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1. INLEIDING 

1.1. WAAROM EEN RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VOOR BRUGGE ? 

Door het Stadsbestuur van Brugge werd aan Groep Planning gevraagd om een Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan op te maken. Specifiek werd gevraagd om het Ruimtelijk Beleidsplan uit 1996 te 
herschrijven in functie van het ‘decreet houdende de ruimtelijke planning’ van 24 juli 1996 -intussen 
geïntegreerd in het ‘decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening’ van 18 mei 1999 en 
latere wijzigingen- waarin het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de Provinciale en Gemeentelijke 
Ruimtelijke Structuurplannen een juridische basis hebben gekregen. 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zal het nodige ruimtelijk integratiekader vormen 
waarbinnen de uiteenlopende visies over, aanspraken op en behoeften aan ruimte vanuit de 
verschillende sectoren tegen elkaar worden afgewogen en op elkaar kunnen worden afgestemd. Het is 
enkel bindend voor de gemeente zelf en al de instellingen die onder haar ressorteren. Het structuurplan 
is m.a.w. niet bindend voor individuele personen. 

Het zal de duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling die moet worden afgestemd op de draagkracht 
van de bebouwde gebieden en het landschap, begeleiden. In tegenstelling tot de klassieke 
eindtoestandsplannen (APA’s, BPA’s en Gewestplannen) is het bij het Ruimtelijk Structuurplan niet de 
bedoeling de toekomstige ruimtelijke structuur concreet vast te leggen. Het ontwikkelt daarentegen een 
visie op de ontwikkeling van de gemeente in relatie tot het socio-economische functioneren. 

Als beleidsplan is het : 

- doelgericht en procesmatig 

- continu, mits mogelijkheid tot bijsturing 

- actiegericht, in functie van realisaties, en 

- het zoekt de relatie tussen het stedenbouwkundige beleid van Brugge en de socio-economische, 
ecologische, landschappelijke, distributie-planologische, industriële en mobiliteitsontwikkelingen. 

 

In 2000 is reeds een ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge afgerond, en is na de 
voorlopige vaststelling van dit ontwerp door de gemeenteraad (d.d. 27-06-2000) de officiële 
goedkeuringsprocedure opgestart. Het ongunstig advies van het Vlaams Gewest (MB 28/02/2001) over 
het ontwerp GRS Brugge, hield voornamelijk verband met de potentiële interferentie en strijdigheden 
met bovenlokale planningsprocessen. Een aantal belangrijke opties van bovengemeentelijk niveau (o.a. 
taakstelling in verband met bedrijvigheid en wonen, ontwikkeling en ontsluiting van de haven) waren op 
dat ogenblik echter nog niet gekend. 

Teneinde met deze opties rekening te kunnen houden in het Structuurplan, heeft de Gemeenteraad op 
26 juni 2001 beslist om het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge te herwerken (in 
samenhang met het Strategisch Plan voor de Haven Brugge-Zeebrugge en het Afbakeningsproces voor 
het Regionaalstedelijk gebied Brugge), en een nieuwe goedkeuringsprocedure op te starten. 
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1.2. BASISPRINCIPES VAN STRUCTUURPLANNING 

Aangezien deze vorm van ruimtelijke planning erg verschilt van de traditionele eindtoestandsplanning 
worden de basisprincipes van de structuurplanning hierna verduidelijkt. 

Het structuurplan is een getekend en/of geschreven moment (fase) van een stedenbouwkundig proces dat 
continu is. Het is een begrip dat na 1972, met het eerste structuurplan van Brugge, ook in Vlaanderen 
ingang gevonden heeft.1 

Structuurplanning kent in tegenstelling met de voormalige wet van 29 maart 1962, geen begin en geen 
einde dat met een uitvoeringsbesluit zou kunnen bevestigd worden. Structuurplanning is nooit af. Het 
kent enkele hoofdmomenten die dan in de vorm van een plan - een structuurplan -  vastgelegd worden. 
Het plannningsdecreet van 24 juli 1996 bepaalt in die zin hoe een dergelijk structuurplan kan worden 
vastgelegd. Hierbij worden de socio-ruimtelijke en functioneel-economische problemen van een 
gemeente, streek of regio globaal onderzocht en in betere banen geleid, in functie van de 
maatschappelijke en politieke doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente, de buurt of de regio. 

Tussen : 

- enerzijds het maatschappelijk leven van een gemeente (en haar regio) en de ruimtelijke gevolgen die 
hieruit ontstaan (verkavelen, bouwen, afbreken, onteigenen, functiewijzigingen, wegenaanleg, vellen 
of planten van bomen, verhoging van vervuiling, verschraling en vermindering van de 
bewoonbaarheid, ...) en 

- anderzijds de ruimtelijke mogelijkheden van een gemeentelijk gebied (evenwicht tussen open en 
bebouwde gebieden, hiërarchisering van verkeerstypen - doorgaand verkeer/woon-werkverkeer -, 
evenwicht tussen harde en zachte functies, ...) en de maatschappelijke en politieke doelstellingen 
van de gemeente, kan men zoeken naar betere en meer efficiënte stedenbouwkundige modellen. 

De keuze van één bepaald model (in de tijd) gebeurt gezamenlijk door de overheid, de bevolking en de 
deskundigen, waarbij de bevolking en de deskundigen voorstellen formuleren en de overheid 
democratisch beslist. Hierbij zijn haalbaarheid en kostprijs een niet onbelangrijke dimensie. 

In die zin kan men stellen dat STRUCTUURPLANNING, noch min noch meer, een “GLOBALE RUIMTELIJKE 

BEGELEIDING” is van het maatschappelijk gebeuren van een gemeente (op een bepaald moment in de tijd), 
waarvoor de ruimtelijke gevolgen zo goed mogelijk tot stand moeten kunnen komen. Hierdoor probeert 
men een betere “BEWOONBAARHEID” (kwaliteit van leven en wonen), “BEREIKBAARHEID” (verkeer en 
vervoer) en “BESTUURBAARHEID” te bereiken.2 

De algemene en bijzondere plannen van aanleg voorzien in de wet van 1962 moeten beschouwd 
worden als loutere “UITVOERINGSPLANNEN” van deze structuurplanning, naast andere instrumenten zoals 
informatiecampagnes, bouwreglementen, premies, ... 

Volgens het Planningsdecreet dienen de structuurplannen van de lagere overheden zich te richten naar 
deze van de hogere overheden met name het Vlaams Gewest en de provincie. 

                                                      

1 Zie “Structuurplan Brugge”, Groep Planning, Brugge 1976. 
2 Zie “Wonen of Wijken”, Jan Tanghe, Sieg Vlaeminck, Hugo Vanderstadt - I.C.A.S.D. Brussel, 1979. 
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Het gemeentelijk structuurplanningsproces kent drie fasen in de ruimte en in de tijd. 

DE DRIE NIVEAUS IN DE RUIMTE ZIJN : 

de planning van de macrostructuren 
(1ste niveau : MACROSCHAAL) 

: m.a.w. de regionale en streekgebonden structuren op het 
niveau Vlaanderen en de provincie 

de planning van de mesostructuren 
(2de niveau : MESOSCHAAL) 

: m.a.w. structuurplanning op gemeentelijk niveau 

de planning van de microstructuren 
(3de niveau : MICROSCHAAL) 

: dit beslaat het overgangsgebied van structuurplanning op 
gemeentelijk niveau naar de structuurplanning op kleinere 
deelstructuren van de gemeente 

 

DE DRIE FASEN IN DE TIJD ZIJN : 

het ontwikkelingsmodel   
(1ste trap : LANGE TERMIJNPLANNING) 

: waarin de filosofie en de politiek voor een welbepaald 
leefgebied uitgestippeld worden 

het ontwikkelingsplan 
(2de trap : MIDDELLANGE TERMIJNPLANNING) 

: waarin deze filosofie concreter wordt toegepast op de 
reële situatie van het leefgebied 

het actieplan 
(3de trap : ACTIEPLANNING) 

: waarin alle voorstellen concreet worden omgezet in 
uitvoeringsplans en uitvoeringsdaden voor het leefgebied 

 

Het structuurplan voor Brugge situeert zich op de mesoschaal en moet worden beschouwd als een 
ontwikkelingsmodel en ontwikkelingsplan voor het gehele grondgebied van Brugge. Daarnaast zal het 
ontwikkelingsplan ondersteund en aangevuld worden zowel door actieplanning als door deelplanning 
voor specifieke gebieden in Brugge (microschaal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1 : PLANNINGSPROCES VAN DE STRUCTUURPLANNING 
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Conform de decreetvereisten moet een ruimtelijk structuurplan bestaan uit drie delen: een informatief 
gedeelte, een richtinggevend gedeelte en een bindend gedeelte: 

- het INFORMATIEF GEDEELTE omvat het doelgericht onderzoek van de bestaande ruimtelijke structuur, te 
verwachten evoluties, ruimtelijke potenties, enz. en een probleemanalyse welke gelijktijdig verloopt 
met de ontwikkeling van een aantal doelstellingen. Dit is dus de bestaande ruimtelijke structuur en 
de prognoses. 

- het RICHTINGGEVEND GEDEELTE formuleert de beleids- en actievoorstellen die het resultaat zijn van het 
toetsen van de doelstellingen aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten. Dit is 
de gewenste ruimtelijke structuur. 

- het BINDEND GEDEELTE tenslotte omvat een aantal concrete beslissingen betreffende de ruimtelijke 
ordening die de overheid, in dit geval het stadsbestuur Brugge, binden. 

Alhoewel alle onderdelen een afzonderlijke waarde hebben, vormen zij samen het ruimtelijk 
structuurplan. 
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1.3. PLANNINGSPROCES 

1.3.1. KORTE HISTORIEK VAN HET STRUCTUURPLANNINGSPROCES 

In 2000 is reeds een ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge afgerond, en is de 
officiële goedkeuringsprocedure voor dit ontwerp doorlopen. Bij MB van 28-02-2001 heeft de Vlaamse 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening het ontwerp GRS echter ongunstig geadviseerd, omwille van “de 
potentiële interferentie met bovenlokale planningsprocessen en strijdigheden met het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, elementen in verband met de subsidiariteit en maatregelen en opties 
waarvoor onvoldoende basis is uitgewerkt in het richtinggevend gedeelte”. 

Op 10 mei 2001 heeft de Gemeentelijke Commissie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
geadviseerd om het ontwerp GRS Brugge bij te stellen en te herwerken en een nieuwe 
goedkeuringsprocedure op te starten : 

- teneinde zekerheid te krijgen wat de inhoud betreft van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen (dat eerstdaags definitief zou vastgesteld worden door de Provincieraad); 

- teneinde meer zicht te krijgen op de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge en de 
afbakening van het zeehavengebied (belangrijk in het kader van de subsidiariteit); 

- teneinde de nodige tijd te hebben om het ontwerp GRS bij te stellen, rekening houdend met de 
reeds ingediende bezwaarschriften, adviezen en opmerkingen en rekening houdend met nieuwe 
ruimtelijke wensen van de stad. 

De Gemeenteraad heeft dit advies gevolgd en d.d. 26 juni 2001 beslist om het ontwerp Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Brugge bij te stellen, te herwerken en een nieuwe goedkeuringsprocedure op te 
starten. 

De herwerking van het ontwerp GRS Brugge gebeurde in de loop van 2003 en 2004, in samenhang met 
het Afbakeningsproces voor het Regionaalstedelijk gebied Brugge en met het Strategisch Plan voor de 
Haven Brugge-Zeebrugge. In deze planprocessen zijn een aantal bovenlokale opties genomen met 
belangrijke implicaties voor de stad Brugge, ondermeer inzake het aantal te realiseren wooneenheden en 
bedrijventerreinen, en inzake de ontwikkeling en ontsluiting van de haven Brugge-Zeebrugge. 

De herwerking werd begeleid door een ambtelijke kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 
dienst urbanisatie, dienst monumentenzorg en de groendienst o.l.v. schepen M. Boydens. 

1.3.2. DE PLANNINGSPROCEDURE- EN COMMUNICATIESTAPPEN 

De bedoeling van het gehele planningsproces is het creëren van een zo breed mogelijk maatschappelijk 
draagvlak. Hiertoe zijn er naast de officiële procedurestappen (volgens het decreet R.O.) ook 
verschillende officieuze procedurestappen ingelast. 

1.3.2.1. Officieuze procedurestappen in het kader van het voorontwerp GRS 

- Regelmatig overleg met de ambtelijke kerngroep voor de opbouw van het voorontwerp in de 
periode 2003-2004. 

- Overleg over het voorontwerp met de GECORO (4 maart 2004 en 15 april 2004)  

- Overleg over het voorontwerp met de landbouwcommissie (10 maart 2004) 

- Structureel overleg over het voorontwerp met de provincie en ARP (30 juni 2004) 
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- Voorstelling van het voorontwerp GRS en aankondiging  informatie- en inspraakvergaderingen in het 

Bruggespra@kmagazine (september 2004) 

- Informatie- en inspraakvergaderingen voor de bevolking : 

- inwoners van de Brugse binnenstad (30 september 2004) 

- inwoners Sint-Michiels, Sint-Andries, Sint-Pieters en Kristus-Koning (4 oktober 2004) 

- inwoners van Koolkerke, Sint-Jozef, Sint-Kruis en Assebroek (6 oktober 2004) 

- inwoners van Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge (12 oktober 2004) 

- Overleg over het voorontwerp met het CBS (22 december 2004) 

 

1.3.2.2. Officiële procedurestappen in het kader van het ontwerp GRS 

Op grond van de besluitvorming rond het voorontwerp van het GRS wordt het document gefinaliseerd in 
een Ontwerp van GRS met de volgende officiële procedurestappen : 

- Plenaire vergadering met de provincie en ARP (19 april 2005) 

- Eerste advies vanwege de GECORO (7 juni 2005) 

- Voorlopige vaststelling van het ontwerp GRS door de gemeenteraad  (28 juni 2005) 

- Organisatie van het openbaar onderzoek met inachtname van ten minste één informatie- en 
inspraakvergadering (17 augustus t.e.m. 14 november 2005) 

- Advies van de gemeenteraden van de aanpalende gemeenten 

- Advies van de Bestendige Deputatie inzake de overeenstemming van het ontwerp GRS met het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

- Bundeling van alle adviezen, bezwaren en opmerkingen door de GECORO, en uitbrengen van een 
gemotiveerd advies  t.a.v. de gemeenteraad ( 23-02-2006) 

- Definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan door de Gemeenteraad (25 
april 2006) 

- Tenslotte dient het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd te worden door de 
Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen (3 augustus 2006). Het goedkeuringsbesluit 
wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt (29 augustus 2006). Het GRS blijft 5 
jaar geldig, en in elk geval tot het vervangen is door een nieuw goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. 
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2. PROFIEL EN SITUERING VAN BRUGGE 

2.1. LIGGING 

Brugge is de hoofdstad van West-Vlaanderen, en is gesitueerd in het noordoosten van deze provincie. 
Via de haven van Zeebrugge grenst Brugge aan de Noordzee. Via de Expresweg N31 is Brugge 
verbonden met het autosnelwegennet, namelijk de E40 (Oostende - Gent - Brussel) en de A17 (Brugge - 
Roeselare - Kortrijk en verder richting Frankrijk). 

Het huidige Groot-Brugge kreeg zijn samenstelling door de gemeentefusie van 1970. Met de historische 
binnenstad en de wijken Kristus-Koning en Sint-Jozef als centrum werd het Brugs grondgebied aangevuld 
met Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Sint-Kruis, Assebroek, Sint-Michiels, 
Sint-Andries en Sint-Pieters. De deelgemeenten die palen aan het centrum van Brugge hebben zich in de 
tweede helft van deze eeuw sterk ontwikkeld en vormen nu samen met het centrum een sterk 
aaneengeklitte, verstedelijkte zone. 

De buurgemeenten van Brugge zijn Knokke-Heist, Damme, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, 
Zuienkerke en Blankenberge. 
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2.2. ENKELE KENCIJFERS 

Onderstaande tabel geeft een beeld van Brugge aan de hand van enkele cijfergegevens omtrent het 
bodemgebruik, de bevolking, het wonen, economische activiteit, toerisme en recreatie, en verkeer. 

 
BODEMGEBRUIK 3  

Totale oppervlakte 13.840 ha 

Oppervlakte van de binnenstad 430 ha 

Aandeel open ruimte 2002 78% 

Aandeel bebouwde ruimte 2002 22% 

BEVOLKING 4  

Totale bevolking (01-01-2002) 116.836 

Bevolkingsdichtheid (01-01-2002) 844 inw/km² 

Aantal vreemdelingen (01-01-2002) 2.719 

Aantal huishoudens (01-01-2002) 50.125 

Aandeel éénpersoons huishoudens (01-01-2002) 32,1% 

Gemiddelde gezinsgrootte (01-01-2002) 2,33 inwoners/gezin 

Groene druk: < 19jaar / 20-59 jarigen (01-01-2002) 39,2% 

Grijze druk: > 60 jaar / 20-59 jarigen (01-01-2002) 44,8% 

Geboortesaldo per 1000 inwoners (2002) 9,6 

Sterftesaldo per 1000 inwoners (2002) 10,4 

Inwijkingen per 1000 inwoners (2002) 37,6 

Uitwijkingen per 1000 inwoners (2002) 37,1 

WONEN 5  

Totaal aantal woongelegenheden (01-01-2002) 54.483 

Aandeel woningen van voor 1945 (01-01-2002) 42,3 % 

Aantal sociale woningen (01-01-2001) 7.126 

Gemiddelde verkoopprijs bouwgrond 2002 114,5 €/m² 

Gemiddelde verkoopprijs kleine en middelgrote woningen 2002 105.248 € 

Gemiddelde verkoopprijs grote woningen 2002 260.834 € 

Gemiddelde verkoopprijs van een appartement 2002 119.090 € 

ECONOMIE & WELZIJN 6  

Aantal tewerkgestelden 2001 57.388 

Aantal zelfstandigen 2001 7.832 

Aantal niet werkende werkzoekenden 2002 6.923 

Werkloosheidsdruk 2002 (totale werloosheid t.o.v. potentiële beroepsbevolking) 7,0 % 

Werkgelegenheidsgraad 2001 (aantal arbeidsplaatsen / bevolking op beroepsactieve leeftijd) 90,46 % 

Aantal werkloze jongeren 2002 385 

Aandeel secundaire  tewerkstelling 2001 16,2 % 

Aandeel tertiaire tewerkstelling 2001 36,0 % 

Aandeel kwartaire tewerkstelling 2001 47,2 % 

Aantal leefloontrekkers 2001 699 

Gemiddeld inkomen per aangifte 2000 23.829 € 

TOERISME EN RECREATIE 7  
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Totale logiescapaciteit 2002 9.634 bedden 

Aantal hotels 2002 108 

Aantal overnachtingen 2001 1.295.530 

Oppervlakte publiek groen 2000 1.788 ha 

Oppervlakte recreatief groen 2000 127,2 ha 

Oppervlakte bos 2000 160,2 ha 

VERKEER EN VERVOER 8  

Lengte van het wegennet 689 km 

Aantal busreizigers stadsnet 1998 2.962.733 

Aantal opstappende reizigers station Brugge gemiddelde werkweek 2001 76.170 

Aantal voertuigen N31 werkdag 2000 38.800 

Aantal ongevallen 2000 1.049 

Aantal zwaargewonden en doden bij ongevallen 2000 94 

TABEL 1 : ENKELE KENCIJFERS VAN BRUGGE 

                                                                                                                                                                      
3 NIS, Statistiek van de bodembezetting, 2002. 
4 NIS, Rijkregister 01-01-2002.  Stad Brugge, Statistiek van de Bevolkingsdienst 2002. 
5 Administratie van het Kadaster 01-01-2002.  Stad Brugge, Huisvestingsdienst.  APS, Interactieve Gemeentelijke en Regionale 

Databank. 
6 GOM West-Vlaanderen, West-Vlaanderen in feiten en cijfers, 2002.  APS, Interactieve Gemeentelijke en Regionale Databank. 
7 Stadsmonografie Brugge, 2002.  WES, 2002, Tourism Studies in Bruges. 
8 Stadsmonografie Brugge, 2002.  APS, Interactieve Gemeentelijke en Regionale Databank. 
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MACROSCHAAL 

3.1. STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN OP MACRONIVEAU 

Met het macroniveau wordt bedoeld de algemene regionale context en positionering van de stad in de 
provincie, streek of regio. Hierbij wordt de stad gepositioneerd ten aanzien van de bestaande 
structuurbepalende elementen van bovenlokaal en/of gewestelijk belang (zie kaart 1). 

Brugge is een belangrijke stedelijke concentratie in het noorden van de provincie West-Vlaanderen.  
Ontstaan in de vroege Middeleeuwen met de historische binnenstad (“het ei van Brugge”) heeft de stad 
in een quasi concentrisch model de meest nabijgelegen randgemeenten opgeslorpt tijdens de laatste 
tientallen jaren. Brugge fungeert als hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen en herbergt bijgevolg 
de belangrijkste administratieve diensten. Op functioneel gebied echter, vervullen naast Brugge ook 
Kortrijk en in mindere mate Roeselare en Oostende een belangrijke rol. 

Het is opmerkelijk dat de economisch grootschalige activiteiten zich ontwikkelen in een lineaire noord-
zuidas, oorspronkelijk via het aanwezige waterwegennet (kanaal Brugge - Gent en het Boudewijnkanaal) 
dat thans in het noorden uitmondt in het zeehavengebied van Zeebrugge. Zeebrugge is een groeiende 
zeehaven, en qua tonnenmaat de tweede belangrijkste van het land (na Antwerpen en voor Gent en 
Oostende). De haven wordt vandaag ontsloten door de expresweg N31 die in het zuiden aansluit op de 
E40 Gent - Oostende en de A17 Brugge - Kortrijk - Rijsel, en die het westelijk randstedelijk gebied van 
Brugge letterlijk doorsnijdt. Anderzijds is Zeebrugge door zijn ligging aan de Noordzee ook, zij in 
beperkte mate, een badplaats. Andere badplaatsen zoals Knokke-Heist en Blankenberge zijn heel 
dichtbij. 

De binnenstad van Brugge is door zijn stadslandschappelijke gaafheid de laatste tien jaar een toeristische 
trekpleister geworden tot ver buiten de landsgrenzen. Er is een duidelijke vermenging ontstaan tussen het 
regionaalstedelijk winkelcentrum en het toeristisch shoppinggebeuren. Daarnaast zijn er ook een aantal 
dagrecreatieve voorzieningen aanwezig, die fungeren op provinciaal en gedeeltelijk op Vlaams niveau 
(vb. Boudewijnpark). 

Brugge ligt op de rand van twee totaal verschillende landschappelijke streken: de polders in het 
noorden, een bij uitstek vlak agrarisch grondgebonden landbouwstreek met kleine dorpen en verspreide 
landbouwbedrijven met verschillende belangrijke biotopen (vb. Meetkerkse Moeren, Damse Vlakte) en 
de zandstreek in het zuiden, een voornamelijk bebost gebied met een gedeeltelijk recreatieve functie 
voor het stedelijk gebied en een agrarische activiteit gericht op intensieve veehouderij. 
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3.2. BRUGGE BINNEN DE REGIONALE STEDELIJKE STRUCTUUR VAN WEST-VLAANDEREN 

3.2.1. BRUGGE ALS REGIONALE STAD 

Over de hiërarchie van de steden in België is reeds uitvoerig sinds en vooral tijdens de zestiger jaren 
onderzoek verricht. In verschillende studies is Brugge ondergebracht onder de categorie "goed uitgeruste 
regionale steden", (en zo overgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen), naast Kortrijk, 
Oostende, Mechelen, Leuven en Hasselt - Genk. 

