de beeldbepalende oprijlaan naar het kasteel Noordveld, vanuit de wijk langs de Kasteelhoevestraat.
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Fig.: het kasteel Les Acacias met bijhorend park.

7.2.5

Strategische verdichtingsprojecten als impulsen voor stadsvernieuwing

Net zoals vandaag nieuwe projectontwikkelingen op voormalige tuinbouwsites voor verdichting van
het plangebied zorgen, zijn nog dergelijke projectzones te identificeren in het plangebied. Ze
manifesteren zich echter minder uitdrukkelijk in het gebied, omdat het hierbij vooral gaat over
binnengebieden van overgedimensioneerde bouwblokken, die vaak ambachtelijke bedrijvigheid of
grootschalige loodsen huisvesten. Het ontwikkelen van deze ‘projectzones’ zal leiden tot een
maximale valorisatie van het plangebied in haar optimale geografische ligging t.a.v. het station,
het stadscentrum, lokale voorzieningen en haar bereikbaarheid op zich. Deze sites worden
verderop in de visievorming op microniveau meer uitgewerkt, maar in onderstaande (schema
opportuniteiten) worden ze alvast opgelijst en beknopt beschreven.

Op de voorgaande en volgende kaarten kunnen we duidelijk afleiden dat de zones met
opportuniteiten binnen de afgebakende zone samenvallen met de op heden aanwezige groene
ruimtes, deze moeten binnen het volledige plangebied fungeren als een vervolmaking van het
bestaande netwerk. De sites worden gezien als impulsen voor zijn ganse omgeving en vormen
verscheidene rustpunten binnen het druk gebruikte netwerk. Om de draagkracht van het
plangebied zo hoog mogelijk te houden worden de zones gezien als zuurstofpunten voor de
gebruikers en de ganse omgeving. Dit gebeurt door de sites open te werken en te voorzien van een
programma op schaal van de omgeving en de noden van het ganse plangebied. Door deze ingreep
worden de zones opgenomen in het bestaande netwerk en kunnen de sites fungeren als een gordel
van rustpunten die een verdicht gebied de nodige ademruimte geven. Het omvormen van de
probleemstellingen tot een opportuniteit vormt de uitgangbasis voor het nader toelichten van deze
sites.
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Visie op microniveau: strategische verdichtingsprojecten

Fig.: situering van de verschillende strategische verdichtingsprojecten binnen het plangebied
7.3.1

Site Legeweg-Hogeweg

Bij het inzoomen naar de impulsgebieden starten we de projectmatige aanpak bij de site gelegen
tussen de Legeweg en de Hogeweg. Deze site vormt tot op vandaag een doorgang voor de zwakke
weggebruiker en huisvest een lokale jeugdbeweging. De smalle doorgang, gecombineerd met de
aanwezige beplanting en de vrij lange af te leggen afstand zorgt er voor dat de doorgang van deze
site moeilijk ’s nachts deze functies kan vervullen. Daarnaast wordt de vraag vanuit de gemeente
gesteld om te onderzoeken of een eventuele fuifzaal kan voorzien worden in de buurt. In de
huidige omstandigheden lijkt het ons niet aangewezen om het gevraagde programma te realiseren.
Zelfs mits aanpassingswerken is de bestaande morfologie niet voldoende afgestemd om dergelijk
programma te huisvesten. Aangezien de site al in eigendom is van de bevoegde diensten kan een
oplossing gezocht worden voor de bestaande knelpunten. Door de kenmerkende morfologie en
typologie van de site in zijn directe omgeving moet heel voorzichtig omgesprongen worden met de
draagkracht van deze plek.
Door de verschillende sites te analyseren en de densiteit op te drijven wordt het programma op
deze site herzien en wordt de huisvesting van de huidige jeugdbeweging verplaatst naar het
centraal gelegen speelplein. De vraag om op zoek te gaan naar de mogelijkheid om een
polyvalente zaal te huisvesten, samen met doortrekken van het stedenbouwkundige concept, zorgt
voor het uitgangspunt van de architecturale invulling voor de site.
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De overlast die een polyvalente zaal kan veroorzaken biedt de oplossing voor het onveilige gevoel
die kan ontstaan bij de nachtelijke passage doorheen de smalle doorgang van de site. Door beide
negatieve punten te gaan aanpakken creëren we een aangenaam geheel op maat van alle
gebruikers. De vrijwel onbruikbare ruimte die de smalle doorgang vormt kan zo goed als geen
plaats bieden aan een gebouwde functie in combinatie met de onbebouwde ruimte als doorgang.

Door het programma te combineren komen we tot een oplossing voor iedere gebruiker. De
lawaaierige functies worden half ondergronds gestopt waardoor de passage voor voetgangers en
fietsers op niveau +1m50 plaatsvindt. Hierdoor lossen we in één beweging ook het
veiligheidsprobleem op die zich zou kunnen manifesteren tussen groenstructuren aanwezig op de
site. De functies die half ondergronds liggen krijgen daglicht door het voorzien van patio’s op
doordachte plaatsen. Deze patio’s bieden plaats aan het nieuwe groenscherm en zorgen ervoor dat
het fietsen en wandelen tussen de kruinen van de bomen en struiken een aangenaam
veiligheidsgevoel krijgt zonder te moeten inboeten aan de aanwezigheid van groen in de stedelijke
omgeving. Door de functies in de doorgang te voorzien en het stedelijk netwerk voor fietsers en
voetgangers bovenop deze bebouwde ruimte aan te leggen wordt ruimte gecreëerd vooraan de site
in de Legeweg. Hierdoor ontstaat ruimte voor het noodzakelijk aantal wagens. (organisatie, laden
en lossen, …). De functies die veel daglicht vragen worden voorzien op het breedste stuk van de
site en kunnen door middel van beelddragende architectuur een identiteit vormen vooraan deze
site. Dit zorgt er ook voor dat deze functie een rustpunt vormt in de diverse en drukke typologie
langs deze weg. Een invulling die voor de ganse buurt en ieder type gebruiker een meerwaarde zal
vormen in de breedste zin van het woord in de omgeving. De mobiliteitsdruk kan opgevangen
worden door een aanbodbeleid van de stad Brugge. Voor beperktere fuiven kan deze zaal
ingeschakeld worden, voor grotere events kan worden gekeken naar de andere zalen in de buurt.
(bv Magdalenazaal). Het doelpubliek voor deze evenementen wordt gericht op 16 tot 20 jaar. Een
doelgroep die zich vooral met de fiets en te voet verplaatst. Een fietsenberging (±100 plaatsen)
voorzien in het programma kan deze overlast opvangen. De capaciteit voor deze zaal mag ook niet
groter zijn dan 300 personen om de draagkracht van de site te respecteren. Daarnaast zorgt de
nieuwe architectuur en inplanting voor een andere oplossing. Door de site dicht tegen aan de
Gistelse Steenweg in te planten wordt de gevaarlijke passage weggewerkt en kan de kiss and ride
zone aan het kruispunt van de Hogeweg en de Gistelse steenweg georganiseerd worden.
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Referentie polyvalente zaal op site.

7.3.2

Site Les Acacias

De tweede site die wordt aangepakt binnen het ruimer concept van het vervolledigen van het
secundaire netwerk en het voorzien in de behoeften van het plangebied is “Les Acacias”
Hier wordt gevraagd naar een mogelijke uitbreiding en het voorzien van een parkfunctie binnen
deze site. Momenteel bevindt het voormalige kasteel zich in het westelijke deel van de site, samen
met de oude stallingen en garages. Het oostelijke deel is onbebouwd en wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van kwaliteitsvol groen. De vraag om dit deel open te stellen voor publiek lijkt dan
ook een logische vraag. De aanwezigheid van een volwaardig park zou voor de buurt en zijn
bewoners een grote meerwaarde vormen.

Momenteel mist de site alle identiteit die men zou verwachten binnen zijn omgeving. De grote
omheining en de staat van het gebouw vormen een troosteloos beeld met een tegenwerking van de
bestaande omgeving en zijn kenmerken. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om een grotere
interactie te creëren met zijn directe omgeving en een beeldbepalende identiteit te geven langs de
Legeweg. De cruciale ligging van deze site moet er voor zorgen dat het netwerk voor fietsers en
voetgangers een extra dimensie krijgt door de aanwezigheid van een openbaar park. De
leefbaarheid van het park wordt vergroot door het westelijke deel te gaan voorzien van woningen.
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De densiteit, het programma, de vormgeving en de inplanting komen voort uit de kenmerken van
de site en zijn huidige omgeving. De aanwezigheid van de sociale woningen wordt aangevuld en de
grote troeven van de site worden optimaal benut. Door de woningen te stapelen op het gebied
voorzien we een model van duurzame stedenbouw en een manier waarop een hedendaags
woonproject harmonisch aansluit bij een eigentijds erfgoedproject met een maximaal behoud van
de groene ruimte rondom.
Het terrein dat in woonzone gelegen is, kan door de gemeente deels aangekocht worden om
ongecontroleerde woonontwikkeling en verkaveling uit te sluiten en de waardevolle groenzone in
het centrum van Brugge te bewaren. Om de grote financiële kosten voor het renoveren,
onderhouden en exploiteren van het waardevolle gebouw te recupereren kan het westelijke deel
van de site ontwikkeld worden.