Deze indeling is gebaseerd op vier centrale functies : 

- winkeluitrusting (verkoop van convenience, shopping of specialty goederen) 

- onderwijs (aanwezigheid van lagere, secundaire of hogescholen) 

- gezondheidszorg (aanwezigheid van klinieken) 

- vrije tijd / cultuur (aanwezigheid van sportinfrastructuur, schouwburgen, cinema's) 

In het Structuurplan Brugge van 1972 werd voor deze vier centrale functies de invloedszone 
aangegeven.  Gecorrigeerd naar de fusies van gemeenten, en gesteund op latere enquêtes (o.a. voor het 
Sociaal-Economisch Onderzoek uit 1977 door het NIS9, en recent onderzoek van KUL naar het 
koopgedrag van Belgische huishoudens uit 1994-95), kunnen wij tot de volgende invloedszone komen : 

- Brugge als kernzone; 

- Oostkamp, Damme, Zedelgem, Zuienkerke, Jabbeke, Beernem als directe invloedssfeer; 

- Aalter, Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Knesselare, Maldegem, Oudenburg, Torhout en 
Wingene als indirecte invloedssfeer. 

 

                                                      
9 zie hiervoor S. Renkens en H. Van Der Haegen (1987), B.E.VA.S. p. 27-58 
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3.2.2. PENDELSTROMEN 

Gezien de pendelgegevens van de recentste volkstelling (2001) op dit ogenblik nog niet beschikbaar 
zijn, worden hieronder noodgedwongen de gegevens van de volkstelling van 1991 gehanteerd. 

3.2.2.1. Woon-werk verplaatsingen: belang van Brugge als tewerkstellingsplaats 

In totaal waren er in 1991 49.930 (in 1981: 45.977) personen tewerkgesteld in Brugge waarvan 26.714 
Bruggelingen. Dit wil zeggen dat 53,5% van de tewerkgestelden in Brugge er ook woont. Wanneer we 
de cijfers van de volkstelling van 1991 vergelijken met die van 1981, zien we dat het aantal 
arbeidsplaatsen in Brugge gestegen is, maar dat het aantal tewerkgestelde Bruggelingen gedaald is van 
27.093 in 1981 naar 26.714 in 1991. Dit betekent dat er meer mensen van buiten Brugge komen 
werken. 

Het aantal werknemers dat naar Brugge komt werken, maar die van buiten Brugge afkomstig zijn, 
bedraagt 23.216 personen. Ze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de andere gemeenten van het 
arrondissement Brugge. De tewerkstellingsfunctie is dus niet beperkt tot het zogenaamde stadsgewest, 
maar omvat alle gemeenten van het arrondissement Brugge (58,6%). De attractiviteit van Brugge is ook 
nog vrij hoog voor Maldegem, Oostende en De Haan. 

Wanneer we de evolutie 1981-1991 bekijken, zien we dat het aantal tewerkgestelden die buiten Brugge 
wonen, praktisch in alle gemeenten van het arrondissement Brugge toegenomen is (behalve vanuit 
Knokke-Heist). Er komen dus meer mensen werken naar Brugge vanuit de omliggende gemeenten. 

Van de 117.063 inwoners van Brugge (volkstelling 1991) verplaatsen er zich dagelijks 41.404 naar hun 
werk, waarvan 26.714 (of 64,5%) binnen Brugge blijft en 14.690 (35,5%) naar ergens anders gaat om te 
werken. Van deze laatste groep gaat 57,6% binnen het arrondissement Brugge werken (met als toppers 
Oostkamp, Zedelgem en Knokke-Heist), 16,5% elders in West-Vlaanderen en 30,7% buiten West-
Vlaanderen. 

Bij het bekijken van de evolutie 1981-1991 zien we dat het aantal tewerkgestelden die wonen in Brugge 
gestegen is van 37.438 naar 41.404. Het aandeel hiervan die in Brugge zelf werkt is gedaald van 27.093 
(72,4%) naar 26.714 (64,5%). Dit betekent dat meer Bruggelingen buiten Brugge gaan werken. 

3.2.2.2. Woon-school verplaatsingen: betekenis van het onderwijs 

Brugge is ook een duidelijke onderwijsstad. De gegevens zijn afkomstig van de volkstelling van 1991 
van het NIS. We maken een opsplitsing tussen de pendel binnen Brugge, naar Brugge en vanuit Brugge: 

Van de 29.173 scholieren die naar Brugge naar school komen, zijn er 15.275 die Brugge als woonplaats 
hebben. Dit betekent dat 52,4% van de schoolgaande jeugd in Brugge van Brugge afkomstig is.  De 
leerlingen die school lopen in Brugge, maar er niet wonen, zijn voor 54% afkomstig van de overige 
gemeenten van het arrondissement Brugge, 29,5% komt uit de rest van de provincie West-Vlaanderen en 
nog zo’n 14% is afkomstig van Oost-Vlaanderen. 

Dagelijks verplaatsen er zich 20.078 leerlingen die woonachtig zijn in Brugge naar school.  Hiervan 
blijft 76% binnen Brugge. Van de 24% die buiten Brugge naar school gaat, loopt 25% school in de 
provincie Oost-Vlaanderen, 18,5% elders in België (buiten West- en Oost-Vlaanderen), 12% in de 
overige arrondissementen van de provincie West-Vlaanderen (exclusief arr. Brugge) en 11,5% in de 
andere gemeenten van het arrondissement Brugge (voor de overige 33% is de schoolplaats onbekend). 
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WOONPLAATS WERKPLAATS BRUGGE 
AANDEEL IN 

WERKFORENSEN 
WERKPLAATS WOONPLAATS BRUGGE 

 ABSOLUUT % %  ABSOLUUT % 

BRUGGE 26.714 53,5 - BRUGGE 26.714 64,5 

OOSTKAMP 2.431 4,9 46,4 BRUSSEL 1.240 3,0 

ZEDELGEM 2.219 4,4 43,3 GENT 954 2,3 

KNOKKE-HEIST 1.870 3,7 36,4 OOSTKAMP 940 2,3 

JABBEKE 1.606 3,2 46,0 OOSTENDE 892 2,2 

DAMME 1.565 3,1 54,0 KNOKKE-HEIST 849 2,1 

BLANKENBERGE 1.487 3,0 46,9 ZEDELGEM 724 1,7 

OOSTENDE 1.454 2,9 17,5 BLANKENBERGE 390 0,9 

BEERNEM 1.255 2,5 38,3 DAMME 361 0,9 

TORHOUT 780 1,6 19,6 BEERNEM 357 0,9 

MALDEGEM 739 1,5 16,6 JABBEKE 332 0,8 

DE HAAN 541 1,1 24,2 ANTWERPEN 330 0,8 

GENT 441 0,9 1,6 TORHOUT 235 0,6 

ZUIENKERKE 388 0,8 54,6    

ICHTEGEM 384 0,8 11,5    

ROESELARE 345 0,7 4,5    

OUDENBURG 336 0,7 14,7    

ANDERE 5.375 10,7 - ANDERE 7.086 17,1 

TOTAAL 49.930 100,0  TOTAAL 41.404 100,0 

TABEL 2 : WERKPENDEL VAN EN NAAR BRUGGE, 1991 

Bron : NIS 
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3.2.3. STADSGEWESTELIJKE ONTWIKKELING VAN BRUGGE 

Om de stedelijke ontwikkeling in ons land in kaart te brengen is het begrip ‘stadsgewest’ gehanteerd. Een 
stadsgewest is ‘de hele ruimtelijk vergrote structuur waarbinnen de uiteengelegde basisactiviteit van de 
stedelijke gemeenschap, namelijk wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving en ontspanning 
in overwegende mate gelokaliseerd zijn. Tussen deze activiteiten bestaan intense relaties, zodat een 
functioneel geheel gevormd wordt dat echter in belangrijke mate op de traditionele kernstad 
georiënteerd blijft’10. 

De auteurs van de stadsgewestbenadering beschreven de stedelijke ontwikkeling als volgt: “Na de 
tweede wereldoorlog begon het stedelijk geheel zich ruimtelijk ‘uit elkaar te leggen’ en belangrijke 
stedelijke elementen gingen zich buiten de agglomeratie ontwikkelen. Het suburbanisatie-proces kwam 
op gang en mede door de verhoogde mobiliteit kende de zogenaamde banlieue of buitenste zone van 
het stadsgewest een ontwikkeling die vanuit ruimtelijk oogpunt problemen oproept, onder meer door 
een in vergelijking met de agglomeratie extensieve vorm van bodemgebruik.” 

Voor de groei van het banlieueverschijnsel waren, naast de groeiende mobiliteit, de algemene 
welstandsverhoging, de veranderde woonappreciatie (wonen in het groen), de kortere werkduur en de 
verbeterde woonomstandigheden buiten de stad van grote betekenis. Deze laatste factoren zijn vooral 
verantwoordelijk voor het suburbaan wonen: verspreid, in afzonderlijke woonwijken, of in in-
omvorming zijnde dorpen of gehuchten. 

Dit stedelijk ontwikkelingsproces heeft geleid tot het ontstaan van min of meer concentrische zones 
binnen het stadsgewest : 

- De stadskern vormt het hart van de stad. Voor Brugge is dit de historische binnenstad. 

- De kernstad wordt dikwijls gezien als de samenvoeging van de stadskern en een aantal 
dichtbebouwde (19e-eeuwse) stadswijken eromheen. Voor Brugge is dit de binnenstad + Kristus-
Koning + Sint-Pieters + Sint-Jozef. 

- De morfologische agglomeratie kan men omschrijven als het visueel geheel van de aaneengesloten 
bebouwing en omvat de kernstad en de stadsrand (Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries, Sint-Kruis, en 
Sint-Michiels). 

- De banlieue is de recente demografische groeizone van de stad die door suburbanisatie m.a.w. door 
inwijking vanuit de agglomeratie tot stand is gekomen. Morfologisch sluit de banlieue niet aan bij de 
agglomeratie. Voor het Brugse stadsgewest gaat het over Oostkamp, Loppem, Zedelgem, Jabbeke, 
Varsenare en Sijsele. 

- De forensenwoonzone tenslotte huisvest nog een aanzienlijk aantal werkforensen en situeert zich 
voorbij de banlieue. 

                                                      
10 VAN DER HAEGEN H. en PATTYN M., "De Belgische stadsgewesten", Statistische Studiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek 

(NIS), Brussel, 1979, nr. 56, blz. 6 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 18 

 

Door H. Van der Haegen en M. Pattyn werden criteria uitgewerkt op basis van gegevens van de 
volkstellingen van 1970 en 1981. In 1981 is de omschrijving van de stadsgewesten sterker bepaald door 
de fusies van gemeenten in de zeventiger jaren dan door de toegenomen suburbanisatie, waardoor wij 
eerder aansluiten bij de afbakening in 1970, rekening houdend met de specifieke situatie van Zeebrugge. 

STADSGEWEST BRUGGE 

KERNSTAD  :  Binnenstad + Kristus-Koning + Sint-Pieters + Sint-Jozef 

AGGLOMERATI E :  Kernstad + Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels 

BANLIEUE  :  Oostkamp, Loppem, Zedelgem, Jabbeke, Varsenare, Sijsele 

POLDERZONE  :  Dudzele, Lissewege 

HAVENZONE  :  Zeebrugge, Zwankendamme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 2 : STADSGEWEST BRUGGE 

Bron : H. Van der Haegen en M. Pattyn 
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Hierna wordt een overzicht gegeven van de stadsgewestelijke ontwikkeling van Brugge : 

 1900 1930 1/1/1948 1/1/1962 1/1/1971 1/3/1981 1/3/1991 1/1/1997 1/1/2001 

BINNENSTAD 48.673    28.149 23.217 21.958 20.586 20.200 

KRISTUS-KONING    5.826 4.368 4.494 4.399 4.353 

SINT-PIETERS 
} 1.196 

   6.419 (3) 7.065 7.511 7.342 7.529 

SINT-JOZEF (8) 1.154     5.364 5.622 5.050 5.061 4.870 

KERNSTAD 51.020 49.332 (6) 49.613 47.682 45.758 40.272 39.013 37.388 36.952 

ASSEBROEK 2.733 6.936 11.337 14.422 15.572 (2) 18.413 19.079 19.478 19.379 

KOOLKERKE 758    815  768 1.049 1.815 2.393 2.636 2.723 3.038 

SINT-ANDRIES 7.148 8.740 10.583 13.409 16.835 18.067 18.467 18.286 19.261 

SINT-KRUIS 4.250 6.242 7.935 11.033 13.522 (1) 15.456 15.489 15.814 16.066 

SINT-MICHIELS 3.062 3.934 5.444 8.994 (9) 13.793 (2) 13.850 13.083 12.709 12.562 

STADSRAND 17.951 26.667 36.067 48.907 61.537 68.179 68.754 69.010 70.306 

MORF. AGGLOM. 68.971 75.999 85.680 96.589 107.295 108.451 107.767 106.398 107.258 

OOSTKAMP 6.690 6.648 7.754 8.138 (9) 8.999 11.892 12.358 12.735 12.511 

LOPPEM 2.060 2.038 2.557 2.744 (9) 3.204 4.251 4.812 5.184 5.312 

ZEDELGEM (7) 2.594 2.963 3.647 4.531 5.294 6.666 6.826 7.286 7.384 

JABBEKE 2.017 2.125 2.560 3.008 3.348 3.722 3.845 4.270 4.379 

VARSENARE 1.216 1.075 1.482 1.775 2.298 3.537 4.585 5.308 5.301 

SIJSELE 2.337 2.727 3.140 3.482 3.921 4.557 5.154 5.421 5.519 

BANLIEUE 16.914 17.576 21.140 23.678 27.064 34.625 37.580 40.204 40.406 

DUDZELE 2.273 2.259 (6) 2.069 2.049 (10) 2.112 (3) 2.069 2.267 2.265 2.184 

LISSEWEGE 1.976 2.266 (6) 2.178 2.014 2.254 (3) 2.276 2.096 2.176 2.505 

ZEEBRUGGE     (10) 4.671 4.425 4.308 3.968 3.889 

ZWANKENDAMME }  (5) 637 2.065 3.135 4.538 837 683 652  681 722 

TOTAAL 90.771 100.165 114.202 128.868 144.233 152.529 154.670 155.692 156.964 

TABEL 3 : BEVOLKINGSEVOLUTIE BRUGS STADSGEWEST 1900-2001 

Bron  : NIS, Volkstellingen 

(1) Op 01.01.1977 werd een gedeelte van Sint-Kruis afgestaan aan Damme (KB 17/09/1975). Het afgesplitste gebied betrof de 
wijk Vijvekapelle en bevatte 371 personen. 

(2) Op 01.05.1979 werd bij de administratieve herindeling van het Brugs grondgebied een gedeelte van Sint-Michiels bij 
Assebroek gevoegd. Het betrof de wijk Tiré en omvatte 1.085 personen. 

(3) Op 05.04.1979 werd het gebied ten zuiden van Lissewege administratief heringedeeld; 

 - een gedeelte werd overgeheveld van Zeebrugge naar Lissewege (omgeving Zeebruggelaan - 66 personen) 

 - een gedeelte werd overgeheveld van Zeebrugge naar Dudzele (omgeving Stationsweg - 47 personen) 

 - een gedeelte werd overgeheveld van Brugge (Sint-Pieters) naar Dudzele (omgeving Stationsweg - 42 personen) 

(5) Zeebrugge, oorspronkelijk een deel van Lissewege, Uitkerke en Heist werd op 12.06.1899 ingelijfd bij Brugge en telde bij de 
inlijving 637 inwoners (vnl. het huidige Zwankendamme). 

(6) Op 10.08.1932 werd een gedeelte van Lissewege, Dudzele en Zuienkerke bij Brugge ingelijfd. Het betrof het gebied tussen 
de baan Brugge-Zeebrugge en het Boudewijnkanaal en omvatte resp. 513, 209 en 10 personen. 

(7) Raming: tot 1920 behoorde Veldegem integraal tot Zedelgem. 

(8) Op 12.06.1899 werd een gedeelte van Koolkerke, Dudzele en de volledige gemeente Sint-Pieters-op-de-Dijk aan Brugge 
toegevoegd.  Dit gebeurde in verband met de realisatie van het Boudewijnkanaal. Dit gebied omvatte de huidige wijken 
Kristus-Koning, Sint-Jozef en Sint-Pieters en betekende de overheveling van resp. 1.142, 9 en 1.196 personen. 

(9) Op 01.01.1971 (KB 17.07.70) werd een gedeelte van Oostkamp en Loppem bij Brugge ingelijfd. Het betrof het gebied ten 
zuiden van de Heidelbergstraat en aan de verkeerswisselaar E40 - A17 en omvatte resp. 162 en 188 personen. 

(10) Op 01.01.1971 gebeurde eveneens een grenscorrectie met Heist, Ramskapelle en Oostkerke aan het Leopolds- en 
Schipdonkkanaal. Resp. 16 en 15 personen werden overgeheveld van Knokke-Heist naar Zeebrugge en Dudzele.  Daarnaast 
werden er resp. 3 en 28 personen van Dudzele overgeheveld naar Knokke-Heist en Oostkerke (deelgemeente Damme). 

 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 3 : BEVOLKINGSEVOLUTIE BRUGS STADSGEWEST 1900-2001 

De feitelijke bevolkingsevolutie kan tevens geplaatst worden in het theoretisch kader dat P. Cabus begin 
de jaren ’80 heeft ontwikkeld om de stedelijke ontwikkeling te vatten11. Cabus onderscheidt hierbij drie 
fasen, waaraan recentelijk nog een vierde fase kan aan toegevoegd worden (zie tabel 4) : 

1. Urbanisatiefase 

Deze fase kenmerkt zich door een relatief sterke aangroei van de kernstad, terwijl de agglomeratie- en 
banlieuegemeenten nauwelijks groeien. 

2. Suburbanisatiefase 

Deze fase kenmerkt zich door een status-quo van de kern terwijl de agglomeratie- en 
banlieuegemeenten sterk aangroeien. 

3. Desurbanisatiefase 

In deze fase wordt de bevolkingsafname van de kern zo sterk dat de agglomeratie dit niet meer 
compenseert zodat de ganse zone, kern + agglomeratie, haar bevolking ziet afnemen. Niettegenstaande 
de suburbanisatie van de banlieue versterkt doorgaat, kan ook deze de bevolkingsafname van de 
centrale zone bijna niet compenseren. 

4. Reurbanisatiefase 

Tenslotte kan nog een vierde fase onderscheiden worden, waarin de kern en de agglomeratie opnieuw 
positieve bevolkingscijfers kunnen voorleggen. 

                                                      
11 CABUS P., (1980) "De stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen, 1947-76" GERV - Berichten, 1980 nr. 29 
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BEVOLKINGSVERANDERING 

TYPE KERN AGGLOMERATIE SOM PERIFERIE SOM 
FASERING 

BRUGGE 

URBANISATIE       

1. EERSTE FASE ++ +/- +/++ +/- +/++ -1900 

2. TWEEDE FASE +/- + + +/- ++ 1900-1945 

SUBURBANISATIE       

1. EERSTE FASE +/- ++ +++ + +++ 1945-1960 

2. TWEEDE FASE - ++ + + ++ 1960-1970 

DESURBANISATIE       

1. EERSTE FASE -- + +/- ++ + 1970-1980 

2. TWEEDE FASE - +/- - + +/- 1980-1997 

RE-URBANISATIE +/- + + + + 1997- 

TABEL 4 : STEDELIJKE ONTWIKKELINGSFASEN NAAR CABUS 

Deze stedelijke ontwikkelingsfasen kunnen toegepast worden op Brugge, met dien verstande dat de 
eerste fase (de urbanisatiefase) eigenlijk plaatsvond tijdens de Middeleeuwen. Tijdens de 19de eeuw 
schommelde het inwonersaantal van de binnenstad tussen 45 à 50.000 inwoners. Vanaf 1900 (dankzij of 
ondanks de uitbouw van Zeebrugge?) begon de daling in de binnenstad. Brugge vóór de fusie van 1970 
kende zijn grootste bevolking reeds in 1910 met 53.285 inwoners. De randgemeenten (Sint-Michiels, 
Sint-Andries, Sint-Kruis en Assebroek) kennen al vanaf 1900 een gestage groei van hun bevolking. 

Na de tweede wereldoorlog versnelde deze groei in de randgemeenten tot omstreeks 1970, echter 
zonder dat er een massale uitloop was uit de oude kern (ca. -150 inwoners per jaar). De randgemeenten 
stegen met gemiddeld 1.000 inwoners per jaar. De banlieue kende reeds een lichte stijging, zonder 
spectaculair te zijn (suburbanisatie eerste fase). 

Tussen 1970 en 1980 vond er een forse daling plaats van de bevolking in de binnenstad (gemiddeld 
verlies van 500 inwoners per jaar), maar ook in de wijk Kristus-Koning. Dit verlies werd nauwelijks nog 
gecompenseerd in de agglomeratie. De groei zette zich door in de banlieue (gemiddeld +750 
personen/jaar). 

In de periode na 1980 merken we een daling van de bevolking in de morfologische agglomeratie (vnl. in 
de binnenstad, desurbanisatie eerste fase). Enkel de banlieue kende nog een stijging, zodat de 
bevolkingsevolutie van het stedelijk complex nog net positief was. 

Sinds 1997 kunnen we echter een kentering vaststellen in de dalende bevolkingscijfers (re-urbanisatie): 
de bevolking van de agglomoratie stijgt opnieuw, voornamelijk door een positief saldo in de 
randgemeenten. 
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4. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MESOSCHAAL 

4.1. OVERZICHT BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

4.1.1. FYSISCH BASISMILIEU 

Aangezien het fysisch basismilieu aan de oorsprong ligt van de huidige bestaande structuur is het 
passend hierop in te gaan. 

4.1.1.1. Reliëf en bodem12 

Globaal kunnen er drie zones onderscheiden worden : 

� De duinen en het strand 

Het strand vormt de overgangszone tussen zee en land. Aan de Belgische kust bestaat de strandzone 
volledig uit zand. De aanwezigheid van grote hoeveelheden schelpen en schelpfragmenten leidt ertoe 
dat het zand aan onze kust kalkrijk is. 

De hoogte van de kustduinen in het Brugse ligt tussen de 5 en 15 meter. Opvallend aan de duinen tussen 
Zeebrugge en Blankenberge is de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag op geringe diepte. 

� De polders 

Het poldergebied is vlak en laag. Het ligt globaal 3 tot 4 meter boven het laagwaterniveau van de zee.  
Binnen dit erg vlakke reliëf zijn toch duidelijke nuanceringen aanwezig. 

Als meest opvallende hoger gelegen gebieden, hebben we de rug tussen Sint-Pieters - Koolkerke 
enerzijds, en Blankenberge - Zeebrugge anderzijds. Deze rug valt samen met het inbraakgebied van 
grote getijdengeulen die ver landinwaarts reikten. Anderzijds zijn er ook een aantal duidelijk lager 
gelegen zones (< 1,25m): een uitgestrekte kom ten zuiden van Meetkerke (de Lage Moeren), de zone ten 
noorden van de Evendijk en een aantal vlekken in het inversie- en uitgeveend landschap tussen Dudzele 
en Damme. 

Op de reliëfkaart komt op verschillende plaatsen ook de relatief hogere ligging van de polderdorpen tot 
uiting; bv. Dudzele, Lissewege, Zuienkerke, Meetkerke, Oostkerke. Enkele van deze kernen bevinden 
zich op pleistocene opduikingen. 

Hoewel de reliëfverschillen in de polders zeer gering zijn, hebben ze een cruciale weerslag op de 
landschapsstructuur, het bodemgebruik en de natuurinhoud. 

Op bodemkundige basis kunnen globaliserend de volgende entiteiten onderscheiden worden: 

- Het massief, aaneengesloten kreekruggengebied tussen Sint-Pieters - Koolkerke en Zeebrugge - 
Blankenberge: lichte tot zware kleibodem op zand. 

- Het omvangrijke uitveningslandschap tussen Lissewege, Dudzele, Ramskapelle, Heist en Zeebrugge.  
Een groot deel wordt echter ingenomen door de achterhaven en is begin de jaren ’80 in belangrijke 
mate verdwenen onder de opspuitingen voor de achterhaven. Tussen de uitgeveende zones 
bevinden zich (al dan niet overdekte) lichte kreekruggen. 

                                                      
12  Bron :  Groendienst Stad Brugge, GNOP Brugge, Deel 2: Landschappelijke achtergronden, 2 april 1997 
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- Het uitgesproken inversielandschap met poelgronden en kreekruggen in het gebied tussen Dudzele, 

Koolkerke en Damme. De poelgronden bestaan uit met klei bedekte ingeklonken veeneilanden. Op 
bepaalde plaatsen bevindt de pleistocene zandige ondergrond zich op zeer geringe diepte. 

- De Lage Moeren, met zandig pleistoceen materiaal aan de oppervlakte, dat plaatselijk nog bedekt is 
met een dunne venige laag of met klei. 

- De vlak aan de Zandstreek aanleunende zone, met lichte tot zware kleiafzettingen die de 
pleistocene gronden dun overdekken. 

� De zandstreek 

Het reliëf van de zandstreek loopt van noord naar zuid geleidelijk op. Globaal genomen is het een 
vlakke en lage streek. Nabij Brugge tekenen zich twee zwakke ‘hoogten’ af: ten zuidoosten (Oedelem) 
en ten zuidwesten (Sint-Andries - Sint-Michiels). De hoogste zones reiken tot iets boven 20 meter. Het 
centrum van Brugge ligt grotendeels net boven de 5m-hoogtelijn. 

Er komen ook enkele ‘laagten’ voor in dit gebied waarvan de meest uitgebreide het meersengebied van 
Assebroek - Oostkamp is. De Wulgenbroeken (grotendeels Oostkamp) en twee komvormige laagten aan 
de benedenloop van de Kerkebeek en de Leiselebeek liggen eveneens net onder de 5 meter. Andere 
laagten vinden we ter hoogte van de Gemene Weidebeek (Assebroek), de Doolhof (Sint-Kruis) en het 
Duivelsnest (Sint-Andries). 

Het grootste deel van het grondgebied wordt ingenomen door zeer droge tot matig natte zandgronden.  
De oorspronkelijke podzolprofielen die zich als gevolg van bodemvormingsprocessen in de zandstreek 
ontwikkeld hadden, komen in Brugge nog in relatief sterke mate voor. 

In Sint-Andries is, op de hogere delen, de kwartaire dekzandlaag plaatselijk zeer dun. In de omgeving 
van Sint-Anna-ter-Woestijne dagzoomt het tertiair kleiig materiaal zelfs aan het oppervlak. Het is tevens 
een zone met stuwwater. 

Aan de noordrand van de zandstreek, dus tegen de grens met de polders, liggen lemige, tamelijk natte 
zandgronden. 

De overstromingsgebieden van de beken (Kerkebeek, Lijsterbeek, depressie van de meersen) worden 
ingenomen door alluviale zandlemige tot kleiige bodems.  

4.1.1.2. Hydrografie 

Hydrografisch gezien behoort Brugge volledig tot het bekken van de Brugse Polders, één van de elf 
Vlaamse waterbekkens. 

� De polders 

Het hydrografisch net in de polders heeft in belangrijke mate een natuurlijke basis. Vele waterlopen zijn 
overblijfselen van vroegere getijdegeulen en kreekjes, die na inpoldering in stand werden gehouden als 
afwaterings- en/of bevloeiingsgracht en die in de loop van de tijd min of meer gekanaliseerd zijn. Ze zijn 
gekenmerkt door hun grillig verloop en ze dwarsen eerder zelden hogere ruggen. Aanvullend daaraan 
werden ook volledig kunstmatige waterlopen aangelegd. Ze vallen veelal op door hun rechtlijnigheid en 
ze doorsnijden ook hogere ruggen. 

De vele ingrepen in het hydrografisch net van de polders en het zeer vlakke reliëf maken dat de 
begrenzingen van de stroom- en substroomgebieden vaak niet zo strikt zijn. Er lopen verbindingen over 
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stroomgebiedsgrenzen heen, langs waar bv. bevloeiing vanuit het ene stroomgebied naar het andere 
bewerkstelligd wordt. Naargelang de situatie (afvoer of bevloeiing) kan het water in bepaalde waterlopen 
verschillende stromingsrichtingen hebben. 

De waterlopen in de Brugse polders zijn verdeeld in drie poldergebieden: 

- De Zwinpolder (poldergebied tussen Boudewijnkanaal en Damse Vaart) met als belangrijkste 
waterlopen (en substroomgebieden): de Eivoordebeek, de Ronselarebeek en de Romboutswerve-
ader. 

- De Nieuwe Polder van Blankenberge (tussen Boudewijnkanaal en Oostendse Vaart) met als 
stroomgebieden: het Lisseweegs Vaartje, het Blankenbergs Vaartje en het bemalingsstation “de Katte” 
dat ondermeer de Lage Moere ontwatert. 

- De Damse Polder (ten zuiden van de Damse Vaart) met de Ede als belangrijkste interne waterloop. 

� De zandstreek 

Het waterlopennet in het zuidelijk deel van het grondgebied is veel beperkter dan in de polders. Het 
meest uitgebreide net komt voor in het meersengebied van Assebroek - Oostkamp, dat grotendeels via 
bemaling ontwaterd wordt. Dit gebied behoort tot het waterloopstelsel van het Sint-Trudoledeke en van 
de Bergbeek. Het valt gezien zijn specifiek karakter onder de bevoegdheid van een polderbestuur 
(Polder van het Sint-Trudoledeke). Vanuit zuidelijke richting (Loppem, Zedelgem, Aartrijke) stroomt 
doorheen Sint-Michiels de Kerkebeek naar Brugge toe en daarnaast ook het kleiner stelsel van de 
Lijsterbeek - Leiselebeek - Coupurebeek. 

Het water van alle bovengenoemde beekstelsels kwam van nature uit in de depressie van de voormalige 
Zuidleie, waarin in de 17de eeuw het kanaal Gent-Brugge uitgegraven werd. Op het bemalingsgebied 
van de meersen na (dat loost in het kanaal), wordt het water van deze beekstelsels in principe via het 
Zuidervaartje naar het Leopoldkanaal gevoerd. Bij oververzadiging zorgt het pompgemaal Ketsbrugge 
(nabij het station) voor een westelijke doorvoer naar de Oostendse Vaart via de Buitenvestingsgracht. 

4.1.1.3. Overstromingsgebieden 

Om in de toekomst wateroverlast te vermijden dient er ruimte voor water te worden voorzien. Dit kan 
zowel door de natuurlijke watergebieden bouwvrij te houden of door specifieke maatregelen in te lassen 
waardoor bebouwde gebieden met een overstromingsrisico gevrijwaard blijven.  

Van nature overstroombare gebieden (NOG) omvatten de ruimte die de waterlopen permanent of 
periodiek zouden innemen in afwezigheid van kanaliserende en beschermende infrastructuren. Gezien 
de poldergronden van nature overstroombaar zijn door de zee, zijn ze integraal als NOG geclassificeerd. 
De NOG-kaart geeft niet noodzakelijk het actueel overstromingsrisico weer, maar is een indicatie van 
waar overstromingen zich in een bodemkundig-historisch perspectief hebben voorgedaan. 

De recent overstroomde gebieden (ROG) zijn ingetekend op basis van gegevens van overstromingen 
tussen 1988 en 2000. Een aanvulling van deze informatie met gemodelleerde overstromingsgebieden13 
(MOG), heeft geleid tot de afbakening van risicozones voor overstroming. Dit zijn plaatsen die aan 
terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen blootgesteld worden. 

In Brugge zijn de volgende gebieden overstromingsgevoelig : 

                                                      
13 Op basis van gedetailleerde topografische metingen van waterlopen, en hydrologische en hydrodynamische modellering. 
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- Kerkebeekvallei 

- Assebroekse Meersen 

- Laaggelegen zones in de Dudzeelse Polders en het Damsevaart gebied 

- Laaggelegen zones in de Meetkerkse Moeren 
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4.1.2. HISTORISCHE ONTWIKKELING EN HUIDIG BODEMGEBRUIK 

In paragraaf 3.2.3 werd reeds bondig de ruimtelijke ontwikkeling van het Brugse stadsgewest in de 
laatste decennia weergegeven. Eén van de belangrijkste fenomenen en tendensen in de na-oorlogse 
stedenbouwkundige evolutie van Brugge is het uitdijen van de stedelijke structuur. 

Kaart 5 illustreert dit fenomeen14 en de tabel met de bodembezetting bevestigt dit cijfermatig. Het 
aandeel open ruimte is inderdaad drastisch verminderd tijdens de laatste twintig jaar (85 ha per jaar). Het 
terugschrijden van de open ruimte in Brugge is relatief hoger dan in de rest van de provincie West-
Vlaanderen, omwille van de uitbreiding van de Zeebrugse haven. 

De vermindering van de open ruimte gebeurt vanuit twee richtingen : 

- Door de uitbreiding van het stedelijk gebied door wegen, bedrijventerreinen, haveninfrastructuur en 
woongebieden. Het morfologisch dichtgroeien met omliggende gemeenten (of bijna vergroeien van 
bv. de rand van Sint-Andries met Varsenare of Assebroek met Steenbrugge) is het gevolg hiervan.  
Opvallend is de tertiaire verlinting van de invalswegen. Aan de hand van luchtfoto's uit 1980 en een 
actualisering ervan door eigen opname (januari 1990 i.f.v. het verkeersleefbaarheidsplan) werd 
hiervan een beeld opgesteld. In alle onderzochte straten is het aantal meter geveloppervlak per 100 
m straatlengte, ingenomen door winkelfuncties gestegen. Vooral de Maalsesteenweg en Moerkerkse-
steenweg hebben een vrij sterk winkelkarakter, maar ook in de andere straten, zoals de Generaal 
Lemanlaan, Astridlaan zien we duidelijk een stijgende evolutie in de winkelbezetting. Ook langs de 
Sint-Pieterskaai is de winkelfunctie duidelijk aangegroeid en uitgebouwd. 

- Vanuit de open ruimte zelf door de vestiging van para-agrarische bedrijven, intensieve veeteelt en 
serrebouw. 

 

 OPP. 1980 OPP. 1990 OPP. 2002 

 ha % ha % ha % 

% EVOLUTIE    

1980 -  2002   

BEBOUWDE PERCELEN15 2.254 17,6 2.644 19,1 3.095 22,4 + 4,8 

WEGENIS EN WATER 1.786 13,9 2.575  18,6 2.741 19,8 + 5,9 

LANDBOUWLAND 6.873 53,7 6.307 45,6 5.226 37,8 - 15,9 

RECREATIE, TUINEN EN 

BOOMGAARDEN 
513 4,0 421 3,0 366 2,6 - 1,4 

BOSSEN 765 6,0 730 5,3 700 5,1 - 0,9 

OVERIGE (BRAAK, PARKINGS, 
MILITAIR TERREIN) 

615 4,8 1.163  8,4 1.712 12,4 + 7,6 

TOTAAL 12.806 100 13.84016 100 13.840 100 0,0 

TABEL 5 : EVOLUTIE BODEMBEZETTING, 1980-2002 

Bron : administratie van het Kadaster 

                                                      
14 Bron: stedelijke Groendienst 
15  Omvat zowel woningen, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen, … evenals een niet onaanzienlijk onbebouwd gedeelte zoals 

tuinen. 
16 Het verschil in de totale oppervlakte van Brugge tussen 1980 en 1990 is te wijten aan de uitbreiding van de voorhaven van 

Zeebrugge met 1.134 ha (KB 21-12-1990). Deze gronden zijn voor het grootste deel opgenomen bij de categorie overige en 
waterwegen. 
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4.1.3. STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN 

De huidige structuurbepalende elementen van Brugge zijn : 

- de historische binnenstad 

- de concentrische bebouwing rondom de binnenstad 

- de kleine kernen Lissewege en Dudzele in het poldergebied 

- het zeehavengebied van Zeebrugge 

- de kanalen : Boudewijnkanaal, kanaal Oostende - Brugge - Gent en de Damse Vaart 

- de expressweg N31 

- het boscomplex Tillegem - Beisbroek - Tudor in het zuidwesten en Maleveld-Ryckevelde in het 
oosten 

- het meersencomplex in het zuiden 

De historische binnenstad is nog steeds het hart van de stad. Verschillende bovengemeentelijke 
voorzieningen, zoals detailhandel, onderwijs, cultuur en diensten bevinden zich in de binnenstad. Hier 
bovenop kent de binnenstad door de massale aanwezigheid van monumenten ook een toeristische 
functie: vooral het gebied tussen het station, ‘t Zand en de Markt trekt massa’s buitenlandse toeristen 
aan. Handel en horeca hebben zich hieraan aangepast en verdringen gedeeltelijk het wonen. De 
binnenstad wordt omsloten door de ring R30 en voor een groot deel door water dat aan de oostelijke 
kant nog een belangrijke scheepvaartfunctie vervult als verbinding tussen het Boudewijnkanaal en het 
kanaal Gent-Brugge. Door de combinatie met water en vestingen zijn weinig activiteiten verbonden met 
de ring, behalve grootschalige detailhandel in het noordelijk deel (Sint-Pieterskaai). 

Rondom de historische binnenstad hebben zich stedelijke deelgemeenten ontwikkeld in een radiaal 
patroon langsheen en tussen de verbindingswegen en steenwegen naar de omliggende gemeenten en 
steden. Een aaneengroeien met deze omliggende gemeenten heeft net niet plaatsgevonden, al is de 
scheiding soms smal (vb. Varsenare, Sijsele, Oostkamp). Deze steenwegen zijn locatieplekken van de 
voorzieningen op deelgemeenteniveau, soms ook op stedelijk niveau (vb. grootschalige kleinhandel 
langs de Maalsesteenweg en plaatselijk langs de Baron Ruzettelaan). Bij deze concentrische 
ontwikkeling ligt de nadruk op de oost-westrichting. De bossen en meersen in het zuiden en het 
poldergebied in het noorden hebben respectievelijk een even grote zuidelijke en noordelijke stedelijke 
woonontwikkeling verhinderd. Dit radiaal patroon van steenwegen werd doorbroken door de aanleg van 
de expresweg N31 in het westen. Deze 2x2-weg verzorgt niet alleen de aansluiting van het stedelijk 
gebied van Brugge met het autosnelwegennet (E40, A17 en A18) maar ook de ontsluiting van het 
zeehavengebied van Zeebrugge.  De expresweg vormt een duidelijke barrière in het woonweefsel van 
Sint-Michiels en Sint-Andries, maar heeft op zijn beurt ook voorzieningen van bovenlokaal niveau 
aangetrokken (vb. Jan Breydelstadion (Club en Cercle Brugge), Provinciaal Administratief Centrum 
Boeverbos, A.Z. Sint-Jan, Psychiatrische instelling, gevangenis, Olympiabad en camping), naast 
grootschalige kleinhandel (Veemarkt Sint-Michiels, Hoge Express aan de Legeweg), bedrijvigheid 
(Waggelwater) en regionale kantoren. 

De economische activiteiten zijn in oorsprong gerelateerd aan de ligging van de kanalen, met name het 
Boudewijnkanaal, dat de verbinding vormt tussen het zeehavengebied van Zeebrugge en de binnenstad, 
en het kanaal Gent - Brugge. De bedrijventerreinen langsheen het Boudewijnkanaal, in oorsprong een 
binnenhaven, zijn in expansie door de nabije ligging van de expresweg N31 (ontwikkeling Blauwe 
Toren, Herdersbrug). Het bedrijventerrein langs het kanaal Brugge-Gent wordt nadrukkelijk ingenomen 
door oudere, maar grote bedrijven. In de omgeving van het station ontstaat een tendens naar kantoor-
ontwikkeling. 
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De haven van Zeebrugge (“de poort”) bestaat grofweg uit twee delen, een kunstmatig aangelegde 
voorhaven in zee en de achterhaven in het poldergebied net tot aan de dorpskern van Dudzele. Tussen 
deze twee delen bevindt zich de woonkern van Zeebrugge. Volgens het gewestplan is er in de beide 
delen nog ruimte beschikbaar. De achterhaven sluit min of meer aan op de bedrijventerreinen langsheen 
het Boudewijnkanaal via (spoor)weginfrastructuren. 

Via Zeebrugge sluit Brugge aan op de kust en de Noordzee. Dit streven naar de zee is steeds een rode 
draad geweest in de stedelijke ontwikkeling van Brugge en gaat terug tot de Middeleeuwen, maar kende 
een definitief karakter in het begin van de 20e eeuw. Het typische kustlandschap is door de uitbouw van 
de haven slechts beperkt aanwezig. De duinengordel is een smalle strook tussen de Strandwijk en 
Blankenberge. De Strandwijk is naast de omgeving van de oude vismijn het enige deel van Zeebrugge 
met een kusttoeristische inslag. Het achterliggende poldergebied is wel uitgestrekter. Het is een 
overwegend open, grondgebonden agrarisch gebied met verspreide hoeven en talrijke waterlopen. 
Lissewege en Zwankendamme zijn kleine kernen in het westelijk deel van dit landschap, maar staan 
door de nabijheid van de haven onder druk. In het oostelijk deel bevindt zich de kern van Dudzele. In 
beide delen zijn grensoverschrijdend belangrijke natuurwaarden aanwezig (ondermeer de Meetkerkse 
Moeren, de omgeving Ter Doest, de Dudzeelse Polders, het gebied rond de Damse Vaart). 

De Oostendse Vaart en de steenweg op Moerkerke vormen duidelijke grenzen van het polderlandschap.  
Ten zuiden ervan is het landschap totaal anders. Het agrarisch grondgebruik is kleinschaliger, minder 
grondgebonden met glastuinbouw. Het landschap wordt gedomineerd door bossen, meersen en 
kasteelparken. Verschillende van deze bossen en kasteelparken kennen een recreatief gebruik en 
scheiden het stedelijk gebied van Brugge af van de omliggende gemeenten. 
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4.2. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

4.2.1. RUIMTELIJKE OPBOUW NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

Binnen de woonstructuur van Brugge kan onderscheid gemaakt worden tussen de zones gelegen in het 
verstedelijkt gebied en de zones gelegen in de open ruimte van Brugge. Het verstedelijkt gebied kent een 
hoge bebouwingsdichtheid en een concentratie aan stedelijke functies. Binnen het verstedelijkt gebied 
onderscheiden we de historische binnenstad en de stedelijke wijken. 

4.2.1.1. Historische binnenstad 

De historische binnenstad van Brugge vormt de kern van het aaneengesloten verstedelijkt gebied, en is 
gelegen binnen de tweede omwalling van de vroege middeleeuwen. De binnenstad is nog steeds een 
belangrijke woonplek, vooral dan het noordelijk deel ervan. Hiernaast bevinden zich in de binnenstad 
talrijke bovengemeentelijke voorzieningen, zoals detailhandel, onderwijs, cultuur en diensten. Hier 
bovenop kent de binnenstad door de massale aanwezigheid van monumenten ook een toeristische 
functie: vooral het zuidelijk gebied tussen het station, ‘t Zand en de Markt trekt massa’s buitenlandse 
toeristen aan. Handel en horeca hebben zich hieraan aangepast en zetten de woonfunctie onder druk. 

Toch kan men nog spreken van een grote verweving van functies. Afgezien van de handelsstraten die te 
kampen hebben met structurele leegstand, vertoont de spreiding van de bevolking over de binnenstad 
een evenwichtig beeld. Momenteel zijn nog een 20.000-tal personen gehuisvest in de binnenstad. De 
bewoningsvorm is kleinschalig gebleven, zodat in de binnenstad de hoogste woondichtheden terug te 
vinden zijn. 

4.2.1.2. Stedelijke wijken 

De eerste stedelijke uitbreidingen in het begin van de 20e eeuw vonden vooral plaats ten noorden van de 
binnenstad, met de Kristus-Koningwijk, Sint-Jozef en Sint-Pieters. Deze eerste stedelijke wijken worden 
gekenmerkt door hun vrij hoge bebouwingsdichtheid. Het is echter vooral na de tweede wereldoorlog 
dat de stad Brugge een forse groei kende, en zich rond de binnenstad een brede stadsrand ontwikkeld 
heeft met een lagere bebouwingsdichtheid. Het gaat om de stedelijke wijken Assebroek, Sint-Andries, 
Sint-Kruis, Sint-Michiels en (in mindere mate) Koolkerke. Deze verschillende wijken zijn vanuit de 
binnenstad radiaalsgewijs gegroeid langs de steenwegen door een stelselmatige invulling van de 
achterliggende gronden. Deze ontwikkeling deed zich vooral voor op de omliggende zandgronden, en is 
minder uitgesproken in het poldergebied ten noorden van de binnenstad. 

De verschillende stedelijke wijken hebben een aantal voorzieningen die vooral geconcentreerd zijn rond 
de steenwegen. De achterliggende bebouwing bestaat uit verkavelingen met open en halfopen 
bebouwing en zelfs woonparken. De wijken Sint-Andries en Sint-Michiels, ten westen van de stadskern 
worden doorsneden door de Expressweg N31, die hier een sterke barrière vormt. 

4.2.1.3. Perifere dorpen 

Ten noorden van het verstedelijkt gebied komen op Brugs grondgebied tevens een aantal dorpen voor. 
Ze zijn gelegen in het poldergebied en zijn ruimtelijk gescheiden van het stedelijk bebouwde weefsel. 
Het gaat over Dudzele, Lissewege en Zwankendamme met een vrij landelijk karakter en Zeebrugge met 
een meer verstedelijkt karakter. Deze dorpen beschikken in mindere of meerdere mate over een aantal 
dagdagelijkse voorzieningen. 
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4.2.1.4. Lintbebouwing 

Er komt weinig echte lintbebouwing voor op het grondgebied van Brugge. Het beperkt zich eerder tot 
een aantal uitlopers van dorpen, zoals : 

- Zeebruggelaan aan weerszijden ten noorden van Lissewege (zonevreemd) 

- Canadezenstraat te Lissewege (zuidkant is zonevreemd) 

- Westkapelsesteenweg, Zwaanhofstraat en Dudzeelsesteenweg ten noorden en ten zuiden van 
Dudzele (zonevreemd) 

- Brugse Steenweg ten noordoosten van Koolkerke 

- Heidelbergstraat aan weerszijden nabij de spoorweg, aansluitend bij Loppem 

- Blankenbergsesteenweg ten noorden van kruispunt Blauwe Toren, aansluitend bij de bewoning van 
het gehucht Polderwind van Zuienkerke (BPA 146 Zeelaan zuidwest) 

- Oostendsesteenweg ter hoogte van Blauwe Torenstraat (BPA 144 Speie) 

- Damse Vaart Zuid (BPA 163 Blauwe Zaal in opmaak) 

 

4.2.1.5. Geïsoleerde woninggroepen 

Tot de nederzettingsstructuur van Brugge behoren tevens een aantal geïsoleerde woninggroepen, zonder 
dat er een dorpskern gevormd is. Behalve de woonconcentratie ter hoogte van Kruisabele die op het 
gewestplan reeds bestemd is als woongebied, gaat het ondermeer over : 

- Beukemarestraat en Lisseweegsvaartje tussen Lissewege en Zwankendamme (zonevreemd) 

- Ter Doeststraat (zonevreemd) 

- Stationsweg nabij Herdersbrug (BPA 146 Zeelaan zuid-west) 

- Aardenburgseweg t.h.v. voetbalveld (ontwerp BPA 141 Spijkerswegel en 158 Bachten Beukenbos) 

- Moerkerksesteenweg nabij Pijpeweg (ontwerp BPA 158 Bachten Beukenbos) 

- Rijselsestraat nabij de Jagerstraat (BPA 30 Chartreuseweg-oost) 

 

4.2.1.6. Verspreide bewoning 

In het openruimtegebied bevindt zich tot slot nog vrij veel verspreide bewoning, al dan niet gegroeid uit 
stopgezette landbouwactiviteiten. Ook hier gaat het veelal over zonevreemde woningen. Veel van deze 
woningen zijn historisch gegroeide sites in het landelijk gebied die bij de opstelling van het gewestplan 
in een juridisch onzekere toestand gebracht werden. Inclusief de hierboven reeds vermelde 
zonevreemde woonlinten en woninggroepen zijn er op Brugs grondgebied ruim 800 woningen 
zonevreemd. Het merendeel van deze woningen (69%) is gesitueerd in (landschappelijk waardevol) 
agrarisch gebied, 16% bevindt zich in kwetsbaar gebied17. 