Referentie herinrichten site “Les Acacias” Wonen in het groen
(Abscis Architecten, Kasteelparkt Viteux – Woongaard, De Pinte)

Met de opmaak van een master- en inrichtingsplan werd getracht om tot een haalbaar en
realistisch project te komen. Het nieuwe woonproject dient een antwoord te geven aan de
toenemende vraag naar aangepaste woongelegenheden en aansluitend hierbij de opwaardering
van het historisch erfgoed in een kwalitatieve openbare ruimte te bewerkstelligen. Kortom, het
project dient aan alle elementen van het domein een zin- en waardevolle bestemming te geven in
een harmonische samenhang. Door de doordachte inplanting van de gebouwen ontstaat een
wisselwerking tussen de hoge kwaliteit van het groen en de bebouwde omgeving in een
rustgevende groene omgeving.
Er wordt vooral gefocust op senioren- en zorgwoningen: kleinere appartementen, beheersbaar voor
mensen op latere leeftijd, op korte (wandel)afstand van de noodzakelijke voorzieningen. Op het
vlak van parkeervoorzieningen wordt voorgesteld te werken met een coëfficiënt van 1
parkeerplaats per wooneenheid op de eigen gronden. Deze worden bij voorkeur ondergronds
voorzien.
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Binnen het voorstel worden drie bouwlagen voorzien zodat het historisch waardevol gebouw niet
wordt verdrongen door de vele of hoge gebouwen in de directe omgeving. Door de spreiding van
de woonunits op het terrein kunnen voldoende woongelegenheden gecreëerd worden om te
voldoen aan de steeds groeiende vraag en zonder de draagkracht van het terrein naast ons neer te
leggen. De lage V/T coëfficiënt benadrukt de uitgangsconcepten voor deze site en het ganse
plangebied.
7.3.3

Site Legeweg

Door de ligging van de derde site vraagt deze een invulling met een zeer doordachte aanpak. Eerst
en vooral ligt de eigendomstructuur van deze site moeilijker. De opportuniteiten van dit gebied
worden verwezenlijkt door het samenvoegen van verschillende sites. Momenteel bevinden zich op
deze plaatsen een speelotheek, een oude woning (voormalige boerderij), een restgebied en enkele
tientallen garages. Door deze percelen samen te voegen ontstaat een scharniersite op de overgang
tussen de dense lintbebouwing in het zuiden en het residentiële wonen in het noorden van het
plangebied.
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Om tegemoet te komen aan de nood aan betaalbaar wonen in de stad opteren we hier om de kern
van de site te ontwikkelen en het aanbod van dergelijke woningen uit te breiden. We laten het
klassieke verhaal van verkavelen of bouwen in tweede lijn achter ons en richten ons naar de
toekomst. We vertrekken vanuit het verhaal om de voorziene ruimte dens en duurzaam te
ontwikkelen en tevens de site zijn nodige kenmerken te geven als rustpunt op het netwerk voor
fietsers en voetgangers. Door deze zone ook aan te pakken vermijden we een donkere en
gevaarlijke site zonder sociale controle op een cruciale plaats binnen het plangebied. Deze zone
moet als het ware de overgang vormen tussen natuur en bebouwde ruimte, tussen dens en
residentieel wonen.

We vertrekken uit het grid van een klassieke verkaveling om geen schaalbreuk te plegen. Hierdoor
worden de nieuwe woningen opgenomen in hun omgeving en vermijdt een nieuw stijlschema
schaalloze en te grote projecten. Door het groen van het noorden en de bebouwing van het zuiden
te laten botsen krijgen we een fragmentatie die zorgt voor het uitdeinen van de densiteit en het
“invingeren” van groen. De aanwezigheid van openbaar groen zorgt voor sociale controle en een
leefbare omgeving waar gemeenschappelijke ruimtes centraal staan. De fragmentatie van wonen
zorgt voor de ontwikkeling van een dens gebied zonder te moeten inboeten aan leefkwaliteit. De
doorlaatbaarheid van het binnengebied en het creëren van zichtassen zorgt voor een aangename
woonomgeving en het versterken van het secundaire netwerk in een stedelijke omgeving.
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Door de densiteit af te bouwen naar het midden van de site ontstaat automatisch meer plaats voor
openbaar groen en wordt de mobiliteit voor gemotoriseerde voertuigen afgeremd. Dit zorgt voor
een hoge leefbaarheid en woonomgeving op maat van zijn gebruikers en de ganse omgeving.
Binnen het concept om de sites met opportuniteiten binnen het plangebied met elkaar te verbinden
en zich te laten manifesteren als rustpunten op het bestaande netwerk voor zwakke weggebruikers
is het noodzakelijk genoeg aandacht te besteden aan kwalitatieve openbare ruimte. Door deze
openbare ruimte op een doordachte manier vorm te geven krijgen we aangename plaatsen die
geen intensief onderhoud vragen en een meerwaarde vormen voor de omliggende gebruikers en de
toevallige passant. Met een prognose naar de leefbaarheid en betaalbaarheid van de stedelijke
omgeving in de toekomst proberen we de densiteit op een doordachte manier op te drijven. Het
ganse plangebied wordt terug geprojecteerd op deze site waardoor de grote kenmerkende lijnen
van het plangebied terug te vinden zijn binnen het nieuwe concept van de site. De densiteit, V/T en
de bouwlagen nemen af van de Legeweg naar de Hogeweg (dus van zuid naar noord) en het
naastliggende trapveldje en speelplein en het privaat en openbaar groen neemt toe. Vooraan de
site worden stedelijke cijfers aangehouden van 80 woningen/hectare, terwijl achteraan de site de
densiteit afneemt tot op basis van residentieel wonen met cijfers tot 11 woningen/hectare, wat
leidt tot een totaal van ongeveer 35 à 40 woningen op de site, afhankelijk van de grootte van de
projectzone die wordt ingevuld. Zo wordt de minimale dichtheid van 25 woningen/ha in stedelijk
gebied gerespecteerd in een gediversifieerde ontwikkeling.
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Het parkeren wordt opnieuw zoveel mogelijk op de eigen kavel voorzien, zodat zo weinig mogelijk
op het openbaar domein wordt afgewenteld. In dit kader vormen collectieve bovengrondse of
ondergrondse parkings evenzeer een optie. Collectieve fietsenstallingen dienen evenzeer te worden
voorzien, voor een 100-tal fietsen.

Referenties: stedelijk wonen als versterking van het secundaire netwerk

7.3.4

Site speelplein

Op de vierde site kan met een intelligente vorm en inplanting, ondanks een aanzienlijke
voetafdruk, een jeugdcomplex haast onopvallend geïntegreerd worden in het overwegend groen
en residentieel karakter van de buurt. Tegelijkertijd benadrukt het de vooropgestelde criteria
waaraan de verschillende ingrepen moesten voldoen, namelijk de bestaande kwaliteiten en
ontsluiting behouden en versterken waar nodig. De bestaande jeugdlokalen maken in de toekomst
plaats voor een niewbouwproject (half)ondergronds. Door het gebouw en zijn landschap te gaan
verweven in elkaar ontstaat er geen enkele belemmering voor het bestaande fiets- en
voetgangersnetwerk. Het dak van het polyvalent jeugdcomplex is met gras bedekt en zoekt de
begane grond waar het in de achtergelegen graszone overloopt. In deze groene helling kunnen
speeltuigen als een glijbaan, trap, klimkoord, e.d. worden verwerkt, waardoor het dak van het
gebouw omgetoverd wordt tot een avontuurlijke speelweide. Het groendak is goed tegen
oververhitting in de zomer en isoleert in de winter. Het functioneert ook als waterbuffer bij hevige
regenval. Bovendien beschermt een groendak de dakhuid tegen UV-stralen waardoor ze een
langere levensduur heeft.
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De site gelegen ten oosten van de bestaand jeugdsite (voormalige tuinbouwzone en in eigendom
van een private persoon) kan worden opgenomen in dit voorstel en maakt hierbij uitbreiding van
andere, eventueel dienstverlenende, jeugdfuncties mogelijk. Het ‘gebouw’ wordt niet aan de
randen van de site geplaatst maar centraal in de groene ruimte. Zo ontstaat er geen enkel conflict
naar de omliggende residentiële wijk en vormt het geen belemmering om de site via zijn
bestaande ontsluitingen toegankelijk te maken. Om de groene gordel binnen het bestaande
netwerk te vervolledigen wordt in het voorstel een link gemaakt ten zuiden van het plangebied
door enkele percelen te verwerven waardoor een doorsteek voor zacht verkeer gerealiseerd kan
worden. De ingetekende zuidelijk doorsteek dient allerminst te worden ontwikkeld via onteigening.
Het project staat of valt immers niet met de aanleg van deze doorsteek. In het RUP kan een
indicatieve wegenis worden aangegeven, die het realiseren van een strategische zuidelijke toegang
mogelijk maakt, maar niet verplicht. Zodoende kan de stad steeds beslissen wanneer de
mogelijkheid zich zou aandienen.