4.2.1.7. Andere woonvormen 

Tot voor kort kwam in Brugge ook nog het fenomeen voor van permanente bewoning op campings.  In 
1997 ging dit over 12 gezinnen op twee campings (Sint-Michiels en Sint-Kruis)18.  Door de regelgeving 
op Vlaams niveau kent dit fenomeen een uitdovend karakter. 

                                                      
17  Hiermee worden de bosgebieden, natuurgebieden en parkgebieden bedoeld. 
18  Bron: Mens & Ruimte. 
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Tenslotte kent Brugge nog een alternatieve woonvorm van wonen op het water: het betreft een 15-tal 
woonboten op het kanaal Gent-Brugge-Oostende. De meeste woonboten liggen geconcentreerd ten 
noordwesten van de historische binnenstad langsheen de Kolenkaai. Iets verderop, ter hoogte van de 
Kruisvest, liggen nog vijf woonboten. 
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4.2.2. WOONDICHTHEDEN 

De woondichtheden (zie kaart 9) zijn berekend op basis van het aantal gezinnen op 01/01/2001 ten 
opzichte van de netto bewoonde oppervlakte per statistische sector (met uitsluiting van het 
ruimtegebruik dat functioneert op bovenlokaal niveau zoals het Olympiapark, secundaire scholen, …). 

De gemiddelde dichtheid voor het gehele stedelijk gebied bedraagt 15,7 gezinnen/ha. Uiteraard zijn de 
hoogste dichtheden terug te vinden in de binnenstad (gemiddeld 30,4 gezinnen/ha), met de Sint-
Gilliswijk als topper (40,6 gezinnen/ha). Ook de eerste stedelijke uitbreidingen van het begin van de 20e 
eeuw kennen een relatief hoge woondichtheid: gemiddeld 22,9 gezinnen/ha in Kristus-Koning en 17,4 
gezinnen/ha in Sint-Jozef. 

De overige deelgemeenten van het stedelijk gebied zijn dunner bewoond: gemiddeld 16,3 gezinnen/ha 
voor Assebroek; 14,2 gezinnen/ha voor Sint-Michiels; 13,7 gezinnen/ha voor Sint-Pieters; 13,4 
gezinnen/ha voor Sint-Kruis; 12,7 gezinnen/ha voor Sint-Andries en 11,4 gezinnen/ha voor Koolkerke. 
Voor de wijken die aanleunen tegen de historische binnenstad (de Sint-Baafswijk te Sint-Andries, het 
Kruispoortkwartier te Sint-Kruis en ‘t Peerdje en de Sint-Catarinawijk te Assebroek) is de dichtheid 
merkelijk hoger (meer dan 25 gezinnen/ha) dan het gemiddelde van de deelgemeente. Men ziet de 
woondichtheid afnemen naarmate men verder van de binnenstad komt. De gemiddelde dichtheid voor 
het ganse randstedelijk gebied (exclusief de binnenstad) bedraagt 15 gezinnen/ha. 

Zo’n 3.300 gezinnen wonen in de kernen van het landelijk gebied (Kruisabele, Dudzele, Lissewege, 
Zwankendamme en Zeebrugge), met een dichtheid van minder dan 10 gezinnen/ha. 
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4.2.3. DEMOGRAFISCH PROFIEL 

4.2.3.1. Bevolkingsevolutie 

Uit tabel 6 blijkt dat de Brugse bevolking anno 2002 ongeveer op hetzelfde peil gekomen is als in 1970. 
In de provincie West-Vlaanderen zien we in dezelfde periode een bevolkingstoename, en in de rest van 
het arrondissement Brugge zelfs een sterke bevolkingstoename. 

 

 31/12/1970 01/03/1981 01/03/1991 01/01/2002 
index  

(1970 = 100) 

BRUGGE 116.865 118.020 117.063 116.836 99,9 

ARR. BRUGGE  (MET BRUGGE) 241.813 254.221 264.093 272.011 112,5 

ARR. BRUGGE (ZONDER BRUGGE) 124.948 136.201 147.030 155.175 124,2 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 1.054.431 1.079.253 1.106.829 1.132.275 107,4 

TABEL 6 : BEVOLKINGSEVOLUTIE BRUGGE IN VERGELIJKING MET HET ARR. EN DE PROVINCIE 

Bron : NIS, Volkstellingen 1970, 1981, 1991 en Rijksregister 2002 

 

4.2.3.2. Natuurlijk en migratiesaldo 

Onderstaande figuur leert ons dat de daling van de Brugse bevolking zich sinds 1975 quasi continu heeft 
doorgezet: van ca. 120.000 in 1975 tot minder dan 115.500 in 1996. Deze daling is volledig te wijten 
aan een negatief migratiesaldo vanaf 1975 met maxima van 500 à 600 personen, dat jaarlijks wel 
getemperd wordt door een geboortenoverschot (zie figuur 5). Dit negatief migratieoverschot is des te 
opvallender, gezien er in alle andere gemeenten van het arrondissement een duidelijk 
inwijkingsoverschot aanwezig is. Hoewel er voor Brugge geen gegevens beschikbaar zijn omtrent de 
verhuismotivatie van de uitwijkelingen, betreft het wellicht veelal jonge gezinnen met kinderen die op 
zoek gaan naar een woning met tuin in het groen in de randgemeenten (zie paragraaf 4.2.3.4). 

Sedert 1997 is er echter een trendbreuk vast te stellen ten opzichte van de bevolkingsdaling die zich tot 
het midden van de jaren ’90 gemanifesteerd heeft: het migratiesaldo is opnieuw positief waardoor de 
totale bevolking weer stijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4 : BEVOLKINGSLOOP 1970-2002 
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4.2.3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 5 : EVOLUTIE NATUURLIJK EN MIGRATIESALDO 1970-2002 

 

4.2.3.4. Migraties 

In tabel 7 worden de migratiestromen tussen Brugge en haar randgemeenten onder de loep genomen, 
m.n. in de periode 1981-2001. De hoogste migratiestromen doen zich voor tussen Brugge en Oostkamp 
en tussen Brugge en Knokke-Heist. Tussen Brugge enerzijds en Torhout en Zuienkerke anderzijds wordt 
er minst gemigreerd. 

 

 INWIJKING UITWIJKING SALDO 

BEERNEM 2.371 3.003 -632

BLANKENBERGE 3.637 3.898 -261

DAMME 3.502 4.172 -670

JABBEKE 2.941 4.632 -1.691

KNOKKE-HEIST 5.824 5.246 578

OOSTKAMP 5.755 6.869 -1.114

TORHOUT 1.004 1.118 -114

ZEDELGEM 4.285 5.282 -997

ZUIENKERKE 923 1.240 -317

ARR. BRUGGE 30.193 35.822 -5.629

REST W-VLAANDEREN 16.256 14.080 2.176

REST BELGIË 16.317 17.087 -770

BUITENLAND 10.595 8.805 1.790

TABEL 7 : EXTERNE MIGRATIESTROMEN TUSSEN 1981 EN 2001 

Bron : Stad Brugge, Jaarverslagen 

Wat de uitwijking uit Brugge betreft, is Jabbeke koploper met bijna 1.700 personen, gevolgd door 
Oostkamp, Zedelgem en Damme, en in mindere mate Beernem, Blankenberge en Zuienkerke. De 
uitwijking naar Torhout is verwaarloosbaar. Ten opzichte van de rest van West-Vlaanderen heeft er zelfs 
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een inwijking naar Brugge plaatsgevonden (bijna 2.200 personen op 20 jaar tijd)19. 

Knokke-Heist is de enige buurgemeente van Brugge waarbij het saldo tussen in- en uitwijking positief is. 
Er verhuizen dus iets meer mensen van Knokke-Heist naar Brugge, als er van Brugge naar Knokke-Heist 
gaan. De sociale status van de in- en uitwijkelingen is wellicht zeer verschillend. Er zijn echter geen 
gegevens beschikbaar over de sociaal-economische status van de migranten.  

Enkel de migratiecijfers naar leeftijd vertellen iets meer over de aard van de in- en uitwijkende 
bevolkingsgroepen. In figuur 6 zijn de migratiesaldi per leeftijdsklasse van Brugge uitgezet, uitgemiddeld 
over de periode 1997-2000. We kunnen een hoog vestingsoverschot van de jong volwassenen (18 tot 22 
jaar) vaststellen. Hieruit blijkt de aantrekkingskracht van Brugge op studenten en jonge werknemers.  
Omstreeks de leeftijd van 25 jaar, is er een massale uitwijking uit Brugge door jonge gezinnen (en hun 
kinderen). Omstreeks de leeftijd van 35 à 40 jaar, is er een gedeeltelijke terugkeer naar Brugge.  Tot op 
heden werd geen verder onderzoek gehouden naar de verhuismotieven van de in- en uikwijkelingen.  
Wellicht speelt bij de jonge gezinnen met kinderen het gebrek aan betaalbare woningen en gronden met 
tuin een belangrijke rol. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 6 : MIGRATIEPROFIEL NAAR LEEFTIJD 

                                                      
19 Volgens een studie van Van Hecke E. over de dynamiek van de migraties in België betreft het vooral de leeftijdscategorieën 

tussen 20 en 24 jaar en boven 55 jaar die de stad opzoeken. De leeftijdscategorieën tussen 25 en 40 jaar ontvluchten de stad, 
en aangezien ze meer in aantal zijn, veroorzaken deze het negatief migratiesaldo (VAN HECKE, E. (1991), Migrations et 
dynamique de l'espace Belge, BEVAS, p. 159-211). 
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4.2.3.5. Leeftijdsstructuur 

Uit tabel 8 kunnen we concluderen dat ook Brugge niet ontsnapte aan de ontgroening en vergrijzing van 
de bevolking: het aandeel van de jongeren is afgenomen, terwijl het aandeel van de 65-plussers sinds 
1981 met bijna 4% steeg. Ten opzichte van de rest van het arrondissement Brugge en de provincie West-
Vlaanderen heeft Brugge zelfs nog een iets oudere bevolking. 

Wat de groene druk20 betreft heeft Brugge ten opzichte van de 13 centrumsteden van het Vlaams Gewest 
een gemiddelde score (zo is de groene druk groter in Genk, Mechelen, Kortrijk, Roeselare en Sint-
Niklaas). De grijze druk21 daarentegen ligt in Brugge iets hoger dan het gemiddelde van de 13 
centrumsteden. Enkel in Oostende is de grijze druk opmerkelijk hoger dan in Brugge. In Gent, Hasselt en 
Leuven is de grijze druk beduidend lager. 

 

 1981 1991 2001 

LEEFTIJD 0 - 14  15 - 64 65 +    0 - 14  15 - 64 65 +    0 - 14 15 - 64 65 +    

BRUGGE 19,6 65,5 14,8 16,7 67,2 16,1 15,9 65,4 18,7 

ARR. BRUGGE (MET BRUGGE) 20,3 65,2 14,5 17,4 67,2 15,4 16,2 65,5 18,3 

ARR. BRUGGE (ZONDER BRUGGE) 20,9 64,8 14,3 17,9 67,2 14,9 16,4 65,6 18,0 

WEST-VLAANDEREN 20,5 65,0 14,5  18,1 66,5 15,4 17,0 64,6 18,3 

TABEL 8 : EVOLUTIE VAN AANDELEN VAN DE LEEFTIJDSGROEPEN 

Bron  : NIS, Volkstellingen 1981 en 1991, Rijksregister 2001 

 

4.2.3.6. Gezinnen en gezinsgrootte 

Hoewel er tot 1997 een continue daling van het Brugse bevolkingsaantal plaatsgreep, is het toch zo dat 
het aantal gezinnen stelselmatig is toegenomen, omwille van het algemeen verschijnsel van de 
gezinsverdunning en de enorme toename van de éénpersoonsgezinnen (zie tabel 9). 

 

 
AANTAL PRIVATE 

GEZINNEN 
TOENAME 

EÉNPERSOONS-
GEZINNEN 

TOENAME 
GEMIDDELDE 

GEZINSGROOTTE22 

01/01/1971 37.176  5.765  3,06 

01/03/1981 43.513 +  6.337 10.399 +  4.634 2,65 

01/03/1991 46.723 +  3.210 13.064 +  2.665 2,45 

01/01/2001 49.608 + 2.885 15.890 + 2.826 2,35 

TABEL 9 : GEZINSEVOLUTIE 1970-2001 

Bron : NIS, Volkstellingen 1970, 1981 en 1991, Rijksregister 2001 

                                                      
20  Dit is verhouding van het aantal 0 tot 19-jarigen ten opzichte van het aantal 20 tot 59-jarigen. 
21  Dit is de verhouding van het aantal 60-plussers ten opzichte van het aantal 20 tot 59-jarigen. 
22  Er werd geen rekening gehouden met inwoners van collectieve gezinnen. 
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In tabel 10 wordt een beeld gegeven van het aantal gezinnen per deelgemeente van Brugge. De 
gemiddelde gezinsgrootte is het kleinst in de binnenstad (1,97 m.a.w. het aantal éénpersoonsgezinnen 
overtreft er het aantal méérpersoonsgezinnen), en het hoogst in Zwankendamme en Koolkerke. 

 

 AANTAL PRIVATE GEZINNEN AANTAL INWONERS GEMIDDELDE GEZINSGROOTTE 

BINNENSTAD 10.283 20.243 1,97 

KRISTUS-KONING 2.200 4.497 2,04 

SINT-PIETERS 3.137 7.579 2,42 

SINT-JOZEF 1.981 4.802 2,42 

KOOLKERKE 1.141 2.951 2,59 

SINT-ANDRIES 7.840 19.341 2,47 

SINT-MICHIELS 5.107 12.592 2,47 

SINT-KRUIS 6.600 16.140 2,45 

ASSEBROEK 7.893 19.305 2,45 

ZEEBRUGGE  1.913 3.943 2,06 

ZWANKENDAMME 281 734 2,61 

DUDZELE 898 2.241 2,50 

LISSEWEGE 981 2.461 2,51 

TOTAAL 50.255 116.829 2,32 

TABEL 10 : AANTAL GEZINNEN PER DEELGEMEENTE, 2002 

Bron : NIS, Rijksregister 2002 

 

4.2.4. HUISVESTINGSPROFIEL 

4.2.4.1. Ouderdom van de woningen 

Om een beeld te krijgen van de ouderdom van de woningen per deelgemeente werd een beroep gedaan 
op gegevens van de NIS volkstelling van 1991. Het gaat hierbij om woningen, ongeacht het gebruik 
(bewoond, leegstaand, tweede verblijf, ...). Volgens deze gegevens dateert een kwart van het totaal 
aantal woningen te Brugge van voor W.O.I. Tijdens de daarop volgende periodes is telkens ongeveer 
16% van het Brugse woningenbestand gebouwd. Gezien de kortere tijdsspanne was de bouwactiviteit 
het grootst in de jaren ’60 en ’70. In de jaren ’80 is de bouwactiviteit sterk gedaald: slechts 8% van de 
woningen dateert van na 1980. 

Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen de deelgemeenten: zo is 72% van de woningen in de 
binnenstad gebouwd voor 1918. Voor Lissewege en Dudzele is dit 30%, terwijl het in de andere 
deelgemeenten om 10% en minder gaat. Tijdens het interbellum was de bouwactiviteit hoog in Sint-
Jozef, Sint-Pieters / Kristus-Koning en vooral in Assebroek. Na de tweede W.O. situeerde de nieuwbouw 
zich vooral in de randgemeenten (Sint-Kruis, Sint-Andries, Assebroek, Sint-Michiels). 
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De administratie van het kadaster geeft recentere gegevens (situatie 01-01-2003) over de ouderdom van 
woningen voor het volledige Brugse grondgebied. Volgens deze gegevens is uiteraard het aandeel van 
de woningen van na 1981 toegenomen ten nadele van het aandeel van de oudere woningen. 
Opmerkelijk is echter dat de bouwactiviteit in de jaren ’90 nog verder is afgenomen ten aanzien van de 
voorgaande decennia. De lagere bouwactiviteit in de jaren ’80 en ’90 in Brugge blijkt tevens uit een 
vergelijking met het Vlaamse gemiddelde, waar een veel hoger aandeel aan recente woningen kan 
geconstateerd worden (20% dateert van na 1981). 

 

DEELGEMEENTE 23 VOOR 1918 1919-1945 1946-1961 1962-1970 1971-1980 NA 1981 TOTAAL 

 ABS.  % ABS.  % ABS.  % ABS.  % ABS.  % ABS.  % ABS. 

BINNENSTAD 8.495 72,3 786 6,7 766 6,5 722 6,1 509 4,3 470 4,0 11.748 

SINT-JOZEF 89 4,6 518 26,6 633 32,5 264 13,5 370 19,0 75 3,8 1.949 

ST-PIETERS/  KRISTUS-

KONING 

365 7,6 1.140 23,9 878 18,4 1.149 24,1 626 13,1 615 12,9 4.773 

ZEEBRUGGE 179 7,1 343 13,7 693 27,6 775 30,9 436 17,4 81 3,2 2.507 

LISSEWEGE/ 

ZWANKENDAMME  

315 29,4 286 26,7 146 13,6 181 16,9 80 7,5 65 6,1 1.073 

DUDZELE 243 30,1 131 16,2 92 11,4 110 13,6 119 14,7 112 13,9 807 

KOOLKERKE 129 14,4 36 4,0 111 12,4 226 25,2 236 26,3 158 17,6 896 

SINT-KRUIS 678 11,4 980 16,4 1.182 19,8 1.043 17,5 1.473 24,7 604 10,1 5.960 

ASSEBROEK 640 9,3 2.026 29,3 1.414 20,5 719 10,4 1.487 21,5 624 9 6.910 

SINT-MICHIELS 486 9,2 534 10,2 1.244 23,7 1.560 29,7 1.056 20,1 376 7,2 5.256 

SINT-ANDRIES 839 11,6 1285 17,7 1.301 17,9 1.538 21,2 1.615 22,3 674 9,3 7.252 

TOTAAL 1991 12.458 25,4 8.065 16,4 8.460 17,2 8.287 16,9 8.007 16,3 3.854 7,8 49.131 

TOTAAL 2003  24,5  17,5  17,4  13,2  12,1  15,4 54.970 

VLAANDEREN 2003  16,4  17,3  17,1  12,4  15,9  20,9  

TABEL 11 : OUDERDOM VAN DE WOONGELEGEHEDEN 

Bron : NIS, Volkstelling 1991 + Administratie der Kadaster 2003 

 

4.2.4.2. Comfort van de woningen 

Voor het comfortniveau van de woningen wordt door het NIS een opsplitsing gehanteerd in 4 
categorieën. Met “groot comfort” wordt als minimumvereiste de aanwezigheid van een keuken (minstens 
4 m²), telefoon en garage verondersteld. Bij woningen met “middelmatig comfort” is klein comfort en 
centrale verwarming aanwezig. Met “klein comfort” bedoelt men de aanwezigheid van stromend water, 
toilet met waterspoeling, en een badkamer of stortbad. Woningen “zonder klein comfort” tenslotte 
voldoen niet aan de voorwaarden gesteld voor klein comfort. 

Uit de cijfers blijkt onder meer dat de meeste woningen “zonder klein comfort” zich bevinden in de 
binnenstad en Lissewege. Daar voldoen 23% van de woningen niet aan de voorwaarden gesteld voor 
klein comfort. Ook Dudzele heeft heel wat woningen “zonder klein comfort”. In totaal gaat het om 
6.360 woningen zonder klein comfort. Sint-Michiels, Koolkerke en op de derde plaats Sint-Andries zijn 

                                                      
23 De indeling per deelgemeente o.b.v. de kadastrale afdelingen verschilt lichtjes van de gemeentelijke indeling in deelgemeenten. 

Zo omvat de binnenstad ook een deel van Kristus-Koning, nl. de gedempte Komvest tussen de Ezelpoort en de Vlotkom. 
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deelgemeenten waar ongeveer de helft van het totaal aantal woningen voldoen aan de voorwaarden van  
“groot comfort”. Er is een duidelijk verband tussen de ouderdom van de woningen en het comfortniveau. 

4.2.4.3. Sociaal gerichte huisvesting in Brugge 

Tabel 12 geeft een overzicht van alle sociale woningen en kavels van erkende bouwmaatschappijen, het 
OCMW en de Stad Brugge op 01/01/2001. Uit de gegevens blijkt dat de sociale huisvestingssector het 
sterkst vertegenwoordigd is in Sint-Pieters en Koolkerke, met minstens 40% sociale woningen van het 
totaal aantal bewoonde woningen24. Kristus-Koning valt op door de afwezigheid van sociale woningen. 
 
Met een aandeel van 7,4% sociale huurwoningen scoort Brugge goed ten opzichte van het Vlaams 
Gewest (5,4%), maar iets minder ten opzichte van andere Vlaamse centrumsteden zoals Gent (9%) of 
Antwerpen (10,1%)25. 
 
Kaart 11 leert ons dat er ten aanzien van de sociaal gerichte woningbouw een verspreid beleid gevoerd 
is, en dat er geen getto-vorming ontstaan is. 
 

 

GEMEENTE-
AFDELING 

GEZINNEN 

2001 
SOCIALE 

HUURWONINGEN 
SOCIALE 

KOOPWONINGEN 
SOCIALE KAVELS 26 

TOTAAL SOCIALE 

HUISVESTING 

BINNENSTAD 10.134 829 8,2 34 0,3 0 0,0 863 8,5 

KRISTUS-KONING 2.124 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SINT-PIETERS 3.142 835 26,6 587 18,7 0 0,0 1.422 45,3 

SINT-JOZEF 1.980 328 16,6 380 19,2 76 3,8 784 39,6 

KOOLKERKE 1.107 127 11,5 181 16,4 147 13,3 455 41,1 

SINT-ANDRIES 7.756 365 4,7 82 1,1 742 9,6 1.189 15,3 

SINT-MICHIELS 5.076 353 7,0 330 6,5 0 0,0 683 13,5 

SINT-KRUIS 6.468 251 3,9 217 3,4 119 1,8 587 9,1 

ASSEBROEK 7.841 309 3,9 154 2,0 21 0,3 484 6,2 

ZEEBRUGGE 1.882 214 11,4 266 14,1 0 0,0 480 25,5 

ZWANKENDAMME 287 25 8,7 37 12,9 0 0,0 62 21,6 

DUDZELE 863 42 4,9 6 0,7 36 4,2 84 9,7 

LISSEWEGE 947 0 0,0 33 3,5 0 0,0 33 3,5 

TOTAAL 49.607 3.678 7,4 2.307 4,7 1.141 2,3 7.126 14,4 

TABEL 12 : INVENTARIS VAN DE SOCIALE HUISVESTING, 2001 

Bron : Inventaris Stad Brugge 

 

 

                                                      
24 We beschikken niet over het aantal woningen per gemeente-afdeling, maar we gaan ervan uit dat dit cijfer ongeveer overeenkomt 

met het aantal gezinnen, gezien elk gezin één woongelegenheid nodig heeft. 
25 Bron: APS, Interactieve Gemeentelijke en Regionale Databank. 
26 Dit zijn kavels die gerealiseerd werden op initiatief van de Stad Brugge, het OCMW of de Intercommunale. 
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4.2.5. NETWERK VAN VOORZIENINGEN EN DIENSTEN 27 

4.2.5.1. Administratieve voorzieningen 

De gemeentelijke administratieve voorzieningen zijn voor het grootste deel aanwezig in de binnenstad, 
en voornamelijk in de omgeving van de Burg, het hart van de stad. Hiernaast beschikt elke 
deelgemeente tevens over een dienstencentrum. De provinciale administratieve diensten zijn 
gelokaliseerd in de Provinciehuizen Boeverbos en Abdijbeke te Sint-Andries. De gewestelijke en federale 
administraties zitten verspreid over de binnenstad en de deelgemeenten (Aminal te Sint-Michiels en Sint-
Andries, AWV te Sint-Michiels, VLM te Kristus-Koning, …). 

4.2.5.2. Socio-medische voorzieningen 

Brugge beschikt over twee belangrijke ziekenhuizen: het AZ Sint-Jan (oorspronkelijk in de binnenstad) 
langs de Oostendse Vaart en goed bereikbaar via de expresweg N31, en de Sint-Lucaskliniek in 
Assebroek nabij de Gemene Weiden. Dit laatste hospitaal is minder goed bereikbaar, via woonstraten en 
de Baron Ruzettelaan (N50). Een kleinere kliniek (St. Franciscus Xaverius) bevindt zich nog in de 
binnenstad, en aan de achterkant van het station ligt een psychiatrische instelling (OLV). Langs de 
Chartreuseweg ligt het P.I.D.O., een instelling voor mentaal en fysiek gehandicapten. 

Rusthuizen bevinden zich nabij de ziekenhuizen en in elke stedelijke deelgemeente, naast een 
duidelijke concentratie in de binnenstad. 

4.2.5.3. Onderwijs 

Brugge is duidelijk een scholencentrum voor de regio en het aantal scholen is groot. De grootste 
concentratie van secundaire scholen (een 15-tal) is terug te vinden in de binnenstad. Er zijn tevens 
verschillende hogescholen in de binnenstad gevestigd (Europacollege, Groot Seminarie, Hoger 
Pedagogisch Instituut en drie afdelingen van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende). 

Hiernaast is er nog een omvangrijk scholencomplex aan het station kant Sint-Michiels, met drie 
Hogescholen (Katholieke Hogeschool HTI, Simon Stevin Instituut, en de Katholieke Hogeschool Brugge-
Oostende), en een aantal secundaire scholen (KTA, VHI, Ter Groene Poorte). 

Buiten deze concentraties in de binnenstad en aan het station is er in Brugge slechts één hogeschool 
gevestigd (de Industriële Hogeschool in Sint-Andries). Wel liggen er verspreid in de deelgemeenten 
verschillende grote secundaire scholen (Sint-Lodewijkscollege, Sint-Andreas Instituut, OLV-college, …). 

 

 

                                                      
27 De toeristisch-recreatieve en culturele voorzieningen worden afzonderlijk behandeld in paragraaf 4.7. 
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4.3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 

4.3.1. ECONOMISCH PROFIEL 

4.3.1.1. Aantal tewerkstellingsplaatsen 

Na Antwerpen en Gent, kent Brugge het grootste aantal arbeidsplaatsen in Vlaanderen. In 2001 waren er 
in Brugge in het totaal 62.114 arbeidsplaatsen, waarvan 9.675 of 16% zelfstandigen. Het aantal 
arbeidsplaatsen (werknemers & zelfstandigen) te Brugge is in de periode 1982-2001 gestaag gegroeid: 
van bijna 54.400 in 1982 tot ruim 62.100 in 2001. Dit betekent een toename van 7.700 personen over 
een periode van 19 jaar, of een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,9%. Het aantal zelfstandigen is in deze 
periode veel sterker aangegroeid (+ 33%) dan het aantal werknemers (+ 11%). Er zijn echter 
opmerkelijke verschillen per sector. 

Zo is in de secundaire sector, het aantal werknemers gedaald van ruim 14.500 in 1982 tot ca. 8.500 in 
2001. Vooral de metaalsector en de bouw hebben rake klappen gekregen, dit in tegenstelling tot de 
andere gemeenten van het arrondissement, en met name in Oostkamp en Zedelgem waar zich tussen 
1958 en 1990 een gevoelige stijging van de industriële tewerkstelling heeft voorgedaan. Nietemin blijft 
de metaalsector met 3.250 werknemers de belangrijkste subsector in de Brugse industrie. Grote 
bedrijven in de Brugse metaalsector zijn ondermeer BN, Spicer off Highway Belgium, Philips Industrial 
Activities en International Van. De zelfstandigen handhaven zich wel in de secundaire sector. 

De dienstensector daarentegen is nog steeds expansief. In de periode 1982-2001 kwamen er te Brugge 
gemiddeld 600 jobs per jaar bij in de dienstensector. Hiervan is echter een niet onaanzienlijk deel van 
deeltijdse aard. Er zijn echter geen relevante cijfers beschikbaar per gemeente over deeltijdse arbeid. 
Volgens een enquête van het NIS naar de beroepsbevolking in België werkte in 1993 bijna 13% 
deeltijds, waarvan 85% in de dienstensector. Het aandeel deeltijds werkenden stijgt gemiddeld met 
0,5% per jaar binnen de totale werkende beroepsbevolking. 

Het tertiairiseringsproces kent velerlei oorzaken: 

- het afstoten van de eigen dienstverlening binnen de industriële ondernemingen naar aparte 
dienstverlenende bedrijfjes (o.a. onderhoudspersoneel), 

- een stijging van de welvaart veroorzaakt meer vraag naar gespecialiseerde diensten dan naar 
industriële goederen, 

- een grotere behoefte aan gespecialiseerde diensten (fiscaliteit, managementadvies, ...) in het 
bedrijfsleven, 

- een grotere overheidstewerkstelling. 

Binnen de dienstensector wordt soms een onderscheid gemaakt tussen de tertiaire en de kwartaire 
sector, waarbij de kwartaire sector gedefinieerd wordt als de niet-commerciële dienstverlenende sector 
of de non-profit sector (overheid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening). 
Ook deze sector neemt nog steeds in belang toe, vooral door de groeiende tewerkstelling in de socio-
medische sector. Momenteel neemt de kwartaire sector bijna de helft in van de totale tewerkstelling in 
Brugge! 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 51 

 

 

PRODUCTIETAK 30-06-1982 30-06-1992 30-06-2001 

 ABS. % ABS. % ABS. % 

LANDBOUW - - 89 0,2 88 0,1 

VISSERIJ - - 286 0,6 155 0,3 

TOTAAL PRIMAIRE SECTOR 357 0,8 375 0,7 243 0,5 

ENERGIE EN CHEMIE 1.636 3,5 1.617 3,1 1.398 2,6 

METAAL 6.721 14,3 5.193 10,0 3.247 6,5 

VOEDING 1.231 2,6 1.062 2,0 1.031 1,6 

TEXTIEL/LEDER/CONFECTIE 791 1,7 577 1,1 387 0,7 

HOUT/PAPIER/PLASTIEK 993 2,1 823 1,6 637 1,2 

BOUW 3.198 6,8 1.917 3,7 1.709 3,6 

AFVALVERWERKING - - - - 58 0,0 

TOTAAL SECUNDAIRE SECTOR 14.570 30,9 11.189 21,6 8.467 16,2 

HANDEL 5.922 12,6 7.447 14,4 7.814 15,6 

VERKEER/VERVOER 3.248 6,9 4.641 9,0 5.357 8,5 

FINANCIËLE INSTELLINGEN 2.642 5,6 4.188 8,1 4.883 10,4 

TOTAAL TERTIAIRE SECTOR 11.812 25,1 16.276 31,5 18.054 34,5 

OVERHEIDSADMINISTRATIE 7.254 15,4 8.057 15,5 8.434 16,2 

ONDERWIJS 5.447 11,6 5.891 11,4 6.306 10,9 

SOCIO-MEDISCHE VERZORGING 5.435 11,5 8.225 15,9 8.867 17,1 

CULTUUR EN OVERIGE DIENSTEN 2.216 4,7 1.834 3,5 2.068 4,6 

TOTAAL KWARTAIRE SECTOR 20.352 43,2 24.007 46,3 25.675 48,8 

TOTAAL 47.091 100,0 51.847 100,0 52.439 100,0 

TABEL 13 : EVOLUTIE AANTAL WERKNEMERS 1972-2001 

Bron : RSZ-gegevens NIS 

 

 31-12-1982 31-12-1991 31-12-2001 

 ABS. % ABS. % ABS. % 

PRIMAIRE SECTOR 590 8,1 491 5,5 510 5,3 

SECUNDAIRE SECTOR 1.817 25,0 1.767 19,8 1.956 20,2 

TERTIAIRE SECTOR 4.868 66,9 6.685 74,8 7.209 74,5 

TOTAAL 7.275 100,0 8.943 100,0 9.675 100,0 

TABEL 14 : EVOLUTIE AANTAL ZELFSTANDIGEN 1982-2001 

Bron : RSVZ-gegevens NIS 
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4.3.1.2. Spreiding van de tewerkstelling 

Over de interne verdeling van de werkgelegenheid in Brugge zijn weinig statistische gegevens bekend, 
laat staan over de evolutie ervan. In het kader van het Verkeersleefbaarheidsplan (1991) is op basis van 
een aantal partiële bronnen (o.a. stedelijke taks- verordening op tewerkgesteld personeel uit 1988, 
aangevuld of gecorrigeerd met de balansencentrale van de Nationale Bank van België) een raming 
gemaakt van de tewerkstelling per statistische sector. Tabel 15 geeft hiervan een overzicht per 
deelgemeente voor 1991 : 

- Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Brugge werd in 1991 geraamd op ca. 57.500. 

- De binnenstad nam bijna 30% van de totale tewerkstelling voor haar rekening (16.984 personen of 
46 per ha). Het aantal werknemers (in loondienst) kon geraamd worden op 14.673. Vergelijk 
hiermee het cijfer uit 1972: 10.454 (= 25% van de toenmalige werkgelegenheid). Dit betekent dat 
de concentratie van de werkgelegenheid in de binnenstad is toegenomen, naast de uitbouw van 
verschillende industrieterreinen en de Zeebrugse haven. 

- Deelgemeente Zeebrugge (haven + dorp) leverde werk aan 6.000 mensen of evenveel als de 
deelgemeente Sint-Michiels, wat verrassend laag te noemen is. Volgens recentere cijfers (2001) van 
de Nationale Bank van België zou het aantal tewerkgestelden in de havenzone van Zeebrugge (ten 
noorden van Herdersbrug) ca. 4.900 personen bedragen. 

 

KERNNAAM 28 INWONERS % ARBEIDSPLAATSEN % 

ASSEBROEK 18.574 15,8 4.481 7,8 

BINNENSTAD 22.234 18,9 16.984 29,5 

DUDZELE 2.007 1,7 464 0,8 

KOOLKERKE 2.621 2,2 234 0,4 

KRISTUS-KONING 4.384 3,7 1.997 3,5 

LISSEWEGE 2.201 1,9 342 0,6 

SINT-ANDRIES 19.229 16,4 5.034 8,8 

SINT-JOZEF 5.339 4,5 2.784 4,8 

SINT-KRUIS 15.994 13,6 3.999 7,0 

SINT-MICHIELS 12.446 10,6 6.130 10,7 

SINT-PIETERS 7.556 6,4 9.039 15,7 

ZEEBRUGGE 4.911 4,2 5.993 10,4 

TOTAAL KERNEN 117.496 100,0 57.481 100,0 

TABEL 15 : OVERZICHT SOCIAAL-ECONOMISCHE GEGEVENS PER KERN 

Bron : Verkeersleefbaarheidsplan Brugge, deelrapport 4, 1991 29 

                                                      
28  In functie van het verkeersmodel is de afbakening van een aantal kernen lichtjes verschillend van de deelgemeenten. 
29  Recentere tewerkstellingscijfers per deelgemeente zijn niet beschikbaar. 
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4.3.1.3. Bedrijven met de grootste tewerkstelling in Brugge 30 

Anno 2001 zijn er op het grondgebied van Brugge slechts 3 bedrijven die meer dan 500 mensen 
tewerkstellen. Het gaat om : 

- BN-Bombardier (La Brugeoise) : 954 personen 

- Philips Industries Brugge (Herdersbrug) : 756 personen 

- Clark-Hurth Components (La Brugeoise) : 601 personen 

Deze bedrijven komen na New Holland Belgium (1.982 personen) en Tyco Electronics Oostkamp (1.026 
personen) in de top volgens tewerkstelling in het arrondissement Brugge. Bij praktisch alle bedrijven uit 
het Brugse is in de afgelopen jaren een dalende trend merkbaar van het aantal tewerkgestelden. 

In paragraaf 4.3.1.1 is reeds gewezen op het belang van de kwartaire sector in Brugge. Naast de 
hierboven vermelde industriële bedrijven zijn er verschillende overheidsbedrijven met meer dan 500 
tewerkgestelden: het stadsbestuur, de ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas, de gevangenis, … 

 

                                                      
30  Bron:  Stad Brugge, Jaarverslag 2001 
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4.3.1.4. De haven van Zeebrugge 

De haveninfrastructuur en de ligging aan de Noordzee garanderen voor Zeebrugge een toegankelijkheid 
die door andere Belgische havens niet kan worden geëvenaard. De mogelijkheden om tegen geringe 
kosten en binnen een kort tijdsbestek met diepgaande schepen, onafhankelijk van het getij, de 
voorhaven aan te lopen, zijn bijzonder groot. 

De recent ontwikkelde havenuitrusting maakt een hoge behandelings- en rotatiesnelheid mogelijk, 
waardoor de productiviteit in de Brugse haven tot de hoogste in Europa behoort. Met deze troeven kon 
(Zee)Brugge een sterk op het Verenigd Koninkrijk gerichte stukgoedtrafiek ontwikkelen. 

In 2002 deden 9.989 zeeschepen Zeebrugge aan en werd er bijna 33 miljoen ton goederen verhandeld.  
Bijna 80% hiervan zijn stukgoederen (36% containergoederen, 41% roro en 2% andere stukgoederen), 
5% bulkgoederen (vooral bouwmaterialen) en 15% vloeibare bulkgoederen (vooral aardgas en andere 
geraffineerde olieproducten). De laatste decennia is vooral het aandeel van de containers in belang 
toegenomen, terwijl het aandeel van de bulkgoederen een sterke daling kende.  

In tegenstelling tot de groeiende goederentrafiek kende Zeebrugge een systematische terugval van de 
passagierstrafiek. Begin de jaren ’80 waren er nog meer als 2 miljoen reizigers per jaar, maar dit aantal is 
anno 2002 teruggevallen naar zo’n 775.000 reizigers per jaar. 

Naast de goederentrafiek en passagiersvervoer is er in Zeebrugge ook de Zeemachtbasis, een 
vissershaven (vismijn en omgeving) en een kleine jachthaven. 

Zeebrugge is inzake hinterlandverbindingen een bimodale haven: 83% van het maritiem verkeer wordt 
via de weg (66%) of het spoor (17%) naar het hinterland vervoerd. Op de derde plaats komt de 
pijpleiding voor transport van aardgas (8%). De overslag met zeeschip naar andere havens staat in voor 
9%. Met een aandeel van 1% komt de binnenvaart als modus op de laatste plaats. 

 
 

 
TRANSHIPMENT 

FEEDER 
SEA-RHINE BINNENVAART SPOOR WEG PIJPLEIDING TOTAAL 

RORO 60 - - 848 12.742 - 13.650 

CONTAINERS 51 876 48 4.607 6.283 - 11.865 

STUKGOED 2 - 133 59 592 - 786 

VLOEIBARE BULK 1.760 - 14 - 511 2.637 4.922 

VASTE BULK - - 46 11 1.655 - 1.712 

TOTAAL 1.873 876 241 5.525 21.783 2.637 32.935 

AANDEEL 6% 3% 1% 17% 66% 8% 100% 

TABEL 16 : MODAL-SPLIT VAN HET MARITIEM VERKEER, 2002 (1.000 ton) 

Bron : M.B.Z. Jaarverslag 2002 
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4.3.2. RUIMTELIJK OPBOUW ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Hierna volgt een beschrijving van de bestaande bedrijventerreinen in Brugge. Per terrein is telkens de 
bruto-oppervlakte31 en tewerkstelling32 aangegeven. 

4.3.2.1. Industriegebied in de haven 

We hanteren hier de afbakening van het havengebied volgens het Koninklijk Besluit van 199333. Dit 
havengebied kan ingedeeld worden in twee zones: ten noorden van Herdersbrug heeft men de 
havenzone Zeebrugge (opgedeeld in de voorhaven en achterhaven), ten zuiden hiervan de havenzone 
Brugge (met de terreinen Herdersbrug, Nijverheidsdok en Handelsdok). 

� Voorhaven : totale oppervlakte: 540 ha, tewerkstelling: 1.267 

De voorhaven is het havengebied dat uitgebouwd is in zee en beschermd wordt door twee lange 
strekdammen. De voorhaven is toegankelijk voor schepen zonder het gebruik van sluizen. In de 
westelijke voorhaven bevinden zich diverse roll-on/roll-off en containerterminals. Het Wielingendok en 
het Albert II-dok zijn uitgerust om belangrijke ro/ro en container trafieken te ontvangen, maar 
verschillende terreinen zijn nog niet benut. Ook het tijdok behoort tot de westelijke voorhaven en biedt 
plaats aan één van de Sea-Ro terminals. 

In de oostelijke voorhaven bevinden zich vooraan de LNG-terminal van Distrigas en rond het 
Brittaniadok de ro/ro terminals van Sea-Ro. Tussen beide takken van de voorhaven liggen de Marinebasis 
en de vissershaven. 

� Achterhaven : totale oppervlakte: 1.180 ha, tewerkstelling: 1.280 

De achterhaven ligt achter de Pierre Vandamme sluis en de Visart sluis. Ze bestaat uit vier dokken: het 
Prins Filipsdok en het  voormalige Ferrydok die rechtstreeks in verbinding staan met het 
Boudewijnkanaal; en het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok die verbonden zijn met het 
Boudewijnkanaal via het Verbindingsdok. 

Rond het Prins Filipsdok en het Ferrydok wordt tegenwoordig enkel nog stortgoed behandeld. Aan het 
Noordelijk Insteekdok worden aanzienlijke volumes aan fruit, hout en stukgoed verwerkt. Aan de 
westelijke kaaien van het Zuidelijk Insteekdok (Bastenakenkaai) liggen gespecialiseerde 
stortgoedterminals (kolen en cokes, ertsen, …), terwijl aan de oostelijke kaaien (Canadakaai) nieuwe 
personenwagens en stukgoed verhandeld worden. Rondom de nieuwe vismijn is er visverwerkende 
nijverheid aanwezig. 

� Herdersbrug : totale oppervlakte: 240 ha, tewerkstelling: 1.614 

Dit bedrijventerrein is gelegen tussen het Boudewijnkanaal en de spoorweg, in het noorden begrensd 
door de ‘Herdersbrug’ in Dudzele, en in het zuiden aansluitend op het Nijverheidsdok. Aan de 
westelijke kant van dit industrieterrein grenst de KMO-zone van de Blauwe Toren. Het terrein wordt in 

                                                      
31  Het betreft hier telkens de bruto-oppervlakte aan industriegebied zoals bestemd in het vigerende gewestplan en eventuele 

BPA’s.  
 Bron voor de terreinen in de haven: WES, 2003, Analyse van het ruimtegebruik in de haven van Brugge-Zeebrugge, 

Deelonderzoek in het kader van het Strategisch Plan voor de Haven Brugge-Zeebrugge.  
 Bron voor de overige terreinen: WVI, 2003, deelnota Economische activiteiten, Deelonderzoek in het kader van de afbakening 

van het regionaalstedelijk gebied Brugge. 
32  Bron: GOM-inventaris, 2001, tewerkstelling per bedrijventerrerin. Het betreft de totale tewerkstelling van de (grotere) bedrijven 

waarvan de tewerkstelling gekend is. De totale tewerkstelling zal dus hoger liggen. 
33  Koninklijk Besluit van 2 februari 1993 over de Overdracht van de verschillende havengebieden van de Staat aan het Vlaams 

Gewest. 
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twee gesneden door de Pathoekeweg: de bedrijven ten westen van deze weg zijn hoofdzakelijk niet-
watergebonden, terwijl de bedrijvigheid ten oosten van de weg (dus onmiddellijk grenzend aan het 
Boudewijnkanaal) hoofdzakelijk watergebonden is. De Pathoekeweg zorgt tevens voor de ontsluiting in 
noordelijke richting naar de expressweg (N31) of in zuidelijke richting naar de Ring (R30). 

De gemiddelde kavelgrootte op het terrein is groot te noemen (3,6 ha), maar ten zuiden van het terrein in 
de Peraltastraat en de Kleine Pathoekeweg zijn de kavels beduidend kleiner. Er bevinden zich 
verschillende ‘bedrijven’ met een openbaar karakter (brandweerkazerne, electriciteitscentrale, 
waterzuiveringsinstallatie, verbrandingsoven en containerpark), maar voor de rest lopen de activiteiten 
zeer uiteen: zowel be- en verwerkende industrie, bouw, metaal, groothandel en een concentratie van 
autogarages ten zuiden van de Kolvestraat. Binnen de grenzen van dit bedrijventerrein zijn twee 
beschermde hoeves (Hoeve Goudblomme en Hoeve Peralta) gelegen. De landschappelijke structuur van 
het terrein is versterkt door een kenmerkende rij windturbines. 

� Nijverheids- en Handelsdok: totale oppervlakte: 140 ha, tewerkstelling: 1.835 

Het Nijverheidsdok en Handelsdok zijn gelegen aan het zuidelijke uiteinde van het Boudewijnkanaal 
met zijn drie dokken, en zijn dus geschikt voor watergebonden bedrijvigheid. De zone is toegankelijk 
voor zeeschepen. De Verbindingssluis aan de Sint-Pieterskaai biedt toegang tot het kanaal Gent-
Oostende. De dokken en het Boudewijnkanaal worden gebruikt voor de overslag van kleine bulk, 
stukgoed, geraffineerde olie, zand en grint. In het zuidoosten komen er tevens een aantal stedelijke 
activiteiten (politie, cultuur-entrepot) voor. Beide dokken worden ontsloten via de ring (R30). 

Het Nijverheidsdok rondom het Pierre Vandammedok heeft in westelijke richting nog een uitloper in de 
Laconiastraat. De Laconiastraat is echter geen zuiver industriegebied: er bevinden zich slechts een 
tiental bedrijven die niet watergebonden zijn, waaronder de VDAB en enkele diensten van de stad 
Brugge (gebouwendienst, wegendienst en dienst feesten). Via BPA Vaartstraat heeft dit gebied dan ook 
een multifunctionele bestemming gekregen. 

Het Handelsdok ligt ten oosten van het Boudewijnkanaal rondom het Van Nieuwenhuysedok en het 
Emile Cousindok, en loopt in noordelijke richting nog verder door in de Coiseaukaai, de oostelijke kade 
van het Boudewijnkanaal. De zonevreemde bedrijvigheid ten oosten van de Coiseaukaai is inmiddels 
geregulariseerd via BPA 154 Lodewijk Coiseaukaai I. 

4.3.2.2. Andere bedrijventerreinen ingekleurd als industriegebied 

� Transportzone: totale oppervlakte: 76 ha, tewerkstelling: 1.026 

De transportzone bevindt zich ten westen van de expresweg (N31). Gezien de ligging nabij de haven 
bevinden er zich verschillende vervoersondernemingen en allerlei aanverwante bedrijven (autobanden, 
reiniging van vrachtwagens, hotel). Momenteel is ongeveer de helft van het terrein benut. 

� Waggelwater : totale oppervlakte: 71 ha, tewerkstelling: 1.155 

Het Waggelwater bevindt zich ten oosten van de expresweg (N31) en ten zuiden van het kanaal Brugge 
– Oostende. Het terrein is goed ontsloten via de Bevrijdingslaan. De bedrijven op dit terrein behoren 
hoofdzakelijk tot de (groot- en klein)handel en de dienstensector en nauwelijks tot de be- of 
verwerkende industrie. De kavelstructuur van dit bedrijventerrein bestaat dan ook uit vele, kleine kavels 
(met een gemiddelde oppervlakte van 0,7 ha). Enkel de elektriciteitsproducent Electrabel neemt een 
groot terrein in. 
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� La Brugeoise - Ten Briele : totale oppervlakte: 66 ha, tewerkstelling: 1.555 

La Brugeoise en Ten Briele liggen ten zuiden van het station van Brugge, tussen de spoorweg en het 
kanaal Gent-Brugge. La Brugeoise wordt in hoofdzaak bezet door de NMBS (rangeerstation), Bombardier 
Eurorail BN en Clark-Hurth. Dit zijn grootschalige regionale bedrijven (beide meer dan 600 
werknemers), in oorsprong gebonden aan de ligging langs de spoorweg. Ook het parkeergebouw aan het 
station ligt op La Brugeoise. De wegontsluiting van dit terrein is niet optimaal. 