De toegang tot de jeugdsite via de meest oostelijke gelegen straat wordt versterkt door de
doodlopende straat met naastliggende groenzone te betrekken in het verhaal. De drempels van de
voetpaden worden weggewerkt en de zone autoluw gemaakt. Zo ontstaat er een speelstraat
startend vanaf de voordeur van de woningen tot aan de groene rand aan de rechterzijde. Op die
manier is er een geleidelijke overgang van verharding naar de groene speelsite. De groene ruimte
wordt ingebracht tot diep in het bestaande stedelijk weefsel. De nieuwe voorzieningen, nl.
introductie van groen of speelpleinen, zijn een grote meerwaarde voor de ruimere omgeving.
Parkeerruimte voor voertuigen wordt hierbij niet voorzien, tenzij voor mogelijke kortstondige
leveringen. Ouders kunnen hun kinderen op eenvoudige wijze afzetten in de rustige straten van de
woonwijk, waarbij ook zeker geen overlast zal ontstaan gelet op de geringe intensiteiten die een
dergelijke functie genereert. Fietsenstallingen dienen uiteraard wel in voldoende mate te worden
voorzien. Een grootteorde van ±50 fietsenstallingen lijkt hierbij aangewezen.

Referenties: gebouwen en landschape zijn verweven in elkaar: speelruimte ontstaat
(Links en rechts: BIG architects, Maritime youth house, Kopenhagen (DK);
Midden: Lava architecten, gemeentelijke kleuterschool Hoegaarden)
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Referenties: gebouw wordt (half) ondergronds ingeplant.
Links en rechts: Stéphane Beel Architects, JOC te Gent; Midden, Buro 2, markthuis te
Houthulst)

7.3.5

Site Kasteel Noordveld

De kwaliteiten van de vijfde site, Kasteel Noordveld met bijhorend kasteelpark, zijn ongekend.
Naast een beeldbepalende oprijlaan geflankeerd door hoogstammige bomen, biedt de site naast
zijn beeldbepalend karakter een bestaand groen rustpunt binnen het plangebied. Door zijn privaat
geïsoleerd karakter van het binnengebied te doorbreken kunnen we aansluiten op het bestaand
netwerk. Het speelveld, ten westen van Kasteel Noordveld, wordt betrokken bij de site en daardoor
kunnen we de bestaande woonwijk gaan verbinden met het groene binnengebied. Ten noorden
wordt de functionele fietsroute langs de spoorweg tussen Expressweg en de Hoge laan vervolledigd
en de missing link opgelost. Het fietspad loopt dwars door de site heen waarbij het vrije
binnenplein kan fungeren als knooppunt binnen dit netwerk.
De bestaande oprijlaan wordt opengesteld voor traag verkeer en creëert een bijkomende connectie
met de functionele fietsroute langsheen de spoorwegberm. Zo wordt de waarde van deze
kwalitatieve laanstructuur optimaal gevaloriseerd als groene verbindingsas.
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Wij benaderden de ganse projectsite als een mogelijkheid om antwoord te bieden op hedendaagse
vragen: nood aan openbare kwalitatieve ruimte en mogelijkheid tot ontwikkeling. Een combinatie
die ten goede moet komen van de ganse buurt. Door het optimaal benutten van de open ruimte die
op heden nog aanwezig is, kan de zone gezien worden als een mogelijke uitbreiding van het
woonbestand. De vraag om een verkaveling te integreren op de site in combinatie met het
maximale behoud van het open karakter leidde tot de inbrenging van een bouwblok met een
centraal binnengebied. Hierdoor kan er verwacht worden van de private eigenaars dat zij de rest
van de site openstellen voor openbaar groen. Hierdoor kan de ganse omgeving het kasteel en de
hoeve bewonderen in een landelijke omgeving, zijnde het openbaar park. Om het bouwblok te
verankeren op het terrein werd het bouwblok gemodelleerd en aangepast naar de desbetreffende
toegangen en ontsluitingen. Het bestaand patrimonium wordt geherwaardeerd en kan een nieuwe
functie krijgen met een hogere densiteit (zorgwonen) in uiterst waardevolle omgeving. Om de
historische context te respecteren wordt de nodige afstand van de bestaande gebouwen vrij
gehouden zodat de ‘hoeve in open ruimte’ duidelijk te herkennen wordt. De woongelegenheden
worden geschakeld rond een publiek binnengebied met semi-publieke kenmerken en met een
hoge graad van doorlaatbaarheid voor de zachte weggebruiker. Er ontstaat een aantrekkelijke
multifunctionele ruimte waar iedereen van kan genieten. Het streven naar een groen en rustig
binnengebied op de gordel doorheen het plangebied strookt met de vooropgestelde uitgangspunten
voor de opmaak van het gemeentelijk RUP.

Alle woningen zijn georiënteerd op de centrale open ruimte. Op die manier vormt deze ruimte een
ontmoetingsplaats. De private achtertuinen sluiten aan bij de tuinen van de omliggende woningen,
met uitzondering van de woningen die langsheen de spoorwegberm worden ingepland. Hierdoor
worden de bestaande tuinen afgewerkt.
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Inspiratie uit de omgeving en terreingegevens leidden tot de gekozen vormgeving en inplanting
van de woongelegenheden. Een grondige
voorstudie van de ruimtelijke structuur bij het
ontwikkelen van een verkaveling laat toe alle kansen op de site en zijn nabije omgeving te
benutten. Het is bij uitstek de gelegenheid om bestaande knelpunten aan te pakken en te
anticiperen op problemen als geluidshinder, vervuilde restruimtes, verstoringen in het landschap,
enzovoort. Zo is het mogelijk om langsheen de spoorweglijn Brugge-Oostende geluidsoverlast te
voorkomen door een aangepaste bouwwijze. Door de doordachte morfologie en typologie kan de
site ook in fasen aangesneden worden en de ontwikkeling plaatsvinden wanneer het terrein en zijn
gebruikers dat wensen. Het is vooral belangrijk om met een visie op de toekomst de site aan te
snijden zodat een succesverhaal door de jaren heen gegarandeerd is. Wij operen om de kwaliteit
van deze site open te stellen voor de buurt waarin het waardevoller lijkt het karakter van het
verleden te kunnen aanschouwen dan de perfecte plaats van enkele details. Het lijkt ons dus
zinloos om de historische context maniakaal te benaderen en na te bouwen zonder meerwaarde
voor de omgeving. Hiermee bedoelen we dat wij veel meer voorstander zijn van ‘een open ruimte’
rondom de hoeve en het kasteel die gecombineerd wordt met een doordachte hedendaagse
toevoeging, waardoor de historische context duidelijk naar voor komt. Een oplossing die veel meer
te bieden heeft dan de perfecte plaats van de inplanting ten opzichte van de grenzen en enkele
toevoegingen als screenshot van het verleden die nooit ten volle tot uiting gaan komen.

Referenties: wonen rondom centraal binnengebied
(Links: BOB361 architecten, sociale woningen te Landen; Midden: S333 architecten,
Bloembollehof te Vijfhuizen (NL); Rechts E+W Eggermont, Winketkaai te Mechelen)

Er wordt een verdichting voorgesteld die een uniform aanzicht biedt met slechts enkele varianten.
Variatie in bouwhoogte laat toe dat de zon diep kan doordringen. De dichtheid van de omliggende
verkaveling wordt doorgezet met +/- 14 woningen per hectare. Bovendien worden de bebouwbare
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zones zeer strikt afgebakend. Hiermee wordt de draagkracht van de omgeving niet overstegen. Dit
zorgt ook voor een mobiliteit op schaal van deze omgeving.
Het verkavelingsvoorstel is zo ontworpen dat alle woningen optimaal georiënteerd zijn: er is ruim
lichtinval en er kan passieve zonne-energie ingezet worden. De compacte bouwwijze beperkt
energieverlies. De voorschriften kunnen het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen eisen.
Scheidingen tussen de tuinen moeten worden uitgevoerd in streekgebonden hagen. Alle platte
daken moeten worden uitgevoerd als groendaken.
Het semi-publiek binnengebied kan een aantrekkingspool zijn voor mensen van ruim buiten het
plangebied.

Referenties: inspiratie uit de omgeving en de terreingegevenheid – wonen langs spoorlijn
(Architectenbureau Jan Maenhout, ’s Herenswegveld te Herent)

Parkeren is een belangrijk aandachtspunt. Omwille van de
oppervlaktebehoefte én het
mobiliteitsvraagstuk is het noodzakelijk goed na te denken welke oplossingen we hieraan geven.
Naderhand ingrijpen is immers veel moeilijker. Diverse oplossingen voor het stallen van auto’s
moeten verder onderzocht worden: gegroepeerde garages, gezamenlijk carport onder gebouw,
individuele garage in de woning of carport onder woning.

Referenties: parkeren versus mobiliteitsvraagstuk
(Links: BOB 361, sociale woningen rond geklasseerde molen te Begijnendijk; Rechts:
Architectenbureau Jan Maenhout, project Rozendaal te Baal)

7.3.6

Site Van Leeg tot Zand

Last but not least is er nog de site Van Leeg tot Zand. Het betreft gronden in eigendom van de
sociale bouwmaatschappij Vivendo, gelegen in het binnengebied tussen de straten Legeweg,
Hogeweg, Zandstraat en Van Leeg tot Zand. Vivendo heeft voor de site reeds een visie opgebouwd,
die in onderstaande wordt toegelicht. Waar nodig worden kritische bemerkingen en suggesties
geformuleerd.
Het programma behelst de realisatie van een vijftiental grondgebonden eengezinswoningen,
uiteraard met een sociaal karakter. De ontsluiting van het binnengebied gebeurt via de straat Van
Leeg tot Zand, waar ook drie woningen worden voorzien. In het binnengebied worden de woningen
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gegroepeerd tot maximaal 4 rijwoningen, met private buitenruimten grenzend aan de achtertuinen
van bestaande woningen in de directe omgeving. Zo wordt het weefsel op een vrij kwalitatieve
manier afgewerkt.

De densiteit van het project is daarentegen zeer hoog. Er wordt voorgesteld de twee meest
noordelijk gelegen woningen binnen het project te supprimeren, in het voordeel van iets meer
parkeerruimte en vooral een collectieve groene buitenruimte. De keuze voor deze twee woningen
wordt ingegeven door hun slechte oriëntatie: de private buitenruimte is namelijk noordgericht en
daarenboven zeer klein en onregelmatig van vorm. Ook de afstand tot de perceelsgrenzen van de
achterliggende buren is te beperkt. Dit daarnaast de mogelijkheid om de ontsluitingsweg iets meer
te verschuiven naar het noorden, waardoor de aanliggende woningen mee kunnen opschuiven en
een grotere buitenruimte kunnen krijgen. De randen zijn m.a.w. cruciaal in dit gebied: er moet
zeer zorgzaam worden omgesprongen met de ontmoetingen tussen de tuinen van het project en de
bestaande buitenruimtes van aanliggende percelen.
Verder lijkt het voorzien van garages in de voortuinen van de drie woningen langs de straat Van
Leeg tot Zand niet gewenst. Het betreft immers een groene voortuinstrook die ook aan de
overzijde van de weg wordt gerespecteerd en die een kwalitatieve buffer creëert tussen de straat
en de aanliggende woningen. De mogelijkheid om een oprit te realiseren en de wagen buiten te
stationeren kan zeker worden voorzien, maar een bijkomend volume is ruimtelijk niet verankerd in
deze specifieke context. Indien garages noodzakelijk zouden blijken worden ze dus bij voorkeur
inpandig georganiseerd, waardoor mogelijks slechts twee woningen i.p.v. drie kunnen worden
gerealiseerd.
Verder betreft het een kwalitatief voorstel, dat met de beperkt beschikbare ruimte efficiënt omgaat
en erin slaagt goed georiënteerde woningen te realiseren in de geest van een duurzame verdichting
van het weefsel. Hierbij dient het gabariet van de omliggende woningen worden gehanteerd als
referentie, zodat ook morfologisch het project zich maximaal integreert in de stedenbouwkundige
context.
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In het kader van de wettelijke verplichting voor het RUP “Gistelse Steenweg Noord” te Brugge
wordt een screening van mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd.
In het licht hiervan en overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse
regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, raadpleegt de
initiatiefnemer (Stad Brugge) op eigen initiatief en uiterlijk op het ogenblik dat hij de doelstellingen
en de reikwijdte van het voorgenomen plan kan afbakenen, de volgende instanties:
•
1° de deputatie van de provincie, waarop het voorgenomen plan of programma
milieueffecten kan hebben;
•

2° de betrokken instanties afhankelijk van de ligging en de mogelijk te verwachten
aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in voorkomend geval de
gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna
en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de
klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed
met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de
mobiliteit.

Op
16/03/2012
werd
hiertoe
een
adviesvraag
geformuleerd
aan
de
Dienst
Milieueffectrapportagebeheer2. Op 04/04/2012 werd door de Dienst Milieueffectrapportagebeheer
een selectie van de relevante betrokken instanties die in het licht van het onderzoek dienen
aangeschreven te worden, het betreft:

Provinciebestuur

West-

Vlaanderen

Dienst
Ruimtelijke
Planning

Koning

Boeverbos

III-laan 41

Leopold 8200

Maerlant

Ordening

laan 1-2 bus

VAC Jacob van Koning Albert I-

West-Vlaanderen

Maerlant

Onroerend Erfgoed West-

VAC Jacob van Koning Albert I-

Vlaanderen

Maerlant

Agentschap

Wonen-

Vlaanderen
Team

Afdeling Wonen

t.a.v. Hilde Van
den Bosch

Vlaamse

laan 1-2 bus
Koning Albert IIlaan 19 bus 40

Grasmarkt 61

Bouwmeester
t.a.v.
Departement MOW

laan 1-2 bus

Afdelingshoofd

Sint-

Andries

VAC Jacob van Koning Albert I-

ANB - West-Vlaanderen
Ruimtelijke

Provinciehuis

8200 Brugge
8200 Brugge
8200 Brugge
1210 Brussel

1000 Brussel

Fernand

Desmyter,

Graaf

secretaris-

Ferrarisgebouw

de Koning Albert IIlaan 20 bus 2

1000 Brussel

generaal
OVAM

Afdeling

Dienst

t.a.v.

Bodembeheer

Databeheer

Hoffmann

Afdeling
VMM

Operationeel
Waterbeheer

t.a.v.
Vogels

Bram Graaf

Natalie Stationsstraat

2800

110

Mechelen

de Koning Albert II-

Ferrarisgebouw

laan 20 bus 16

1000 Brussel

2

In het kader van het veranderproces “M.e.r. in beweging” heeft in juli 2011 een
reorganisatie plaats gevonden waarbij de voormalige diensten Milieueffectrapportage
(Mer) en Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (BGP) zijn samengevoegd tot één
nieuwe dienst Milieueffectrapportagebeheer (Mer).
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Voorliggend verzoek tot raadpleging is voorzien om de instanties toe te laten de gegevens met
betrekking tot het plangebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet bekend zouden zijn
bij de initiatiefnemer of de Dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te maken zodat de Dienst Mer
een gefundeerde beslissing kan nemen over de plan-MER-plicht van het voorgenomen plan.
Overeenkomstig bovenvermeld besluit vragen wij U om binnen een termijn van 30 dagen vanaf de
ontvangst van voorliggend verzoek tot raadpleging uw advies omtrent de plan-MER-plicht van het
RUP ‘Gistelse Steenweg Noord over te maken aan Antea Group, optredend in naam van de
initiatiefnemer, zijnde de stad Brugge en dit op volgend adres:
Antea Group
Eugène Bekaertlaan 61
8790 Waregem
t.a.v. Sofie Claerbout

8.2

Beschrijving plan en afbakening plangebied

Zie §2 en 3.
Voor de duidelijkheid wordt in onderstaande figuur een kaart met de belangrijkste straatnamen
binnen het plangebied weergegeven.

Fig.: situering van de belangrijkste straten binnen het plangebied, bron: www.google.be

8.3

Bepalen van de plan-MER-plicht

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan
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met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen,
deze milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008,
moeten aan de regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen
en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten
tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende drie stappen doorlopen worden:
•

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals
gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid
(DABM) ?
>> RUP’s vallen onder deze definitie;

•

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ?
>> dit is het geval indien:
o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning
(steden-bouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project;
o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is.

Gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een
stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in
de bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk
uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning
toegekend wordt. Het RUP “Gistelse Steenweg Noord” valt bijgevolg onder het toepassingsgebied
van het DABM.
•
Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ?
>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
o Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande
“screening” vereist):

Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II
van het BVR van 10 december 2004 (project-MER-plicht) of voor
projecten die vallen onder het toepassingsgebied van de
Omzendbrief LNE 2011/13 én in beide gevallen niet het gebruik
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine
wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw,
visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer,
waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening
(een RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde);

Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het
gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een
kleine wijziging inhouden;
o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per
geval moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen
hebben >> “screeningplicht”
o Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet
relevant).

Het RUP “Gistelse Steenweg Noord” heeft geen betrekking op een project vermeld in bijlage I of II
van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004. Het RUP zou echter wel kunnen
beschouwd worden als een stadsontwikkelingsproject zoals vermeld in de Omzendbrief LNE
2011/1, echter slechts in een zestal deelgebieden wordt een specifieke ontwikkeling (strategische
verdichtingsprojecten) vooropgesteld. Deze zijn allen te beschouwen als een kleine wijziging. Een
kleine wijziging is een wijziging die van die aard is dat het geen substantiële of essentiële

3

Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge
van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese
Commissie t. België).
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verandering van de milieueffecten tengevolge van de uitvoering van het plan veroorzaakt. In de
hierna volgende hoofdstukken wordt verduidelijkt dat er geen significante milieueffecten verwacht
worden naar aanleiding van het RUP. Hierdoor wordt besloten dat het RUP niet van rechtswege
plan-MER-plichtig is.
Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige RUP’s dient geval per geval een screeningsprocedure
doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken omtrent eventuele plan-MER-plicht.
In volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek, ook wel het onderzoek naar het
voorkomen van aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd.

8.4
8.4.1

Potentiële milieueffecten van het plan
Bodem

Uit de bodemkaart blijkt het plangebied hoofdzakelijk te bestaan uit een vochtige zandbodem (ZdG
en SdG) in het noorden en een antropogene bodem (OB) in het zuiden (hoofdzakelijk ter hoogte
van deelgebied 1 en 2 zoals beschreven in §3). Pleksgewijs komen ook droge zandbodems (ZbG)
voor en in het oosten is een natte zandbodem (Sep) gelegen.
Uit de OVAM-databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen (toestand
18/08/2011) blijkt dat er binnen het plangebied 14 oriënterende bodemonderzoeken werden
uitgevoerd. Op 1 locatie werd eveneens een beschrijvend onderzoek uitgevoerd die geleid heeft tot
het uitvoeren van een bodemsaneringsproject (dossier 28183).

Fig.: bodemkaart en bodemonderzoeken ter hoogte van het plangebied met indicatieve aanduiding van de
strategische verdichtingsprojecten.

Door vergraving zal het bodemprofiel in het plangebied verstoord worden. De bodems in het
plangebied worden bijna allemaal gekenmerkt door profielontwikkeling ‘G’ (podzolbodems) welke
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zeer gevoelig zijn voor profielverstoring. Het grootste deel van het plangebied is echter reeds
ingenomen door bebouwing en verharding. Een aantal deelgebieden komen in aanmerking voor
strategische verdichting (zie §7.3) waarbij vergraving zal optreden. Dit betekent dat deze bodems
zullen verloren gaan, wat inzake profielverstoring negatief wordt beschouwd. Vier van deze
deelgebieden worden op de bodemkaart echter aangeduid als antropogeen. De totale oppervlakte
aan bodems die zal vergraven worden en zeer gevoelig zijn voor profielverstoring is dus eerder
beperkt, waardoor het globale effect als beperkt negatief wordt beoordeeld. In de zones binnen het
plangebied maar buiten de gebieden voor strategische verdichting is ook vergraving mogelijk
indien bijkomende of nieuwe gebouwen worden opgetrokken. Er wordt echter verwacht dat deze
bijkomende mogelijke vergraving beperkt zal zijn (gezien het plangebied buiten de zones voor
strategische verdichting reeds vrij dicht bebouwd is), waardoor de mogelijke effecten ook hier
beperkt negatief worden beoordeeld.
De voorkomende bodems zijn hoofdzakelijk zeer weinig gevoelig voor verdichting, met uitzondering
van de SdG en Sep bodems die weinig gevoelig zijn. Er worden bijgevolg geen significant negatieve
effecten ten gevolge van verdichting verwacht.
Binnen het plangebied zijn geen (bijkomende) activiteiten gepland die bodemverontreiniging met
zich mee kunnen brengen. Ter hoogte van het bestaande tankstation langs de Gistelse Steenweg
wordt aangeraden de zone ter hoogte van de pompen vloeistofdicht te verharden, waarbij het
afkomende water van deze zone apart wordt opgevangen en gezuiverd. Indien er zich in de
toekomst nog dergelijke activiteiten zouden vestigen dienen eveneens de nodige maatregelen
getroffen te worden. In de stedenbouwkundige voorschriften kan bijgevolg het best opgenomen
worden dat in de risicozones waterdichte verharding verplicht is.
Bij bemalingen dient er op gelet te worden dat de mogelijke (resterende) bodemverontreinigingen
ter hoogte van de locaties waar reeds een bodemonderzoek werd uitgevoerd zich niet kunnen
verspreiden.
Vanuit de discipline bodem worden geen aanzienlijke effecten verwacht, indien wordt rekening
gehouden met de milderende maatregelen.

8.4.2

Water

Het plangebied is gelegen in het bekken van de Brugse Polders en meerbepaald in het deelbekken
‘Oudlandpolder Blankenberge’. Er zijn geen waterlopen gelegen binnen het plangebied.
De beschrijving van de referentiesituatie en de kaarten van de watertoets zijn gebundeld in §6.2.
Aanvullend wordt nog meegegeven dat op basis van de grondwaterkwetsbaarheid blijkt dat het
plangebied in zeer kwetsbaar gebied (Ca1: zand met een zandige deklaag van 5m of minder)
gelegen is.
Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen, waarin afgebakend
wordt welke zones te rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen (al dan niet collectief
beheerd). Het plangebied is volledig gelegen binnen het centraal gebied. Tussen de Pauwstraat en
de Noordveldstraat binnen deelgebied 2 zoals beschreven in §3, is echter een zone gelegen die niet
wordt aangeduid op het zoneringsplan. Het plangebied is gelegen binnen het zuiveringsgebied van
Brugge, waarbij het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI met een basiscapaciteit van
238.500 I.E.
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Fig.: zoneringsplan Brugge, bron Geoloket VMM

Op basis van de watertoetskaarten kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:
•

In het plangebied komen geen erosiegevoelige zones voor. Onmiddellijk ten noorden is dit
wel het geval, het betreft de taluds van een spoorlijn.

•

Het grootste deel van het plangebied is matig grondwaterstromingsgevoelig. Een zone in
het noordoosten van het plangebied (binnen deelgebied 4 zoals beschreven in §3) wordt
aangeduid als zeer grondwaterstromingsgevoelig. Voor de zones die zeer gevoelig zijn voor
grondwaterstroming moet er voor constructies en gebouwen van meer dan 3m diep en 50m
lang advies worden aangevraagd aan de bevoegde instantie. Indien er in het gebied dat matig
gevoelig is voor grondwaterstroming een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een
diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100m dient advies
aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. Indien de ondergrondse constructies
dergelijke afmetingen aannemen, dient bijgevolg advies gevraagd te worden volgens
bovenstaande regelgeving.

•

Het plangebied is hoofdzakelijk infiltratiegevoelig. In het noordoosten (binnen deelgebied 4
zoals beschreven in §3) wordt een beperkte zone aangeduid als niet infiltratiegevoelig De
nodige infiltratievoorzieningen dienen bijgevolg getroffen te worden bij nieuwe ontwikkelingen
in het gebied.

•

Er zijn hoofdzakelijk geen overstromingsgevoelige gebieden binnen het plangebied. In het
noordoosten (binnen deelgebied 4 zoals beschreven in §3) wordt een beperkte zone aangeduid
als mogelijk overstromingsgevoelig (versie 2012).