Ten zuiden van de wegverbinding tussen de Vaartdijkstraat en de Spoorwegstraat ligt Ten Briele, waar 
ondermeer Fabricom gevestigd is. Via BPA La Brugeoise fase Ten Briele werd de bestemming van dit 
terrein verruimd, zodat er naast industriële en ambachtelijke bedrijvigheid nu ook ruimte is voor 
kantoren en een aantal nutsvoorzieningen (containerpark, autobusstelplaats, …). 

� Steenkaai : totale oppervlakte: 22 ha 

Het betreft een industrieterrein in een waardevol open ruimtegebied (de Meetkerkse polder) langsheen 
de Oostendse Vaart dat als een paarse vlek is ingekleurd in het gewestplan en dat voornamelijk wordt 
ingenomen door twee regionale bouwbedrijven. Omwille van een gewenste hergroepering van de 
bedrijfsactiviteiten werd in 1995 nog een uitbreiding van deze zone met 5 ha goedgekeurd (via 
gewestplanwijziging). 

4.3.2.3. Bedrijventerreinen ingekleurd als KMO-zone 

� Blauwe Toren : totale oppervlakte: 85 ha / tewerkstelling: 1.520 

Dit bedrijventerrein situeert zich ten westen van het industrieterrein Herdersbrug en is gelegen tussen de 
N371 Blankenbergsesteenweg langswaar het terrein ontsloten is, en de spoorweg. Het bestaat uit 
bedrijven van zeer gevarieerde grootte en activiteiten: zowel be- en verwerkende industrie als 
groothandel, kleinhandel, dienstverlening, distributie, … Als gevolg van de gewestplanwijziging is ten 
noorden van het bedrijventerrein een uitbreiding mogelijk met 16 ha. Ook in zuidelijke richting werd 
een uitbreiding van 6 ha voor de bestaande bedrijven mogelijk gemaakt via het BPA Dulleweggeleed. 

� Veemarkt Sint-Michiels : totale oppervlakte: 15 ha 

Dit bedrijventerrein is gelegen aan de expressweg (N31) en de Koningin Astridlaan. In de Grasdreef 
bevinden zich enkele lokale bedrijven (aannemersbedrijf, schrijnwerker, drukkerij, ...), maar de 
meerderheid van de zaken situeert zich in de detailhandel en dienstensector: grootwarenhuis, garage, 
restaurant, kantoren, … 

� Vaartdijkstraat Zuid : totale oppervlakte: 4,5 ha 

Dit bedrijventerrein bevindt zich ten zuiden van het Lappersfortbos, tussen de spoorwegberm en het 
Zuidervaartje. Op dit terrein is momenteel geen bedrijvigheid aanwezig. Het wordt ingenomen door  
een met populieren beplant moerasland. 
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4.3.2.4. Bedrijventerreinen in woongebied 

� Dreef ter Panne : totale oppervlakte: 6 ha 

Dreef ter Panne is gelegen in Sint-Jozef, ten oosten van het Boudewijnkanaal, achter de L. Coiseaukaai.  
Dit bedrijventerrein omvat activiteiten van allerlei aard: beschermde werkplaats, fitnesscentrum, garage / 
carrosserie, transportbedrijf, metaal-verwerkend bedrijf, …  en omvat ook twee woningen. Het BPA dat 
de inrichting van dit gebied regelt dateert van voor het gewestplan, maar de laatste wijzigingen van erna. 

� Veemarkt Sint-Pieters : totale oppervlakte: 10 ha 

De Veemarkt Sint-Pieters, aan de Sint-Pieterskaai gelegen, omvat voornamelijk groothandelsbedrijven 
gericht op voedingsproducten, naast de locatie van het slachthuis. De veemarkt is inmiddels gesloopt. 

 

4.3.2.5. Verspreide bedrijvigheid 

Niet alleen de bedrijven die gelegen zijn op bedrijventerreinen, maar ook de verspreide bedrijven 
maken deel uit van de economische structuur. 

Zo is er in Brugge een sterke verwevenheid tussen wonen en bedrijvigheid. Hierbij gaat het meestal over 
niet-hinderlijke ambachtelijke bedrijven. De Gistfabriek in het noorden van de binnenstad werd door 
haar grootschaligheid als zonevreemd beschouwd, maar is inmiddels geregulariseerd via een BPA34. Een 
beperkt aantal andere zijn via goedgekeurde BPA’s gedwongen tot herlokalisatie (o.a. Structobeton, 
Mouterij Huys, De Pourq). 

Hiernaast bevinden zich nog een 30-tal bedrijven in het openruimtegebied35. De meeste van deze 
bedrijven liggen in agrarisch gebied of landschappelijk waardevol agarisch gebied en zijn dus 
zonevreemd. Er is evenwel geen enkel bedrijf gelegen in kwetsbaar gebied. De zonevreemde bedrijven 
zijn sterk verspreid, niettemin met enkele kleine concentraties in het gebied tussen de 
Moerkerksesteenweg en de Aardenburgse weg, in het uiterst westelijke deel van de Zandstraat en langs 
verkeerswegen in de omgeving van de polderdorpen Lissewege en Dudzele. Om dit probleem binnen 
het huidig wettelijk kader op te lossen, werden in het recente verleden reeds verschillende BPA’s 
opgemaakt (ruimer dan de eigenlijke bedrijven)36. 

Concluderend kan gesteld worden dat slechts 1% van de bedrijven op Brugs grondgebied zonevreemd 
is, wat ten opzichte van andere gemeenten laag is. 

                                                      
34  BPA 303 Gistfabriek, goedgekeurd bij MB op 28/08/1997 
35  Bron : Dienst Urbanisatie Stad Brugge, Inventaris zonevreemde bedrijven, januari 2004 
36  Ondermeer BPA 154 L.Coiseaukaai, BPA 146 Zeelaan Zuid-West, BPA 123 Ruddershove, … 
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4.3.3. HANDEL EN DISTRIBUTIE 

Voor een goed begrip is het belangrijk enkele verduidelijkingen te schetsen rondom de functie-
omschrijving van de detailhandel. 

Daar waar in het verleden klassiek de opdeling werd gemaakt tussen convenience goederen 
(dagdagelijkse goederen gekocht bij hoge frequentie en beperkte geldwaarde), shopping goederen 
(meerkeuze, periodisch gekocht, gemiddelde geldwaarde, het gaan-winkelen) en specialty goederen 
(luxegoederen, zelden gekocht, met grote geldwaarde) wordt momenteel binnen deze groepen ook het 
onderscheid merkbaar, afhankelijk van het profiel, waarbij de prijszetting, de specialisatiegraad en de 
toegevoegde waarde criteria zijn en men aldus spreekt van generalisten (het prijs-winkelen) en 
specialisten. 

Tot slot is er ook het onderscheid naar de mate waarin het winkelpand zich al of niet integreert binnen 
andere functies van de localiteit. Men spreekt er van allonomen (locatiegebonden, in de winkelstraat), en 
autonomen (niet locatiegebonden, langs invalswegen). 

Daartegenover is er de vaststelling dat geen enkele consument nog exclusief toebehoort tot een van de 
genoemde indelingen. Zo kan één en dezelfde consument deels bij generalisten, deels bij specialisten 
kopen of deels zich richten tot allonomen en deels tot autonomen. 

4.3.3.1. Handel en distributie in de binnenstad 

Hierna volgt een overzicht van de typologie en van de lokalisatie van handel en distributie37. Voor de 
classificatie van de handel werd gebruik gemaakt van volgende indeling: 

- S.I. : de harde A1 'shopping' locaties of primaire handelskern. 

- S.II.  : goede 'shopping' locaties doch beneden A1-niveau (secundaire handelskern). 

- S.III. : zones met gemengde functies waar naast wonen, burelen, diensten vooral ook commerciële 
panden ingeplant zijn van zeer behoorlijk niveau (tertiaire handelskern). 

- T.I. : de harde 'toeristisch-commerciële' locaties. 

- C.I.  : locaties waar distributie voorkomt die louter buurtverzorgend werkt (een supermarkt, bakker, 
beenhouwer, gewone textielzaak, aantal diensten). 

- A. : autonome handelszaken, meestal gevestigd langs invalswegen, die minder sterk 
locatiegebonden zijn, die andere zaken zonder problemen verlaten en ergens apart willen 
functioneren, meestal enkel mikkend op de automobiliteit. 

Het zwaartepunt van de harde A1 'shopping-locaties' (S.I.) wordt gevormd door de parallelle straten 
vertrekkend van aan 't Zand tot aan de Eiermarkt-Markt, met name Noordzandstraat - Geldmuntstraat 
enerzijds, en Zuidzandstraat - Steenstraat anderzijds. Deze handelsstraten sluiten vrij goed op elkaar 
aan: ze vormen als het ware een as vertrekkend vanaf de Smedenpoort-Smedenstraat over 't Zand via de 
hierbovenvermelde parallelle straten tot aan de Eiermarkt - Markt, met tenslotte nog een aantal uitlopers 
van de Markt (zijnde Vlamingstraat - Philipstockstraat - Burgstraat). Deze as wordt evenwel ter hoogte 
van 't Zand en de Markt onderbroken door een aantal T.I.-locaties. 

                                                      
37 B.B.M. (1994), Proeve tot Distributie-planologisch model Brugge, in opdracht van Groep Planning, aangevuld met gegevens uit 

Commercieel-strategische studie omtrent de detailhandel in Brugge, WES (1997), in opdracht van het stadsbestuur van Brugge 
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De goede 'shopping' locaties (S.II.) sluiten geografisch gezien meestal aan op de hogervermelde S.I.-
locaties en vormen hiervan als het ware de overgang naar de S.III.-locaties die dan de uitlopers vormen. 
Enerzijds is er de ontwikkeling vertrekkend vanuit de omgeving van het Simon Stevinplein in de richting 
van de Katelijnepoort, de ontwikkeling in noordoostelijke richting vertrekkend vanaf de Markt 
(Vlamingstraat, Akademiestraat, Genthof) en tenslotte een aantal meer geïsoleerde ontwikkelingen, 
waarvan de Langestraat de meest uitgesproken exponent is. 

De zones met gemengde functies (S.III.-locaties) vormen de uitlopers van het centrale winkelapparaat en 
dit meestal uitmondend in één van de historische invalspunten naar de binnenstad (de poorten), zoals 
daar zijn de Gentpoortstraat, Sint-Katelijnestraat, Dampoort, Ezelstraat, ... 

Naast de in vorige punten reeds vermelde locaties met een gemengde (commercieel-toeristische) functie, 
hebben we de 'harde' toeristisch-commerciële locaties (T.I.) aan 't Zand, de omgeving van de Markt en 
Eiermarkt, Wollestraat, Oude Burg, Breidelstraat, St. Nepomucenusbrug-Rozenhoedkaai-
Braambergstraat, Sint-Jakobsstraat, Wijngaardstraat, Walplein, omgeving Sint-Gillis. Onderscheid kan 
gemaakt worden tussen het gebied Minnewater-Dijver-Burg met hoofdzakelijk detailhandel en een 
belangrijk aanbod aan toeristische producten enerzijds, en anderzijds de Markt en ‘t Zand met 
overwegend horeca. 

In tegenstelling tot de horeca die nog steeds expansief is, blijkt uit onderstaande tabel dat het aantal 
winkels in de binnenstad afneemt. Deze afname is vooral toe te schrijven aan de daling van het aantal 
winkels voor dagdagelijkse goederen: zo zijn er tijdens het laatste decennium 15 voedingswinkels 
verdwenen, 13 slagerijen en 9 bakkerijen. 

De drie belangrijkste handelsactiviteiten in de binnenstad zijn brasserieën (201 uitbatingen in 2002), 
kledingzaken (161 uitbatingen) en restaurants (176 uitbatingen). Typerend voor Brugge zijn de volgende 
handelsactiviteiten in de toeristische sector: kantzaken (51 uitbatingen), pralinezaken (35 uitbatingen) en 
souvenirzaken (32 uitbatingen). 

 
 WINKELS HORECA 

KWARTIER 1972 (1) 1982 (2) 1992 (3) 2002 1972 (1) 1982 (2) 1992 (3) 2002 

STEENSTRAAT 348 439 439 406 92 111 149 183 

BURG 146 168 157 119 26 33 47 82 

EZELSTRAAT 86 103 109 84 9 9 17 23 

SINT-GILLIS 57 78 60 47 20 20 22 31 

SEMINARIE 65 62 45 30 31 36 

LANGESTRAAT 
� 127 

63 55 39 
47 

16 18 20 

MAGDALENA 145 128 111 32 47 62 

OL-VROUW 
� 225 

98 105 99 
75 

34 52 71 

WESTBRUGGE 64 97 87 72 18 52 59 71 

TOTAAL 1.063 1.256 1.203 1.022 287 337 442 579 

TABEL 17 : EVOLUTIE HANDEL & HORECA IN DE BRUGSE BINNENSTAD, 1982-2002 

Bron : Stad Brugge, Inventaris Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing 

(1) De indeling per kwartier is in 1972 niet correct gebeurd, waardoor sommige kwartieren zijn samengenomen. 

(2) In 1982 zijn ook de leegstaande panden meegeteld bij de activiteit zoals gebruikt vóór de leegstand, in tegenstelling tot de 

latere inventarissen waar de leegstand afzonderlijk geteld is. 

(3) In 1992 zijn de winkelgalerijen als één pand geteld (77 handelszaken en 9 horecazaken in 7 galerijen). 
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4.3.3.2. Handel en distributie in de rand van Brugge 

De ruimtelijke spreiding van het handelsapparaat in de Brugse randgemeenten concentreert zich in 
eerste instantie vooral langs de belangrijkste invalswegen naar de binnenstad, zoals de Maalse Steenweg, 
Moerkerkse Steenweg, Generaal Lemanlaan-Astridlaan, Baron Ruzettelaan, Rijselsestraat, Torhoutse 
Steenweg, Gistelse Steenweg, Oostendse Steenweg, Blankenbergse Steenweg en een aantal 
dwarsverbindingen die deze invalswegen verbinden zoals de Koningin Astridlaan, Sint-Pieterskaai - Fort 
Lapin. 

Langs nogal wat invalswegen treffen we verschillende types van distributie aan, waarbij de ene winkel 
louter buurtverzorgend werkt en een andere wel een grotere actieradius bezit (vb. Rijselsestraat, 
Moerkerksesteenweg). 

Toch werd geopteerd om de meeste invalswegen onder de categorie C.I. (locaties waar distributie 
voorkomt die louter buurtverzorgend werkt) onder te brengen, niettegenstaande er eventueel een aantal 
grotere 'autonome' zaken langsheen deze verkeersaders ingeplant zijn. Filosofie achter de redenering is 
dat dit type zaken aan deze verkeersassen geen 'shopping-karakter' geven, gezien het winkelen er 
meestal puur functioneel verloopt, waarbij gericht naar één bepaalde handelszaak gegaan wordt zonder 
dat er aan 'fun-shopping' wordt gedaan waarbij 'geflaneerd' wordt langsheen etalages. Daardoor kon 
aan deze invalswegen dan ook bezwaarlijk een shopping-karakter verleend worden. 

Een belangrijke as waarlangs nogal wat autonome en semi-autonome handelszaken (A) zich gevestigd 
hebben is de Maalse Steenweg, meer specifiek het gedeelte tussen de Kruispoort en de kruising met de 
Vossensteert en Doornhut, over een afstand van 1.900m. 

Ook de as gelegen langs het Kanaal Gent - Brugge - Oostende / Vlotkom / Handelskom Sint-Pieterskaai - 
Fort Lapin - begin Havenstraat heeft zich recentelijk ontwikkeld tot een pleisterplaats voor heel wat 
autonome en semi-autonome handelszaken. De ontwikkeling aan Fort Lapin en het begin van de 
Havenstraat is het gevolg van de inplanting van een buurtwinkelcentrum aldaar. 

Nog recenter is de inplanting van autonome handelszaken langs de expresweg ten noorden van de 
Legeweg (Hoge Express). 

Daarnaast vinden we nog autonome handelszaken langsheen de Baron Ruzettelaan, K. Astridlaan 
(Express Park) en op het bedrijventerrein Blauwe Toren. 

De problematiek van (zonevreemde) autonome handelszaken in het openruimtegebied is in Brugge 
beperkt gebleven tot een 5-tal zaken. 
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4.4. VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR 

4.4.1. WATERWEGEN 

Voor het goederenvervoer spelen het Boudewijnkanaal en het kanaal Gent - Brugge - Oostende de 
belangrijkste rol. Het Boudewijnkanaal loopt vanuit de zeehaven van Zeebrugge zuidwaarts naar Brugge 
en doorsnijdt het open poldergebied tussen Zeebrugge en Brugge. Via dit kanaal kunnen zeeschepen de 
havendokken ten noorden van de binnenstad bereiken (P. Vandammedok, Van Nieuwenhuysedok, E. 
Cousindok, Nyssens Hartdok). Het kanaal Gent - Oostende volgt de oostelijke kant van de ring rond 
Brugge en vertakt vervolgens naar het zuiden, in de richting van Gent (kanaal Gent - Brugge) en in het 
westen, in de richting van Oostende (kanaal Brugge - Oostende). 

Tussen Brugge en Oostende is het kanaal goed uitgerust voor grotere binnenvaartschepen tot 2.000 ton. 
Tussen Brugge en Gent en op de Ringvaart rond Brugge wisselen een reeks smalle doorgangen af met 
een aantal secties die verbreed werden; op smalle secties kan enkel beurtelings gevaren worden (het 
kanaal is uitgerust voor schepen tot 600 ton, mits beurtelingse passage kunnen schepen passeren tot 
1.350 ton). Op het grondgebied van Brugge gebeuren de meeste oversteken van verkeerswegen door 
ophaalbruggen, wat voor belangrijke verkeershinder zorgt. Ter hoogte van de Sint-Pieterskaai sluit het 
Boudewijnkanaal via een sluis aan op het kanaal Gent - Brugge - Oostende. 

Het kanaal Gent - Brugge - Oostende vervult een belangrijke vervoersfunctie op Vlaams niveau (meer 
dan 4% van de totale vervoerde vracht wordt via dit kanaal afgewikkeld), vooral tussen Zeebrugge en de 
ringvaart om Gent. Het verbindt zowel het binnenlandse als het buitenlandse waterwegennet met de 
havens. 

Daarnaast kent Brugge nog een dubbelkanaal, het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal genoemd. Het 
Schipdonkkanaal is een afleidingskanaal van de Leie, dat van Deinze naar Heist loopt. Het 
Leopoldkanaal is een afwateringskanaal vanuit het noorden van het Meetjesland. Beide kanalen zijn (ten 
westen van Eeklo) geen bevaarbare waterwegen. Naast de betekenis voor de waterhuishouding hebben 
ze een belangrijke landschappelijke en recreatieve waarde. Ook het kanaal kanaal Brugge - Sluis 
(Damse vaart), is niet bevaarbaar voor het goederenvervoer. 

Het element water is in Brugge dus niet alleen van groot belang voor de ontsluiting van de haven en de 
verbinding met het hinterland, maar is ook op stadslandschappelijk (Reien in de binnenstad), 
landschappelijk (de verschillende vaarten) en toeristisch-recreatief (Damse Vaart, jachthaven Coupure, 
…) gebied van groot belang. 

4.4.2. SPOORWEGEN 

Brugge ligt op een knooppunt van spoorlijnen. De hoofdas wordt gevormd door de lijn 50A Brussel - 
Oostende. Vanuit Brugge zijn er verschillende aftakkingen naar de kust: de lijn 51 naar Blankenberge, de 
lijn 51A naar Zeebrugge en de lijn 51B naar Knokke. De lijn 66 Brugge - Kortrijk verbindt Brugge met 
het centrum en het zuiden van de provincie. 

Het hoofdstation van Brugge is gelegen aan de zuidkant van de ring. Het vormt een knooppunt voor de 
verschillende spoorverbindingen.  

Daarnaast zijn er op het grondgebied van Brugge nog 5 lokale stations: Sint-Pieters, Lissewege, 
Zwankendamme, Zeebrugge-Dorp en het nieuwe station Zeebrugge-Strand. Deze stations worden enkel 
bediend door de stoptrein Brugge-Zeebrugge. Zeebrugge-Strand wordt enkel bediend op zaterdag, zon- 
en feestdagen en in juli en augustus. 
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Het station van Brugge wordt via snelle IC-treinen verbonden richting Brussel, Antwerpen, Kortrijk, 
Oostende, Blankenberge en Knokke. Hiernaast is het station van Brugge tevens een thalysstation, met 
hoge snelheidstreinen richting Parijs. Er zijn stoptreinen naar Gent, Kortrijk en Zeebrugge. Tijdens de 
spits rijden er verschillende P-treinen, vooral op Brussel gericht. 

Het station van Brugge is zowel belangrijk als vertrekstation dan als bestemmingsstation. Het telt op een 
gewone weekdag zo’n 15.800 reizigers38 en bekleedt hiermee de zesde plaats in Vlaanderen. De 5 
lokale stations van Brugge behoren tot een veel lagere rangorde; hun aantal opstappende reizigers per 
dag varieert van 25 (Zwankendamme) tot 700 (Zeebrugge) personen. 

Wat het personenvervoer betreft, wordt Brugge bediend door de IC-lijn 50A Brussel - Oostende, de IC-
lijn 66 Brugge - Kortrijk en de IR-lijn 51 Brugge - Blankenberge, Brugge - Zeebrugge (51A) en Brugge - 
Knokke (51B). 

Wat het goederenvervoer betreft, spelen de spoorwegen een primordiale rol voor de aan- en afvoer van 
goederen van de haven. In de haven is een wijdvertakt net van spoorlijnen naar de verschillende kades 
en bedrijven. Ook de haven van Brugge wordt door een spoorlijn bediend. Ten zuiden van de stad is het 
bedrijf BN Bombardier aangesloten. Vooral de spoorverbinding Zeebrugge - Brugge - Gent kent een 
hoge goederentrafiek, maar ook de lijn naar Kortrijk. 

4.4.3. BUS EN KUSTTRAM 

Als centrumstad kent Brugge een stervormig net van buslijnen vanuit de regio. Deze streeklijnen volgen 
de stadsring en bedienen het station. Recentelijk zijn er ook frequente voorstadslijnen ingevoerd tussen 
Brugge-Oostkamp, Brugge-Jabbeke en Brugge-Zedelgem (om de 20 minuten). 

Een net van stadslijnen verbindt de omliggende wijken en deelgemeenten met het centrum. Alle 
stadsbussen rijden langs het station, ‘t Zand en de Markt (of de Biekorf in de andere richting). De 
stadsbussen rijden in Brugge om de 20 minuten, zodat alle haltes minstens om de 20 minuten bediend 
worden. Op trajecten met een dubbele bediening, is er zelfs een bus om de 10 minuten. Sinds het 
invoeren van het busplan in 1992 is het aantal reizigers sterk toegenomen. 

De kusttram die het traject Knokke - De Panne via de kustbaan (N34) verzorgt, rijdt ook een stuk op het 
grondgebied van Brugge (Zeebrugge). Deze verbinding is van belang voor de onderlinge verbinding 
tussen de kustgemeenten. De kusttram kan om het half uur genomen worden en tijdens de zomer om het 
kwartier. 

4.4.4. WEGINFRASTRUCTUUR 

In het wegenpatroon van Brugge tekent zich duidelijk een structuur af die bepaald is door het 
functionele en ruimtelijke patroon van de stad. De structuur van het wegennet is als volgt te 
omschrijven, met telkens een afnemende autoverkeersfunctie voor de weg in kwestie (zie kaart 18) : 

- De E40 en de A17 verbinden Brugge met het internationale wegennet in Vlaanderen. Deze 
autosnelwegen liggen grotendeels buiten het grondgebied van Brugge. 