De invulling van het plangebied voorziet in de mogelijkheid van bijkomende gebouwen waardoor er
effecten op het lokale afwateringssysteem kunnen zijn. Het RUP dient steeds te beantwoorden aan
de vigerende normen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Deze verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater,
afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in
eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte
van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt
debiet vertraagd wordt afgevoerd. De opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van de extra
gebouwen dient in overeenstemming met deze verordening opgevangen te worden op het terrein
zelf, waardoor er geen effecten te verwachten zijn op de waterhuishouding. De RUP-voorschriften
zullen dit ook mogelijk maken en bovendien verwijzen naar de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening.
Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening dient het buffervolume van een
infiltratievoorziening in verhouding te staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet. Het buffervolume
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van de infiltratievoorziening dient minimaal 300 liter per begonnen 20 vierkante meter
referentieoppervlakte van de verharding te bedragen. De oppervlakte van de infiltratievoorziening
dient minimaal 2 vierkante meter per begonnen 100 vierkante meter referentieoppervlakte van de
verharding te bedragen. Van deze afmetingen kan slechts afgeweken worden indien de aanvrager
aantoont dat de door hem voorgestelde oplossing een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit
heeft. Gezien de opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van de extra gebouwen dient
opgevangen te worden op het terrein zelf, in overeenstemming met de bovenvermelde
verordening, worden geen significant negatieve effecten verwacht op de waterhuishouding. Echter
voor de strategische verdichtingsprojecten is het aangewezen binnen de groenzones ook
voorzieningen te treffen om het overtollige water beter te kunnen opvangen (wadi’s enz.). Verder
is het ook aangewezen om in de voorschriften op te nemen dat de verharding van de niet
bebouwde delen van de percelen zoveel mogelijk dient te bestaan uit waterdoorlatende verharding.
Dit dient zo opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften.
Voor het niet ingekleurd deel op het zoneringsplan geldt dat indien er in de toekomst nieuwe
bebouwing wordt opgericht binnen deze zones, het afvalwater afkomstig van dat gebied eveneens
zal moeten afwateren op de riolering en dat het gebied ook zal moeten ingekleurd worden in de
toekomst. Indien dit niet het geval is, zal een IBA moeten voorzien worden.
Er zijn vanuit de discipline water geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten, wanneer de
geformuleerde aanbevelingen worden gevolgd.

8.4.3

Fauna en flora

Er komen geen vogel- of habitatrichtlijngebieden, VEN-gebieden of Vlaamse of erkende
natuurreservaten voor in of in de directe omgeving van het plangebied.

Fig.: situering van het plangebied op de BWK (versie 2010) met indicatieve aanduiding van de strategische
verdichtingsprojecten
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Volgens de Biologische waarderingskaart (versie 2010) wordt het plangebied grotendeels
aangeduid als biologisch minder waardevol (zowel de bebouwde percelen als enkele graslanden).
In het zuidwesten worden enkele percelen aangeduid als complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen. Het betreft echter percelen die recent werden ingenomen
door een groot gebouwencomplex.
Ook het grasland (hp) en het park (kp) binnen deelgebied ‘Kasteel Noordveld’ worden als complex
van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen aangeduid. Een minimale oppervlakte
zal hier ingenomen worden door een aantal te realiseren woningen. In het noorden van ditzelfde
deelgebied is een biologisch waardevolle populierenaanplant (lsb) en een loofhoutaanplant (n)
gelegen. Het meest westelijk deel van die populierenaanplant zal verdwijnen door het realiseren
van een aantal woningen. Verder zal in deze zones een fietspad aangelegd worden. De
oppervlakte-inname hierbij zal echter zeer minimaal zijn.
Ter hoogte van het deelgebied ‘Les Acacias’ is een biologisch waardevolle loofhoutaanplant (n)
aanwezig. Deze kan behouden blijven na uitvoering van het RUP.
In het noorden van het volledige plangebied, in aansluiting met de spoorweg, wordt de talud
aangeduid als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen,
hoofdzakelijk bestaande uit ruigte (ku) en verruigd grasland (hr). In het noordwesten is een smalle
zone loofhoutaanplant (n) gelegen. Zowel de spoorwegtalud als de loofhoutaanplant kunnen
behouden blijven.
Gezien het stedelijk karakter van het plangebied en de overwegend biologisch minder waardevolle
waardering worden geen significant negatieve effecten op biotoopinname verwacht. De weinige
biologisch waardevolle elementen die aanwezig zijn kunnen grotendeels behouden blijven.
Het plangebied is geen interessant gebied voor de meeste fauna. Fauna die er momenteel
voorkomen, zullen niet verstoringsgevoelig zijn, wegens het stedelijk karakter van het plangebied.
Eventueel bijkomende verstoring door het ontwikkelen van de zones voor strategische verdichting
zal geen significant negatieve effecten voor fauna met zich meebrengen.
Het realiseren van groenzones binnen het plangebied kan positieve effecten met zich meebrengen,
gezien hier, bij een goede inrichting en goed beheer, nieuwe biologische elementen tot
ontwikkeling kunnen komen. Dit wordt positief beoordeeld. Er wordt wel opgemerkt dat de
groenzones zo veel mogelijk uit inheems materiaal dienen te bestaan. Dit dient dan ook zo
opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften.
Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten, wanneer de
geformuleerde aanbevelingen worden gevolgd.

8.4.4

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Voor een beschrijving van het huidig landschapsbeeld wordt verwezen naar §3.
Voor een beschrijving van de voorkomende gebouwen binnen het plangebied volgens de inventaris
van het bouwkundig erfgoed wordt verwezen naar §4.6. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
Woning 'Geerardijn' (Gistelse Steenweg 108) in het zuiden van het plangebied eveneens wordt
aangeduid als beschermd monument.
In de ‘Landschapsatlas van Vlaanderen’ - opgemaakt door de afdeling Monumenten en
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en verschenen in het voorjaar van 2001, werden
behalve ankerplaatsen ook relictzones, puntrelicten en lijnrelicten geselecteerd. Het geheel vormt
een historische momentopname van de Vlaamse landschappen op het eind van de 20e eeuw.
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Fig.: situering van het plangebied op de landschapsatlas

Binnen het plangebied worden geen elementen aangeduid op de landschapsatlas. Net ten
noordwesten van het plangebied zijn de relictzone “Kasteelparken NW Brugge” en de ankerplaats
“Moere van Meetkerke met overgang naar zandstreek” gelegen.
Waar de landschapsatlas een inventarisatie is van de historische ruimtelijke elementen uit ons
landschap, geven de landschapskenmerken een beeld van de hedendaagse samenstelling van dat
landschap.

Fig.: situering van het plangebied op de landschapskenmerkenkaart
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De expresweg (E403) in het westen van het plangebied en de spoorlijn in het noord(oosten) van
het plangebied worden aangeduid als lijnelementen. Verder behoort zo goed als het volledige
plangebied tot de categorie verstedelijking, met uitzondering van de zone rond het Noordkasteel
die wordt aangeduid als kasteelparken en –domeinen.
Het RUP vormt het kader voor projecten waarbij graafwerkzaamheden zullen voorkomen. Daar
waar zich de grootste wijzigingen ten aanzien van de referentiesituatie voordoen, is de kans op het
verstoren van archeologica bij de realisatie van het plan relatief groter dan in de delen van het
gebied die reeds verhard of verstoord zijn. Het grootste deel van het plangebied is echter reeds
verhard en/of vergraven. Echter binnen de zes zones voor strategische verdichting kunnen
mogelijks relatief intacte bodems vergraven worden.
Er is dus een potentiële kans op het verstoren van mogelijks aanwezige archeologische relicten.
Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de
ondergrond, is het onmogelijk om bijvoorbeeld op basis van de Centrale Archeologische Inventaris
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. Zekerheid omtrent aanof afwezigheid van archeologische sporen kan alleen met specifiek onderzoek vastgesteld te
worden.
Als milderende maatregel wordt daarom voorgesteld dat voorafgaand aan vergunningsplichtige
handelingen met een belangrijke ingreep op de bodem (dit zijn handelingen tot op of in de vaste
ongeroerde bodem) binnen het plangebied contact moet opgenomen worden met de cel
archeologie van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen die een archeologisch
vooronderzoek kan opleggen en coördineren. Een dergelijk vooronderzoek bestaat bij voorkeur uit
volgende stappen:
1. Een beperkt landschappelijk en historisch bureauonderzoek, gecombineerd met enkele
landschappelijke boringen. Het doel van dit onderzoek is enerzijds na te gaan of er in het
gebied historische vindplaatsen te verwachten zijn en anderzijds een betere inschatting te
maken van het archeologisch potentieel vanuit bodemkundig en geografisch standpunt. Op
basis van dit onderdeel wordt een plan van aanpak opgesteld voor het veldwerk.
2. Een archeologische booronderzoek gericht op de inventarisatie van steentijdvindplaatsen.
3. Een
archeologisch
sporenvindplaatsen.

proefsleuvenonderzoek

gericht

op

de

inventarisatie

van

De resultaten van dit onderzoek dienen in een evaluatierapport te worden neergelegd waarin wordt
afgewogen of er archeologische waarden aanwezig zijn die een vervolgonderzoek noodzaken. Dit
advies wordt voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen die hieromtrent de
uiteindelijke beslissing neemt. Voor zowel het vooronderzoek als mogelijk vlakdekkend onderzoek
dient voldoende tijd en middelen worden vrijgemaakt.
Verder wordt ook opgemerkt dat het plangebied zich volledig bevindt in een zone waar bij elke
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning met structurele wijziging
van de bodem advies moet worden aangevraagd bij de desbetreffende instantie (zie §4.5).
Het RUP heeft voor het grootste deel van het plangebied als doel de bestaande situatie te
bestendigen. Er worden over het algemeen dan ook geen significant negatieve effecten op het
landschapsbeeld verwacht. Verspreid over het plangebied worden er zes zones voor strategische
verdichting voorzien. Voor de visie ervan wordt verwezen naar §7.3. Bij de ontwikkeling van deze
zones is duidelijk nagedacht over de landschappelijke integratie van de deelgebieden in hun
omgeving. Er is eveneens rekening gehouden met de draagkracht van de gebieden, dit oa. door
een goede densiteit, vormgeving en inplanting van bijkomende gebouwen na te streven. Door
uitvoering van het RUP zullen de deelzones elk een eigen identiteit krijgen. Voor deze zes
deelzones worden bijgevolg geen significant negatieve effecten op het landschapsbeeld verwacht,
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integendeel, voor alle deelgebieden wordt eerder een positief effect verwacht op het
landschapsbeeld.
Gezien het de ontwikkeling van binnengebieden betreft, zal het landschapsbeeld voor de bestaande
woningen nauwelijks wijzigen. De ontwikkeling van openbaar groen in de nabijheid kan voor de
bestaande woningen zelfs een meerwaarde bieden.
Door uitvoering van het RUP komen een zestal zones in aanmerking voor strategische verdichting.
Binnen deze zones zijn een aantal gebouwen gelegen die aangeduid worden in de inventaris van
het bouwkundig erfgoed (zie ook §4.6):
•
Site Kasteel Noordveld: kasteel Noordveld met bijhorende hoeve;
•
Site Legeweg: alleenstaande interbellumwoning;
•
Site Les Acacias: Kasteel “Les Acacias”.
Voor wat betreft de sites Kasteel Noordveld en Les Acacias is er in de visie duidelijk rekening
gehouden met het historisch karakter van de gebouwen. Om de historische context te respecteren
wordt in de site Kasteel Noordveld de nodige afstand van de bestaande gebouwen vrij gehouden
zodat de ‘hoeve in open ruimte’ duidelijk te herkennen valt. Voor de site Les Acacias worden
binnen het voorstel maximum drie bouwlagen voorzien zodat het historisch waardevol gebouw niet
wordt verdrongen door de vele of hoge gebouwen in de directe omgeving.
Indien de interbellumwoning binnen de site Legeweg verdwijnt, wordt dit beperkt negatief
beoordeeld. In de nabije omgeving van dit gebouw komen immers nog interbellumwoningen voor
daterend uit die periode. Bij voorkeur wordt het gebouw echter geïntegreerd in het plangebied
zodat het kan blijven bestaan.
Voor de andere gebouwen binnen het plangebied die aangeduid zijn op de inventaris van het
bouwkundig erfgoed worden geen significant negatieve effecten verwacht, gezien het RUP geen
rechtstreekse aanleiding geeft om deze te verwijderen en er ook geen grootschalige ontwikkelingen
in de buurt gepland worden. Dit geldt eveneens voor het beschermd monument in het zuiden van
het plangebied.
In het noordwesten van het plangebied zijn momenteel min of meer grootschalige kantoren en
magazijnen voor kleinschalige ambacht gelegen. Deze zone is momenteel volledig ontwikkeld. Het
RUP heeft als doel dit te bestendigen. Er worden bijgevolg geen negatieve effecten verwacht op de
ankerplaats en de relictzone ten noordwesten van het plangebied.
Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn geen aanzienlijke
milieueffecten te verwachten, wanneer de geformuleerde aanbevelingen worden gevolgd.

8.4.5

Mens

Ruimte en functies
Het plangebied is momenteel gelegen in woongebied. Binnen het plangebied is momenteel het BPA
Noord-Oost van toepassing (zie §5.3). Voorliggend RUP zal dit BPA vervangen.
Het GRS Brugge vermeldt “Woonstad” als één van de basisdoelstellingen, waarbij het aanbieden
van voldoende bouwmogelijkheden in de stedelijke randwijken en –gemeenten een doelstelling is.
Verder worden in het GRS volgende beleidselementen van belang voor het plangebied vermeldt:
“benutten van verdichtingsmogelijkheden door ontwikkeling van niet-uitgeruste gronden in
woongebied” en “ontwikkelen van strategische woonprojecten”. Het is duidelijk dat het RUP in
overeenstemming is met de bepalingen uit het GRS.
Volgens het GRS is het plangebied gelegen binnen een zone waar gestreefd wordt naar een
woningdichtheid van minimum 25 woningen per hectare. Binnen de zones voor strategische
verdichting wordt hier dan ook naar gestreefd.
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Het woonbeleidsplan legt de hoofddoelstellingen vast voor de periode 2008-2013 (zie §4.9.3). In
de visie van het globale plangebied en de zes zones voor strategische verdichting komt duidelijk
naar voren dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met deze doelstellingen.
Het speelruimtebeleidsplan heeft als doel het creëren van kindvriendelijke en bespeelbare publieke
ruimte, veilige en speelse verbindingen, en speelruimte in verschillende maten, gewichten, geuren
en kleuren. Het volledige plangebied wordt vermeld als gebied die onvoldoende bediend is met
formele speelruimte. Binnen het plangebied worden specifiek twee deelgebieden vermeld, met
name Ter Lindehof en Paul Gilsonspeelplein, voor het uitbouwen van bestaande formele
speelruimten. De site speelplein valt samen met het Paul Gilsonspeelplein, waardoor de visie van
het speelruimtebeleidsplan gevolgd wordt. Ten noorden van de straat Ter Lindehof is nog een
onbebouwd perceel gelegen, min of meer in aansluiting met de site speelplein. Het valt aan te
bevelen deze ook als speelzone te bestendigen. Dit kan zo opgenomen worden in het RUP.
Het sportbeleidsplan beschrijft geen rechtstreekse ruimtelijke doelstellingen m.b.t. het plangebied,
maar de sportdienst is vragende partij om de bestaande ruimte te waarborgen en indien mogelijk
te voorzien in ruimte voor bijkomende sport- en vrijetijdsinfrastructuur bij de opmaak van het
ruimtelijk uitvoeringsplan. In de visie wordt de mogelijkheid tot het openstellen van bestaande
private sportvelden aangereikt om meer publieke sport- en speelruimte te voorzien in het gebied,
wat positief beoordeeld wordt.
In het plangebied komen zowel een handelsas (Gistelse Steenweg, binnen deelgebied 1 zoals
beschreven in §3), een handelsgebied (Hoge Express, binnen deelgebied 5 zoals beschreven in
§3)) en buurtwinkels voor. Uit de visie van het RUP blijkt dat de bepalingen van het commercieel
strategisch plan m.b.t. dergelijke handelsontwikkelingen (zie §4.10) zoveel mogelijk zullen vertaald
worden in de voorschriften van het RUP.
Het is duidelijk dat er verschillende functies gebundeld worden in het plangebied en het is van
belang dat die kunnen blijven bestaan. In de algemene visie wordt dit bevestigd. In de zone langs
de Gistelse Steenweg binnen deelgebied 1 zijn er mogelijkheden voor handel, horeca en diensten.
Het is de bedoeling hier flexibel mee te zijn, zodat dergelijke dynamiek genererende activiteiten
worden gestimuleerd langs deze as, optimaal verweven met de woonfunctie.
De huidige kantoor- en handelsfunctie langs de Expresweg binnen deelgebied 5 wordt bevestigd
door het RUP: er is nauwelijks nog ruimte voor verdere uitbreiding van deze handelsconcentratie,
die evenwel optimaal gelokaliseerd is.
Langs de spoorweg wordt gestreefd naar een lineaire groene ontwikkeling die een noordelijke
aanzet kan vormen voor een sport-, speel- en verblijfsweefsel, dienstig voor alle noordelijk gelegen
woonwijken.
Centraal zullen de strategische verdichtingsprojecten maximaal bouwen op en verweven zijn met
de bestaande ruimtelijke structuur, zodat win-winsituaties ontstaan: het huidige weefsel wordt
bevestigd en versterkt en wordt ondertussen nog sterker verankerd in haar context, wint aan
leesbaarheid en wordt maximaal gevaloriseerd in haar nabijheid bij het stadscentrum en het
station. Missing links worden m.a.w. ingevuld om nieuwe impulsen te geven en te resulteren in een
robuuste, samenhangende en kwalitatieve leefomgeving.
Wonen
Binnen het plangebied bestaat momenteel een diversiteit aan woningtypes. Deze diversiteit is een
belangrijke kwaliteit binnen het plangebied, temeer omdat elke laag van de bevolking er op een
betaalbare manier kan wonen op geringe afstand van het stadscentrum. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan dient bijgevolg te streven naar behoud van de typologische diversiteit en dient via
het creëren van mogelijkheden voor nieuwe verdichtingsprojecten in te spelen op dit fenomeen.
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Hierbij moet een focus worden gelegd op betaalbaar wonen in hogere dichtheden, afhankelijk van
de positie binnen het plangebied.
In een aantal zones voor strategische verdichting zullen bijkomende woongelegenheden
gerealiseerd worden (maximum 20 à 35 per deelzone). Uit de visie van de verschillende zones valt
af te leiden dat er binnen deze zones genoeg aandacht besteed is aan een differentiatie in
woonvormen en woondichtheden. De kwaliteit van het wonen wordt grotendeels bepaald door de
woonomgeving. Criteria die de woonomgeving bepalen zijn:
•
rust en stilte;
•