- De expresweg (N31) ligt in het verlengde van de A17, doorsnijdt de deelgemeenten Sint-Michiels en 
Sint-Andries met gelijkgrondse kruispunten en twee ongelijkgrondse (Gistelsesteenweg en 
Torhoutsesteenweg) en loopt tot aan de N34 in Zeebrugge. Zij functioneert als verdeelweg tussen de 
regionale en internationale wegeninfrastructuur in Brugge. Ze is de stedelijke verdeelweg voor 

                                                      
38 NMBS, Reizigerstelling 2000. 
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Brugge via de Koning AlbertI-laan en de Bevrijdingslaan en verwerkt ook heel veel vrachtverkeer 
naar Zeebrugge en toeristisch verkeer naar de kust (o.a. naar Blankenberge). Hierdoor vormt het de 
drukste weg op het grondgebied van Brugge, voornamelijk het vak tussen de Bevrijdingslaan en de 
Legeweg. Ter hoogte van Lissewege doorsnijdt de expresweg de dorpskom.   

- De ring (R30) rond de binnenstad van Brugge is ingericht als 2x2-weg fungeert als verdeelweg 
tussen de rand en de binnenstad en tussen de deelgemeenten onderling.   

- Vanuit deze ring vertrekken radiale steenwegen naar de verschillende (deel)gemeenten rond Brugge.  
De voornaamste zijn de Baron Ruzettelaan, Maalsesteenweg, Oostendsesteenweg, 
Torhoutsesteenweg, Gistelsesteenweg, Moerkerksesteenweg, Generaal Lemanlaan - Astridlaan, 
Koning AlbertI-laan, Havenstraat-Dudzeelsesteenweg. Sommige van deze steenwegen zijn 
uitgegroeid tot commerciële invalswegen (vb. Maalsesteenweg). 

- Tussen deze radiale steenwegen is door de ontwikkeling van stedelijke woonwijken een tangentieel 
patroon van wijkverbindingswegen ontstaan die op een aantal plaatsen uitgroeien tot sluiproutes 
(vb. Vossensteert - Bossuytlaan tussen de Generaal Lemanlaan en de Maalsesteenweg). 

- De volledige binnenstad en verschillende woonwijken in de randgemeenten zijn verkeersluw 
ingericht (zone 30). 

4.4.5. PARKEERMOGELIJKHEDEN 

Wat de openbare parkeervoorzieningen betreft, zijn er in de binnenstad van Brugge 5 ondergrondse 
betalende parkings (‘t Zand, Zilverpand, Begijnhof, Biekorf en Pandreitje), met een totale capaciteit van 
2.280 wagens, waaronder 1.200 wagens in ‘t Zand. Naast de parkings kent men in het hartje van de 
binnenstad en de winkelstraten het betalend straat- en pleinparkeren (betalend-kortparkeren). Recentelijk 
is in de volledige binnenstad het bewonersparkeren en blauwe zone ingevoerd. 

Op de Ring zijn er een aantal randparking gelegen die zich op wandelafstand van de binnenstad 
bevinden. Op de parkings Graaf Visartpark en Ketsbrugge met een capaciteit van respectievelijk 60 en 
108 wagens kan men vrij parkeren. Op het Kanaaleiland is een betalende parking voor 120 bussen. Aan 
het station is er een parkeergebouw met een capaciteit van 1.600 wagens. Hier is een voordelig dagtarief 
van toepassing, gecombineerd met een gratis busticket van en naar het centrum. Daarnaast is er nog een 
parking aan de achterkant van het station (capaciteit van 500 wagens). 

In de randgemeenten is het praktisch overal vrij parkeren. Hier stellen zich over het algemeen geen 
specifieke parkeerproblemen, wel enkele punctuele problemen die meestal aangepakt worden met 
blauwe zone. Ook het parkeren van vrachtwagens in de woonstraten zorgt vaak voor overlast. 

In Zeebrugge zijn er op sommige dagen in de zomer parkeerproblemen (toeristen en strandgangers). 
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4.5. NATUURLIJKE STRUCTUUR 

Brugge kent een grote diversiteit aan levensgemeenschappen. Dit vloeit voort uit de ligging over 
verschillende landschappelijke en bodemkundige streken en, gedeeltelijk hiermee samengaand, uit de 
grote verscheidenheid in landgebruiksvormen, zowel historisch als hedendaags. De natuurlijke structuur 
in Brugge is wel fragmentarisch. De meest waardevolle natuurelementen liggen aan de rand van het 
Brugs grondgebied, en maken bijna steeds deel uit van een groter grensoverschrijdend gebied. 

4.5.1. STRUCTURERENDE ELEMENTEN 

De structurerende elementen vormen de ondergrond voor en liggen aan de basis van de bestaande 
natuurlijke structuur. 

4.5.1.1. Strand en duinen 

Brugge bezit het kleinste duinenareaal van de Belgische kust. Het oostelijk deel van de kustzone is 
volledig ingenomen door het havengebied. Het westelijk deel van de Brugse kustzone bestaat effectief 
nog uit een opeenvolging van strand en zeereepduinen, die overgaan in het poldergebied. Ondanks de 
menselijke beïnvloeding is dit één van de meest natuurlijke milieus die in Vlaanderen voorkomen. 

4.5.1.2. Graslanden 

Vroeger waren vochtige graslanden zeer algemeen. Ze kwamen op grote schaal voor op de matig 
voedselrijke bodems in de meers- en broekgebieden. Door de verbeterde ontwatering en de 
intensivering van de landbouw vinden we tegenwoordig nog slechts fragmentaire resten van dit 
natuurrijk graslandtype (bijvoorbeeld aan de randen van weiden). 

De poldergraslanden zijn getypeerd door de talrijke sloten en een uitgesproken microreliëf. Ze komen in 
het bijzonder voor in poelgronden en uitgeveende en uitgebrikte gronden. Hun rijkdom aan wilde 
planten is ook hier vaak teruggedrongen tot perceelsranden en grachtkanten. Een aantal van die 
graslanden hebben een zilt karakter door het doorsijpelen van brak water van het Boudewijnkanaal in 
het aanpalende polderland. Hier vinden we enkele zeldzame vegetaties die van nature op schorren en 
slikken voorkomen. 

Ondanks de achteruitgang in plantenrijkdom zijn de diverse graslandgebieden, en dan vooral de 
microreliëfrijke graslanden in de polders, een geschikt milieu voor weidevogels en ganzen. 

4.5.1.3. Bossen 

Het overgrote deel van het Brugse bosareaal zijn bossen op de voedselarme zandbodems in het oosten 
en het zuidwesten van de gemeente. De meeste ervan behoren tot een kasteeldomein. De bossen 
worden vaak doorkruist door een rechtlijnig patroon van beuken- of eikendreven. Het zuidelijk deel van 
Brugge en de eraan palende regio bevat nagenoeg de helft van de bosoppervlakte in West-Vlaanderen. 

Veel zeldzamer zijn de beekbegeleidende bosjes op alluviale bodem. Er zijn nog kleine restanten op de 
alluviale gronden langs de Kerkebeek. 
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4.5.1.4. Waters en hun oevers 

Brugge bevat waters van heel uiteenlopende aard en dimensie: grachten, sloten, beken, kanalen, 
dokken, en waterpartijen. Waters vormen met hun oevers in principe bijzonder rijke biotopen. We 
hebben er namelijk te maken met twee extreme milieu’s waartussen zich een overgang van nat naar 
droog bevindt. De grote verscheidenheid aan waterbiotopen leidt tot sterk uiteenlopende condities, 
waaraan heel uiteenlopende levensgemeenschappen en dier- en plantensoorten gekoppeld zijn. 

Vaak zijn de oevers van waterlopen zowat de enige natuurlijke groenelementen in het landschap. 
Waterlopen bekleden dan ook een cruciale plaats in de landschapsecologische infrastructuur. 

4.5.1.5. Kleine landschapselementen 

Onder de noemer kleine landschapselementen (KLE’s) worden de lijn- en puntvormige elementen in het 
landschap verstaan zoals bomenrijen, houtkanten, bermen, hagen, kleine bosjes en struwelen, poelen, 
boomgaarden, … Het netwerk van dergelijke lineaire verbindende en puntvormige stapsteen-elementen 
in het landschap wordt vaak samengevat onder de noemer ecologische infrastructuur. 

Bomenrijen, houtkanten en hagen kwamen vroeger in hoge dichtheid voor in het landschap rond 
Brugge. Vooral in het overgangslandschap zandstreek-polders te Sint-Andries en Sint-Kruis was het 
houtkanten- en hagennetwerk uiterst dicht. Tegenwoordig is het aantal hagen en houtkanten 
gemarginaliseerd door schaalvergroting en verwaarlozing (t.g.v. het verlies van hun direct nut). Enkele 
authentiek resten vinden we nog in de omgeving van de Eivoordebeek tegen Dudzele, ten zuiden van de 
Blauwe Toren en in de ruime omgeving van de Oostendse Vaart. Ook van de uitzonderlijke dichtheid 
aan boomgaarden en hagen op de kreekrug tussen Brugge en Blankenberge, blijven vandaag slechts 
marginale resten over. 

4.5.2. STRUCTUURBEPALENDE GEBIEDEN 39 

Door het samengaan van voor de natuur belangrijke processen en elementen op een duidelijk af te 
bakenen plaats vormen deze gebieden een waardevol ruimtelijk-natuurlijk systeem die als een 
natuurgebied kan getypeerd en afgebakend worden. Aldus spelen deze samenhangende gebieden een 
structurerende rol. 

De verschillende structuurbepalende gebieden voor natuur hebben een opvallende cirkelvorm rond de 
Brugse kern. De zogenaamde groene gordel is vrij aaneengesloten in de zuidelijke helft (zandstreek), en 
is meer onderbroken in de noordelijke helft (polders). De groene gordel is echter op verschillende 
plaatsen geen actieve corridor meer voor de mens en voor tal van organismen. Om de functionaliteit van 
de groene gordel te herstellen zal op veel plaatsen actief moeten gewerkt worden. 

4.5.2.1. Duinengebied “de Fonteintjes” 

Het duinengebied "de Fonteintjes" met de hellingen en de achtergelegen met water en moeras ingevulde 
laagten bezit een unieke ecologische waarde. Nergens langs de kust liggen zoetwaterbiotopen zo dicht 
tegen het strand. De afwisseling in landschapstypes, door gevarieerde waterstanden in de kommen met 
botanisch soortenrijke graslandbegroeiingen, struwelen en rietbeplantingen, ... ligt ook aan de basis van 
een grote vogelrijkdom. 

                                                      
39 De beschermingsstatus van deze structuurbepalende gebieden is vermeld in de planningscontext (zie paragraaf 6.1). 
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Het voorliggende strand is tengevolge van de bouw van de Westelijke havendam sterk aangegroeid 
onder invloed van gewijzigde stromingen van het zeewater en daaraan gekoppelde afzettingen. Op dit 
uitgebreide strand is nieuwe duinvorming aan de gang, gedeeltelijk in de hand gewerkt door het plaatsen 
van rijshout, maar deels ook als natuurlijk interactieproces tussen stuivend zand en een zich spontaan 
vestigende vegetatie. 

4.5.2.2. Oudemaarspolder 

Ten zuiden van de Fonteintjes ligt de Oudemaarspolder. Deze jonge middellandpolder is bedekt met 
een dikke kleilaag. Door de nabijheid van de zee is er ondiep zout grondwater aanwezig. De 
natuurwaarde is verbonden aan de microreliëfrijke zilte graslanden waar talrijke vogelsoorten huizen. 

4.5.2.3. Baai van Heist - kleiputten van Heist 

De baai van Heist is een zeer dynamisch milieu van strand, schorre en embryonale duinen, in volle 
ontwikkeling tegenaan de Oostdam van de voorhaven (grondgebied Heist). Het is een belangrijk paai- 
en kraamgebied voor verschillende soorten vissen en kreeftachtigen. Via de Sashul en de 
Vuurtorenweide sluit de baai aan op de kleiputten van Heist, een gebied met ondiepe plassen (de oude 
kleiputten), rietland en reliëfrijke zilte graslanden. 

4.5.2.4. De Meetkerkse polders met de Lage Moere 

De Lage Moere is een omvangrijk laaggelegen gebied, dat zich uitstrekt over de gemeenten Brugge, 
Zuienkerke (Meetkerke) en Jabbeke (Varsenare). Het ligt onder de hoogtelijn van 2,5 meter. Aan de 
zuidzijde van de Lage Moere ligt de Oostendse vaart. Binnen de Meetkerkse polders neemt de Lage 
Moere een heel aparte plaats in. Dit gebied werd niet overspoeld door zeetransgressies, waardoor de 
bodem niet uit mariene zand- of kleilagen bestaat. Inzake natuur en landschap is het gebied in twee 
zones op te delen, m.n. een zeer laaggelegen centraal deel en een wat hogergelegen perifere zone. Het 
laagste deel is nog steeds vochtig. In dit centraal deel, net buiten Brugs grondgebied, bevindt zich één 
van de vier resterende eendenkooien die Vlaanderen telt. 

4.5.2.5. Het Damse Vaartgebied en de polders van Dudzele 

Dit omvangrijke poldergebied is gelegen tussen het Boudewijnkanaal, de Zuidrand van het 
achterhavengebied, de Afleidingsvaarten en de Ronselarebeek tot ten zuiden van de Damse vaart. Het  
gebied bevat een hoge natuurwaarde: enerzijds door de talrijke gras- en watervegetaties, anderzijds als 
weidevogel-, watervogel- en ganzengebied. 

4.5.2.6. Graslanden nabij Lissewege en Ter Doest 

Dit gebied ligt begrepen tussen de spoorlijn naar Zeebrugge en het Boudewijnkanaal. Landschappelijk-
historisch gezien behoort het grotendeels tot het omvangrijke uitveningslandschap dat zich ten noorden 
van Dudzele uitstrekte. Door de aanleg van het Boudewijnkanaal ligt het volledig afgescheiden van het 
landschap ten noorden van Dudzele. De natuurlijke waarde ligt vooral in de aanwezigheid van talrijke 
depressies en sloten in de weilanden, en het zilte karakter. 
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4.5.2.7. Park- en bosgebied van Sint-Andries - Sint-Michiels 

Dit gebied maakt deel uit van een groter boscomplex dat zich verder uitstrekt tot in Zedelgem en 
Loppem. Door de talrijke gradiëntsituaties is er een grote ecologische diversiteit. De hogere gronden 
worden ingenomen door eiken-beukenbossen en op de armere delen door eiken-berkenbos. Her en der 
komen relicten van droge heide en schrale graslanden voor. In enkele depressies vinden we vochtige 
bostypes. 

4.5.2.8. Het meersengebied 

Het meersengebied beslaat een oppervlakte van ca. 300 ha en strekt zich uit in het grensgebied 
Assebroek-Oostkamp-Oedelem. Het bestaat uit een brede depressie die voor het overgrote deel beneden 
de 5m-hoogtelijn ligt. Deze laagte vormt het overstromingsgebied voor een aantal waterlopen. De 
natuurwaarde zit  in de vochtige graslanden, maar ging sterk achteruit door ontwatering en intensivering 
van de landbouw. Het meersengebied wordt door een lage zandrug in tweeën gedeeld. De oostelijke 
deelzone vormt de eigenlijke Assebroekse meersen. De westelijke zone omvat de Chartreusemeersen 
(grondgebied Oostkamp), de Steenbrugse bosjes (grondgebied Oostkamp), de Gemene Weiden en de 
Sint-Trudomeersen. Verderop wordt het meersengebied verdergezet in de Wulgenbroeken (grondgebied 
Oostkamp). In de Assebroekse meersen, op het grondgebied van Brugge is de bodem venig. In de 
overige gedeelten van het meersengebied bestaat de bodem uit alluviale klei en zandleem. 

4.5.2.9. Bosgebieden tussen Sint-Kruis en Sijsele (Rijckevelde-Maleveld) 

Het gebied Rijckevelde is gesitueerd op een zandige rug die zich aan de oostzijde van Brugge uitstrekt 
richting Oedelem en Sijsele. Het boscomplex van Rijckevelde zelf (ruim 100 ha groot) ligt vrijwel 
volledig buiten Brugge. Het bestaat vooral uit naaldhout. Deze groene kern is naar drie zijden toe 
omgeven door een brede band van landschappelijk structuurrijk openruimtegebied. Het geheel van bos 
met aansluitend het landschap van weiland en akkers is ongeveer 350 ha groot. De noordzijde van 
Rijckevelde (grondgebied Sint-Kruis) bevat een uitgesproken gradiënt in reliëf en bodem, gaande van een 
droge zandrug, over zandlemige gronden naar een venige kom. Aan deze bodem- reliëfgradiënt is een 
waardevolle landschappelijke opeenvolging gekoppeld van bos, heide en kleinschalig agrarisch 
landschap (gebied Doolhof). 

Het Maleveld en omgeving bestaat uit een omvangrijk (ruim 250 ha groot) openruimtegebied aan de 
oostzijde van de stad, net ten zuiden van de poldergrens. Er vallen drie deelgebieden in te 
onderscheiden: centraal het Maleveld, gesitueerd op een droge, schrale zandbodem, in het zuiden de 
bossen van Male op lemige zandgrond en in het noorden een agrarische zone met daarin de loop van de 
Maleleie en een bosrestant. 
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4.6. AGRARISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

In Brugge zijn zowel traditionele landschappen aanwezig, die voor een belangrijk deel in agrarisch 
gebruik zijn, als stedelijke en grootschalige industrïele landschappen. De traditionele landschappen, 
waar de fysische ondergrond sterk structuurbepalend werkt, zijn vaak verstoord door recente ruimtelijke 
ontwikkelingen (aanleg van lijn- en haveninfrastructuren, uitbreiding van het stedelijk gebied, …). 

4.6.1. DE TRADITIONELE LANDSCHAPPEN 40 

De binnenstad van Brugge ligt precies op de grens van twee traditionele landschapstypes : de polders en 
de zandstreek. In het noorden van Brugge is nog een derde landschapstype aanwezig: de duinen. De 
opeenvolging van zee, strand, duinen en polders is bijzonder waardevol. 

4.6.1.1. Kustduinen 

Als landschapstype is dit, ondanks de menselijke beïnvloeding, één van de meest natuurlijke milieus die 
in Vlaanderen voorkomen. Er doet zich primaire duinvorming voor tegen de voet van de zeereepduinen, 
tegen de havenmuur (met een geleidelijke aangroei) en bijwijlen midden op het strand zelf. Achter de 
zeereepduinen bevindt zich het natuurreservaat de ‘Fonteintjes’. 

4.6.1.2. Oud- en Middellandpolders 

De kustpolders vormen een vlak landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en sterk verspreide 
alleenstaande bebouwing. Het vlakke open landschap met weidse vergezichten (sterke horizontaliteit) 
bepaalt de erfgoedwaarde van de kustpolders. In dit vlakke landschap domineren uitzondelijke 
beelddragers (kerktorens zoals deze van Lissewege en Dudzele, geïsoleerde hoeves, in het bijzonder Ter 
Doest, …). In dit vruchtbare landbouwlandschap komen restanten van de ontstaansgeschiedenis (o.a. 
kreken, moeren, ...) voor met een bijzonder waardevolle fauna en flora (vnl. Damse Vlakte, Dudzeelse 
polders, Meetkerkse Moeren en polders Ter Doest). 

Typerend voor het polderlandschap ten noorden van Brugge zijn de kanalen die begin vorige eeuw 
aangelegd werden in het polderlandschap. Het Leopold- en Schipdonkkanaal, het Boudewijnkanaal en 
de Damse Vaart zijn duidelijk herkenbaar aan de bomenrijen, die het poldergebied doorsnijden. De 
door bomenrijen begeleide kanalen, vormen duidelijke schermen in het landschap. 

Naast deze vroegere lineaire ingrepen in het landschap, worden recent oppervlakte-vullende horizontale 
en verticale volumes in het havengebied gebouwd die een even (zoniet belangrijkere) visuele impact op 
het polderlandschap hebben, dan deze eerdere ingrepen. Vanuit het polderlandschap wordt het 
havenlandschap als negatief ervaren. 

4.6.1.3. Vlaams zandgebied 

De zandstreek is landbouwkundig minder vruchtbaar en wordt vandaar gekenmerkt door bossen (met 
restanten van de vroegere heidevegetatie), parken en kastelen. Deze bossen vormen de "longen" van de 
streek, met een belangrijke recreatieve functie zoals bv. de domeinen Beisbroek, Tudor, Tillegem en 
Ryckevelde. Andere belangrijke landschappelijke eenheden in de zandstreek zijn een aantal 
meersengebieden, gekenmerkt door kleinschaligheid en een gesloten karakter (bv. Wulgenbroeken, 
Gemene Weiden, Assebroekse Meersen). 

                                                      
40 Bron: Vlaamse Landschapsatlas (2001). 
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De omgeving van Brugge is rijkelijk bedeeld met kastelen en landhuizen, parken en grote domeinen.  In 
een straal van 25 km rond Brugge waren er wel een 100-tal te vinden, waarvan 45 op het Brugse 
grondgebied. De meeste kastelen zijn gesitueerd ten zuiden van Brugge, als gevolg van het verschil in 
bodemgesteldheid tussen de polders en de zandstreek. De oorsprong van de kastelen gaat soms terug tot 
de feodale Middeleeuwen (zoals het slot van Male), maar de meeste zijn negentiende-eeuws, evenals de 
tuinaanleg. Verschillende kasteeldomeinen, o.a. Beisbroek (98 ha) en Tudor (40 ha) werden aangekocht 
door de stad en opengesteld voor het publiek ten behoeve van zachte recreatie en natuureducatie 
(Beisbroek). Natuurbehoud, samen met zachte recreatie compenseren hiermee de lage rendabiliteit van 
de houtproductie. In andere kleinere domeinen, zoals de Koude Keuken te Sint-Andries werd actieve 
sportinfrastructuur ingeplant, of werden de parken opengesteld voor het publiek (bv. Bloemenoord te 
Sint-Michiels, domein Veltem te Sint-Kruis, domein Ryckevelde op het grondgebied van Sijsele en 
Oedelem, vermaard als internationaal vormingscentrum). 

4.6.1.4. Relicten van de traditionele landschappen 

De landschapsatlas geeft een overzicht van de relicten van de traditionele landschappen. Relictzones 
getuigen van structuren en landschappen uit het verleden die nog niet door grootschalige ingrepen na de 
Tweede Wereldoorlog zijn uitgewist. In Brugge zijn er de volgende relictzones : 

- Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal  

- Poldergebied omgeving Ter Doest 

- Poldergebied Koolkerke-Dudzele  

- Moere van Meetkerke 

- Kasteelparken NW Brugge 

- Kasteelparken en bosgebieden Sint-Andries-Varsenare 

- Spijkerkasteel 

- Rijkevelde en ruimere omgeving van Sijseleveld 

- Assebroekse Meersen, Chartreusemeersen, Gemene Weiden 

 

Ankerplaatsen zijn gebieden en ensembles van landschapselementen met een bijzondere samenhang. 
Deze samenhang kan zowel visueel als fysisch of cultuurhistorisch bepaald zijn. De ankerplaatsen op 
Brugs grondgebied zijn de volgende : 

- Duinen-polderovergang Fonteintjes 

- Polders Dudzele: Aarsele weiden 

- Tudor 

- Maleveld en bossen van Male 

- Ryckeveld 

- Assebroekse Meersen 

- Groot Ter Doest 

- Koolkerke: Fort van Beieren 

- Oudemaarspolders 

- Tillegemkasteel en –bos 
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4.6.2. HET AGRARISCH LANDSCHAP 

4.6.2.1. Agrarische deelgebieden 

De eigenheid van het landschap wordt in grote mate bepaald door de landbouw. En hoewel de 
landbouwtechnieken de laatste decennia sterk gemoderniseerd zijn, zijn er op Brugs grondgebied geen 
grootschalige ruilverkavelingsprojecten doorgevoerd, die de traditionele structuren volledig uitgewist 
hebben. Getuige hiervan zijn de talrijke relicten van traditionele landschappen in Brugge (zie 
hierboven). 

De landbouw op het grondgebied van Brugge kan duidelijk niet over één kam worden geschoren, en is 
nog steeds duidelijk gerelateerd aan het voorkomen van twee verschillende bodemkundige streken: de 
polders in het noorden en de zandstreek in het zuiden. De grens tussen beide wordt gevormd door het 
kanaal Gent - Oostende en de Moerkerksesteenweg. 