veiligheid (spelen op straat, bereikbaarheid van scholen en diensten,…);

•

aanwezigheid van zichtbaar en bruikbaar groen;

•

aanwezigheid van goede infrastructuur (padenstructuur, speelomgeving, jeugdlokalen
en –terreinen,…;

•

mogelijkheid tot recreatief medegebruik van de open ruimte.

Door uitvoering van het RUP zullen meer groenzones openbaar toegankelijk zijn, wat de
woonkwaliteit zal bevorderen. Het openstellen van een aantal groenzones heeft ook tot gevolg dat
er extra trage wegen en verbindingen kunnen aangelegd worden, wat positief beoordeeld wordt.
Mobiliteit
Het plangebied wordt begrensd door de Expresweg (westelijke grens) die in het mobiliteitsplan
aangeduid wordt als primaire weg type I en de Gistelse Steenweg (de zuidelijke grens) die
aangeduid wordt als secondaire weg type III. Binnen het plangebied wordt de Legeweg aangeduid
als lokale weg type IIIb. De overige wegen vallen onder de categorie lokale weg, type IV. Op deze
lokale wegen is er momenteel geen significante verkeersoverlast gekend.
Door uitvoering van het RUP zullen in een aantal zones voor strategische verdichting bijkomende
woongelegenheden gecreëerd worden. Het aantal woongelegenheden per deelzone is echter vrij
beperkt (maximum 20 à 35) waardoor er geen significant negatieve effecten worden verwacht door
bijkomend verkeer op de omliggende straten. Daarbij komt dat het plangebied aansluit tegen de
kern van Brugge en op korte afstand van het station gelegen is. Hierdoor kan verondersteld
worden dat een groot deel van de verplaatsingen zullen gebeuren met de fiets of het openbaar
vervoer.
Op de site Legeweg-Hogeweg zal een nieuwe polyvalente zaal opgetrokken worden die eveneens
kan dienen als fuifzaal met een maximaal aantal bezoekers van ca. 300 personen. Het doelpubliek
voor dergelijke fuiven bestaat uit jongeren uit de buurt die zich hoofdzakelijk met de fiets of te
voet zullen verplaatsen. Er zullen bijgevolg voldoende fietsstallingen voorzien worden ter hoogte
van de zaal. Verder zal er een “kiss and ride strook” voorzien worden voor de jongeren die toch
met de wagen gebracht en/of afgehaald worden. Gezien verwacht wordt dat de meeste
verplaatsingen naar de zaal met de fiets of te voet zullen gebeuren, worden geen significant
negatieve effecten inzake mobiliteit verwacht door het optrekken van de polyvalente zaal.
Verder worden geen bijkomende verkeersgenererende activiteiten gepland, waardoor in de rest
van het plangebied ook geen significant negatieve effecten inzake verkeershinder verwacht
worden.
Het mobiliteitsplan stelt inzake het fietsverkeer dat de nu al bestaande of nieuwe hoofdassen
moeten uitgebouwd worden tot volwaardige, veilige fietsroutes en dat de relatie met het station
essentieel is. In het noorden van het plangebied, evenwijdig aan de spoorweg is een belangrijke
fietsroute gelegen, die binnen het plangebied (binnen de site Kasteel Noordveld) over een beperkte
lengte wordt onderbroken. Door uitvoering van het RUP wordt hier een oplossing voor geboden,
wat positief beoordeeld wordt.
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Er is een stedenbouwkundige verordening van kracht die minimumnormen oplegt voor het
aanleggen van parkeerruimte en fietsstalplaatsen bij nieuwbouw woongebouwen. Indien de
verschillende woonontwikkelingsprojecten hieraan voldoen worden geen negatieve effecten
verwacht. Voor de site Les Acacias staat in de visie opgenomen dat er ondergrondse
parkeergelegenheid wordt voorzien. Waar relevant wordt per site aangegeven hoeveel
parkeerplaatsen voor auto’s en fietsenstallingen er moeten worden voorzien in §7.3.
Hinder (lucht, geluid, licht)
De visuele hinder ten gevolge van de ontwikkeling van de deelplannen zal beperkt zijn tot de
omliggende woonstraten. Bijkomende straatverlichting daar waar nieuwe wegen worden aangelegd
zal noodzakelijk zijn. Echter door te kiezen voor geschikte armaturen zullen de effecten beperkt tot
verwaarloosbaar zijn. Verder vormt het RUP niet het kader voor bijkomende projecten die veel
verlichting met zich meebrengen zoals nieuwe sportvelden en winkels met lichtreclame en
dergelijke. De bestaande meer grootschalige complexen zijn niet in de onmiddellijke omgeving van
woningen gelegen, waardoor geen significant negatieve effecten verwacht worden.
De bijkomende geluidshinder ten gevolge van het ontwikkelen van extra woongelegenheden zal
zich beperken tot het geluid afkomstig van het gemotoriseerd verkeer. Er worden bijgevolg geen
significant negatieve effecten verwacht.
Er wordt opgemerkt dat volgens geluidsbelastingskaarten van LNE het huidige geluidsklimaat in de
onmiddellijke omgeving van de Expresweg en de spoorweg Brugge-Oostende relatief hoog is. Voor
de deelzone “site kasteel Noordveld” worden bijkomende woningen voorzien in de omgeving van de
spoorweg. Echter mits het nemen van goede geluidisolerende maatregelen kan de hinder voor de
woningen beperkt blijven.

Lden spoorverkeer

Lden wegverkeer

Op de site “speelplein” worden nieuwe jeugdlokalen voorzien. Momenteel zijn er ook reeds
jeugdbewegingen gesitueerd, waardoor geen bijkomende geluidsoverlast wordt verwacht. Door
goede geluidswerende isolatie aan te brengen in het nieuwe gebouw kunnen zelfs positieve
effecten verwacht worden, gezien het geluidsklimaat zal dalen.
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Op de site Legeweg-Hogeweg zal een nieuwe polyvalente zaal opgetrokken worden die eveneens
kan dienen als fuifzaal. Bij het ontwerp van het gebouw zal de nodige aandacht dienen te gaan
naar geluidsisolatie om de geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken.
Veiligheid
Binnen het plangebied van het RUP en een straal van 2km er rond zijn geen Seveso-inrichtingen
aanwezig. Het RUP maakt de oprichting van een Seveso-inrichting binnen het plangebied niet
mogelijk. Er worden geen significant negatieve effecten verwacht.
Wanneer bovenvermelde aanbevelingen worden gevolgd,
negatieve milieueffecten verwacht vanuit de discipline mens.

8.4.6

worden

globaal

geen

significant

Overige aspecten en conclusie

Gezien de aard van het voorliggende RUP worden geen significante negatieve effecten verwacht
inzake de milieuaspecten ‘stoffelijke goederen’, ‘energie- en grondstoffenvoorraad’ en ‘gezondheid
van de mens’.
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan worden
beoordeeld.
Gelet op de ligging, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten
wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen
n.a.v. het RUP ‘Gistelse steenweg Noord’.
Op basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het RUP ‘Gistelse steenweg
Noord’ geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. De wijzigingen ten opzichte van het
geldende BPA kunnen beschouwd worden als “kleine wijziging”.
Globaal kunnen we besluiten dat het RUP ‘Gistelse steenweg Noord’, dat voorwerp vormt van dit
onderzoek tot milieueffectenrapportage, niet onder de plan-MER-plicht, zoals voorzien in het planMER-decreet van 17/04/2007, valt.
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