Vooral de polders vormen een zeer belangrijk landbouwgebied. Volgens de landbouwtyperingskaart, die 
een globale beoordeling geeft van de landbouwpercelen, krijgen de landbouwpercelen in de polders ten 
noorden van Brugge een hoge of zeer hoge waardering. De bodem is opvallend homogeen en heel 
geschikt voor akkers en grasland. De landbouw is hier overwegend grondgebonden en wordt getypeerd 
door grootschalige alleenstaande hoeven in het open landschap (omgeving Oostendse Steenweg, 
Dudzele, Lissewege en Koolkerke). Gezien de bodemgeschiktheid hebben de hoeven veelal een 
gemengd karakter (akkerbouw en rundveeteelt). 

De landbouw in de zandstreek is op het grondgebied van Brugge eerder beperkt, tot de rand van de 
Assebroekse meersen en het gebied ten noorden van Sint-Andries (Hogeweg, Legeweg, Zandstraat). De 
nadruk ligt op de veeteelt. Opvallend in het noorden van Sint-Andries is de aanwezigheid van 
glastuinbouw met de nadruk op de groententeelt onder glas. 

De landbouw in Brugge wordt door de strenger wordende stedenbouwkundige regelgeving ook 
geconfronteerd met het fenomeen van zonevreemde agrarische bedrijfszetels, ondermeer gelegen in 
park- of natuurgebied (het gaat over een 20-tal zetels). Dit is specifiek het geval in de parkengordel ten 
noorden van Sint-Jozef en Koolkerke en in het oosten van Sint-Kruis enerzijds, en de omgeving van de 
kasteeldomeinen Beisbroek - Tudor - Tillegem in het zuidoostelijke deel van Brugge anderzijds. 

4.6.2.2. Profiel van de landbouw 

MINDER MAAR GROTERE LANDBOUWBEDRIJVEN 

Het aantal landbouwbedrijven op het grondgebied van Brugge nam stelselmatig af, van bijna 500 begin 
de jaren ‘80 tot 206 landbouwbedrijven op het huidige ogenblik. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
daarentegen nam fors toe. De vrijkomende cultuurgrond van de uitdovende bedrijven wordt immers 
overgenomen door bestaande of nieuwe landbouwbedrijven. 

 

 1981 1991 2002 

AANTAL BEDRIJVEN 492 364 206 

GEMIDDELD AANTAL HA PER BEDRIJF 10,8 12,8 20,3 

TABEL 18 : EVOLUTIE AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN EN BEDRIJFSGROOTTE, 1981-2002 

Bron : NIS, Land- en tuinbouwtellingen 
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GRONDGEBRUIK EN GRONDGEBONDENHEID 

De algemene evolutie in de land- en tuinbouw in Brugge is een achteruitgang van de oppervlakte 
cultuurgrond tegenover een toename van de veestapel. 

De afname van de oppervlakte cultuurgrond gebruikt door Brugse landbouwers (- 1.104 hectare), wat 
toe te schrijven is aan de uitbouw van bedrijventerreinen en de haven, doet zich vooral voor in de 
categorie weiden en grasland.  De tuinbouw onder glas kende procentueel gezien evenwel de grootste 
achteruitgang. Enkel in de oppervlakte akkerbouwland is een toename vast te stellen, die vooral te 
danken is aan een forse stijging van het areaal voedergewassen. Dit is gerelateerd is aan de toename van 
de veestapel. 

De veestapel steeg bijna 20% tussen 1981 en 2002. Er is wel vast te stellen dat het aantal runderen 
daalde ten voordeel van de varkens- en pluimveestapel. 

 

 1981 1991 2002 EVOLUTIE 1981-2002 

WEIDEN EN GRASLAND 3.262 2.649 1.892 - 1.370 - 42,0 % 

AKKERBOUW 41 1.764 1.718 2.074 + 310 + 17,6 % 

TUINBOUW IN OPEN LUCHT 149 168 117 - 32 - 21,6 % 

TUINBOUW ONDER GLAS 24 19 13 - 11 - 47,7 % 

TOTALE OPP. CULTUURGROND 5.199 4.554 4.095 - 1.104 - 21,2 % 

TABEL 19 : EVOLUTIE VAN DE TEELTSTRUCTUUR 1981-2002 

Bron : NIS, Land- en tuinbouwtellingen 

 

 1981 1991 2002 EVOLUTIE 1981-2002 

RUNDVEE 15.286 14.650 10.831 - 4.455 - 29,1 % 

VARKENS 20.119 24.587 21.107 + 988 + 4,9 % 

PLUIMVEE 91.950 118.363 119.897 + 27.947 + 30,4 % 

TOTAAL AANTAL DIEREN 127.355 157.600 151.835 + 24.480 + 19,2 % 

TABEL 20 : EVOLUTIE VAN DE VEESTAPEL 1981-2002 

Bron : NIS, Land- en tuinbouwtellingen 
 

BEDRIJFSOPVOLGING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

Net zoals in de rest van Vlaanderen is de bedrijfsopvolging problematisch. Honderd bedrijven (op een 
totaal van 150) hebben vermoedelijk geen opvolger. Het aantal bedrijven zal bijgevolg verder dalen. De 
bedrijfsgebouwen zullen een andere functie moeten krijgen, maar waarschijnlijk zal de bijhorende 
bedrijfsgrond overgenomen worden door de overblijvende bedrijven. 

                                                      
41  Akkerbouw = graangewassen, nijverheidsgewassen, aardappelen en voedergewassen. 
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 AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN OPPERVLAKTE CULTUURGROND 

 ABSOLUUT % ABSOLUUT % 

WEL VERMOEDELIJKE OPVOLGER 23 15,1 % 475,5 21,5 % 

GEEN VERMOEDELIJKE OPVOLGER 99 65,0 % 1 092,3 49,5 % 

WEET HET NOG NIET 30 19,7 % 640,6 29,0 % 

TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN MET 

BEDRIJFSLEIDER OUDER DAN 50 JAAR  
152 100 % 640,6  100,0 % 

TABEL 21 : OPVOLGING IN DE LAND- EN TUINBOUW IN BRUGGE, 1998 

Bron : NIS, Land- en tuinbouwtellingen 

 

4.6.3. HET STADSLANDSCHAP 

Het stadsbeeld van de Brugse binnenstad wordt gedomineerd door een aantal historische torens (o.a. 
O.L.-Vrouwekerk, Sint-Salvatorskathedraal, Belfort), recentelijk aangevuld met het concertgebouw. 
Moderne hoogbouw is slechts beperkt aanwezig: in de stadsrand valt het AZ Sint-Jan op en in mindere 
mate het AZ Sint-Lucas. Vanop een aantal assen (o.a. langs de kanalen en vanop de autosnelwegen) heb 
je een mooi uitzicht op het stadslandschap met de historische torens. 

Tot op het einde van de negentiende eeuw bevond zich rondom de stadswallen nog een overvloed aan 
groene ruimten. Door het heropleven van de stad omstreeks 1900 werden de meeste tot dan toe 
onbebouwd gebleven gronden verkaveld. Toch blijft de binnenstad zijn groen karakter behouden (in 
totaal 52 ha openbaar groen, naast een aantal grote privé-domeinen) door de unieke symbiose van : 

- reien en vesten  

- stadsparken: de Botanieken Hof, Koning Albertpark, Minnewaterpark, Sincfalpark, Park Sebrechts, 
Graaf Visartpark, Pastoor Van Haeckeplantsoen 

- stadstuinen: Begijnhof, Hof Arents, Gezellemuseum en de tuin van het Sint-Andreasinstituut  

- schuttershoven (Sint-Sebastiaan en Sint-Jorisgilde) 

- kloostertuinen en binnentuinen van scholen, met o.a. het uitzonderlijke muur- en tuinenlandschap 
van het Seminariekwartier 

- straten en pleinen 

- achtertuinen en hovingen. 

 

4.6.4. HET HAVENLANDSCHAP 

De havenontwikkeling en bijhorende lijninfrastructuren hebben een verstoring van de cultuurhistorische 
landschappen met zich meegebracht. De recente havenontwikkelingen resulteerden in een nieuw 
landschap dat veel grootschaliger is dan het traditionele.  

Vooral de voorhaven die uitgebouwd is in zee is manifest aanwezig. Grote verticale beelddragers (o.a. 
de windturbines en de mobiele containerkranen) bepalen de belevingswaarde vanuit de badplaatsen en 
Zeebrugge-dorp. Door de haventerreinen en de kustbebouwing zijn de duinen op Brugs grondgebied 
grotendeels verdwenen. 

Ook de contouren van de achterhaven kregen de laatste decennia duidelijk hun plaats in het landschap. 
De haventerreinen delen het poldergebied ten noorden van Brugge in twee. Enkel ter hoogte van 
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Herdersbrug is er nog een scharnierpunt om het oostelijk en westelijk poldergebied met elkaar te 
verbinden. De infrastructuren pasten zich enerzijds in tussen bestaande landschapsstructurerende 
elementen, zoals het Boudewijnkanaal aan de westelijke zijde en het Schipdonk- en Leopoldkanaal aan 
de oostelijke zijde. Anderzijds werden aan het landschap nieuwe contouren toegevoegd: het opgaand 
volume van de opgespoten terreinen en nieuwe lijninfrastructuren (spoorlijn en wegen). 

 

4.6.5. HET ARCHEOLOGISCHE LANDSCHAP 

De rand van de zandstreek is steeds een aantrekkelijk gebied geweest voor bewoning. De oudste sporen 
dateren uit de steentijd (vanaf 50.000 v. Chr.) en zijn in verband te brengen met rondtrekkende jagers-
verzamelaars (bv. mesolithische haardkuil in Sint-Michiels). Uit de Bronstijd (2000 v. Chr.) dateren 
nederzettingssporen (Sint-Andries Refuge) en restanten van grafheuvels (Sint-Andries Expressweg en Sint-
Michiels Chartreuse). 

In de omgeving van de Romeinse weg van Oudenburg naar Aardenburg, die zich op de rand van de 
zandstreek bevindt, ontstaan vanaf de 1e eeuw na Chr. kleine agrarische nederzettingen, vaak met een 
eigen grafveldje (Sint-Andries Refuge en Expressweg, Assebroek Delaplacestraat). In de omgeving van 
Fort Lapin bevindt zich op dat moment een handelsnederzetting (cfr. boot van Brugge). Ook tijdens de 
zogenaamde ‘”duistere vroege Middeleeuwen” is er heel wat bewoning te vinden, opnieuw langs de as 
Oudenburg-Aardenburg (Sint-Andries Kosterijstraat en Molendorp). 

Vanaf de 7e-8e eeuw ontstaan de eerste kerken, waarrond zich de huidige dorpen ontwikkelen. Op het 
moment dat de Vlaamse graven zich in de 9e eeuw te Brugge vestigen en er hun burcht oprichten, wordt 
de plaats voor het eerst een administratief centrum. 
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Grens traditionele landschapstypes / landbouwstreken :

Kanalen en begeleidende bomen als schermen in het landschap

Zonevreemd landbouwbedrijf

Gesloten stadslandschap met ingesloten groene ruimten

Grootschalig haven- en industrieel landschap gesuperponeerd op het traditioneel landschap

Polders : open landschap met overwegend grootschalige grondgebonden landbouw

Zandstreek : half-gesloten landschap (bossen en meersen) met hoofdzakelijk veeteelt

Zone met relicten van traditionele landschappen

Concentratiezone glastuinbouw
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4.7. TOERISTISCH-RECREATIEVE EN CULTURELE STRUCTUUR 

4.7.1. VERBLIJFSTOERISME 42 

4.7.1.1. Verblijfsaccomodatie en logiescapaciteit 

Het verblijfstoerisme vormt een belangrijk facet van het toeristische fenomeen te Brugge. De 
verblijfsaccomodatie in Brugge bestond in 2002 uit 110 hotels, 10 jeugdhotels (waaronder de 
jeugdherberg), 2 kampeerterreinen (camping Memling in Sint-Kruis met een capaciteit van een 100-tal 
plaatsen en camping Sint-Michiels met een capaciteit van 213 plaatsen), 1 complex voor collectieve 
accommodatie (gebruikt voor sportkampen), 167 gastenkamers bij particulieren in de binnenstad, 49 
vakantiewoningen in de binnenstad en 120 vakantiewoningen in Zeebrugge. Bijkomend is er op het 
Kanaaleiland en in Zeebrugge ruimte voor het overnachten van mobilhomes. 

Brugge bood in 2002 een totale logiescapaciteit van 9.634 bedden. Hiervan situeren zich 70% of ruim 
6.600 bedden in de hotelsector. Jeugdlogies vertegenwoordigen 11% van de totale logiescapaciteit, 
individuele vakantiewoningen 9% en campings 6%. Relatief gezien is sinds 1991 vooral het aantal 
jeugdlogies (+77%) en individuele vakantiewoningen (+58%) enorm gestegen. De capaciteit in hotels is 
gestegen met 24%. 

In 2003 telde Brugge 105 hotels, goed voor 2.875 kamers. Deze hotels zijn overwegend van kleine 
dimensie: 85% van de hotels tellen minder dan 40 kamers. De tien grote hotels (80 kamers en meer) 
vertegenwoordigen evenwel 40% van het totale kameraanbod. 

Vooral sedert 1983 is de hotelcapaciteit in een versneld tempo aangegroeid. Tussen 1983 en 1995 nam 
de hotelcapaciteit toe met bijna 3.400 bedden, dit is meer dan een derde van het huidige totaal aantal 
bedden. Deze versnelde groei realiseerde zich vooral via de vestiging of uitbreiding van de grotere 
hotels. Sedert 1995 is er een einde aan de versnelde groei gekomen, wat te maken heeft met de 
hotelstop die de stad Brugge via het vergunningenbeleid ingevoerd heeft. Recentelijk is beslist om ook 
een vakantiewoningenstop in te voeren in de binnenstad. 

Het comfortniveau en de kwaliteit van de Brugse hotels hebben een meer dan behoorlijk peil bereikt. 
Ongeveer twee derde van alle hotels hebben minstens drie sterren. Dit niveau is de resultante van 
meerdere bewegingen: afstoting van marginale bedrijven, aanpassing van bestaande hotels en vestiging 
van nieuwe hotels. 

Uitgedrukt in functie van het totale kameraanbod van een geheel jaar, bereikte het hotelwezen in 2002 
een kamerbezettingsgraad van 53%. De kamerbezetting neemt toe met de grootte- en prijsklasse van de 
hotels. Gesteld tegenover het break-even point in de diverse klassen van hotels en in vergelijking met de 
bezettingsgraden in diverse binnen- en buitenlandse (kunst)historische steden, vertoont het Brugse 
hotelwezen actueel een goede bezettingsgraad. 

4.7.1.2. Aantal verblijfstoeristen en overnachtingen 

In 2001 telde Brugge circa 690.000 verblijfstoeristen, die samen ongeveer 1.300.000 overnachtingen 
totaliseerden. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt bijgevolg slechts 1,9 nachten. De hotelsector neemt 
nagenoeg 90% van de overnachtingen voor haar rekening. 

                                                      
42 Bronnen: WES, 2002, Tourism Studies in Bruges, p.13-21.  Dienst voor Toerisme Stad Brugge, 2003, jaarlijkse logieslijst. 
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Sinds 1980 vertoont het verblijfstoerisme in Brugge ononderbroken groeicijfers. Het kende een forse 
aangroei in 1975-1977 (+ 75.000 overnachtingen), 1977-1982 (+ 109.000 overnachtingen) en 1988-
1990 (+ 144.000 overnachtingen). In de periode 1991-1995 groeide het verblijfstoerisme iets minder 
sterk: met 72.600 overnachtingen. Sedert 1995 kende het verblijfstoerisme in Brugge opnieuw een 
enorme groei met ca. 320.000 overnachtingen. De niet altijd regelmatige groei van het verblijfstoerisme 
is deels beïnvloed door de vestiging van nieuwe, grote hotels te Brugge (bijvoorbeeld Novotel Centrum, 
Ibis en Campanile in de periode 1988-1990). 

Brugge beschikt in vergelijking met de meeste andere (kunst)historische steden in binnen- en buitenland 
over een vrij unieke klantenstructuur. Amper 6% van de overnachtingen vertonen een zakelijk karakter, 
terwijl seminaries en congressen 5% vertegenwoordigen. De Brugse hotels zijn dus bijzonder sterk 
(90%) op het  zuiver toeristische cliënteel gericht. 

De Britten vormen veruit de belangrijkste klantengroep (36% van het aantal overnachtingen). Daarna 
volgen Frankrijk en Nederland, met elk een marktaandeel van ca.10%. De Amerikanen en Duitsers 
vertegenwoordigen respectievelijk 7% en 6,5% van het marktaandeel, en de Japanners 3,8%. Het 
Belgische cliënteel (12,7%) bestaat voor een belangrijk gedeelte (20%) uit seminariegasten en zakenlui. 

Voor circa de helft van de hotelgasten vormt Brugge de enige bestemming van de reis, voor de andere 
helft maakt Brugge deel uit van een circuit. Vooral tijdens het hoogseizoen (juli-augustus) vormt Brugge 
een stopplaats in een circuit. Voor hoteltoeristen uit verder afgelegen landen is het bezoek aan Brugge 
bijna altijd een deel van de reis. Voor België en de omliggende landen (met uitzondering van Frankrijk) 
is Brugge overwegend de enige reisbestemming. 

4.7.2. DAGTOERISME 

Parallel aan het verblijfstoerisme volgt hierna een overzicht van de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek inzake het dagtoerisme: een dagtoerist is een persoon, woonachtig buiten Brugge en de regio 
(dit wil zeggen buiten een straal van 20 km van Brugge), die Brugge bezoekt met recreatieve doeleinden, 
zonder er te overnachten. 

In 1998 hebben circa 2,2 miljoen toeristen een daguitstap naar de Brugse binnenstad gemaakt. Houdt 
men ook rekening met de daguitstappen naar attractiepunten buiten de Brugse binnenstad (bijvoorbeeld 
het Boudewijnpark), dan loopt het totaal aan dagtoeristen in de periode van één jaar op tot ruim 2,5 
miljoen. 

Terwijl het verblijfstoerisme (aantal overnachtingen) over de periode 1975-1998 verdrievoudigd is, is het 
dagtoerisme bijna verviervoudigd. De gemiddelde jaarlijkse groeivoet van het dagtoerisme over de 
beschouwde periode, beloopt niet minder dan 11,5% terwijl deze van het verblijfstoerisme 8,5% 
bedraagt. Dit brengt mee dat Brugge in 1975 circa 1,5 dagtoeristen telde ten opzichte van één 
verblijfstoerist; in 1998 is de verhouding geëvolueerd tot 2,2 dagtoeristen ten opzichte van één 
verblijfstoerist. 

Het dagtoerisme kent, qua evolutie, een grilliger verloop dan het verblijfstoerisme. De groei van het 
dagtoerisme situeert zich zeer overwegend in twee periodes. Tussen 1977 en 1982 is het aantal 
dagtoeristen geëvolueerd van 579.000 naar 1.422.000 (gemiddelde jaarlijkse relatieve groei: + 19,7%).  
Tussen 1985 en 1989 deed zich opnieuw een forse aangroei voor: van 1.439.000 naar 2.133.000 
dagtoeristen (gemiddelde jaarlijkse relatieve groei: + 10,3%). Sedert 1989 is het dagtoerisme naar de 
Brugse binnenstad eerder gestagneerd. 
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De omvang van het dagtoerisme te Brugge varieert aanzienlijk van dag tot dag. Op meer dan de helft 
van de dagen van het jaar zijn er minder dan 5.000 dagtoeristen in de Brugse binnenstad. Op 97 dagen 
worden zelfs minder dan 2.500 dagtoeristen geteld. Het aantal dagtoeristen ligt hoger dan 10.000 op 63 
dagen van het jaar. Op vier dagen wordt de kaap van 30.000 dagtoeristen overtroffen (1995), nl. de twee 
zondagen van de Gouden Boomstoet, de Heilig Bloedprocessie en de ACW-dag. 

Er kunnen drie categorieën dagtoeristen worden onderscheiden. Bijna zes op tien dagtoeristen komen 
rechtstreeks van uit hun woonplaats (voornamelijk Belgen, Fransen, en Nederlanders). Bijna 30% zijn 
verblijfstoeristen die terugkeren naar hun vakantieverblijfplaats buiten het Brugse, ongeveer 12% zijn 
toeristen op rondreis. De Belgische dagtoeristen, die Brugge rechtstreeks vanuit de woonplaats aandoen, 
komen voor bijna 30% uit een West-Vlaamse gemeente. De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen 
nemen elk een vijfde van het aantal dagtoeristen voor hun rekening. Het aantal dagtoeristen uit de 
provincie Antwerpen is de laatste jaren fors gestegen. Een belangrijk deel van de dagtoeristen betreft 
recreatieve shoppers. 

Dagtoeristen die heen en terug reizen vanuit hun vakantieverblijfplaats zijn voor bijna drie vierden 
woonachtig in België of de omliggende landen. Duitsland heeft het belangrijkste aandeel in het totaal ten 
bedrage van 18%. Hierna volgen in dalende rangorde Frankrijk (15%), België (15%), Nederland (13%), 
en het Verenigd Koninkrijk (12%). Dagtoeristen die heen en terug reizen vanuit hun 
vakantieverblijfplaats verblijven voor 43% aan de Kust. Ruim een vijfde (22%) logeert in Brussel, 7% 
komen uit Gent en 5% uit Antwerpen. Uitgaand van de vaststelling dat circa negen tienden van de Kust-
overnachtingen voor rekening van Belgen komen, houdt dit in dat Brugge, onder de kusttoeristen relatief 
sterk door buitenlandse verblijfsgasten wordt bezocht. 

Gemiddeld vertoeven de dagtoeristen ongeveer 4,3 uur in Brugge. Meer dan 36% van de dagtoeristen 
blijven tussen de 4 en 6 uur. Bij iets meer dan drie op tien dagtoeristen duurt het bezoek 2 à 4 uur.  
Slechts in 5,6% van de gevallen is het verblijf beperkt tot minder dan 2 uur. Eén op vijf dagtoeristen is 
tussen de 6 en de 8 uur in Brugge, 7,5% blijven langer dan 8 uur. 

4.7.3. TOERISTISCH-CULTURELE ATTRACTIES 

De drie Brugse topattracties, met een jaarlijks bezoekersaantal tussen 750.000 en 900.000 eenheden, 
zijn het Begijnhof, de reievaarten en de O.L.Vrouwekerk. In tweede orde dienen het Belfort, de H. 
Bloedkapel en de Sint-Salvatorskerk te worden vermeld. Het jaarlijks aantal bezoekers schommelt hier 
tussen 500.000 en 600.000. Pas in derde orde komen de musea aan bod. Hierbij vormen het Groeninge- 
en het Memlingmuseum (150 à 200.000 bezoekers) de toppers. Verder dient ook de Gotische Zaal van 
het Stadhuis en Gruuthuuse te worden vermeld (elk 110.000 bezoekers). Het aantal toeristen dat een 
koetsrit maakt, is van dezelfde grootteorde. Alle overige culturele attractiepunten (musea en kerken) 
reiken niet uit boven de 60.000 toeristen per jaar. 

Er dient gewezen op de bijzonder sterke ruimtelijke concentratie van de belangrijke toeristisch-culturele 
attractiepunten te Brugge. Al deze attractiepunten kunnen in een wandelcircuit van circa 3 km worden 
gevat. 
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4.7.4. CULTUREEL-RECREATIEVE STRUCTUUR 

4.7.4.1. Culturele infrastructuur 

Brugge heeft op cultureel vlak een functie te vervullen die het regionale ver overstijgt. Zo speelt Brugge 
een belangrijke rol in Vlaanderen als cultuurstad met internationale toeristische uitstraling. Het cultureel 
aanbod van Brugge is zowel cultuurhistorisch als hedendaags, en is vooral geconcentreerd in de 
binnenstad. Ten noordwesten van de Markt is er een opvallende cultuurcluster die gericht is op de 
stedelijke bevolking, met de Biekorf, de stadsschouwburg, de Republiek (Lumière, Het Net, Cactus), het 
conservatorium, … 

Sinds Brugge 2002 is de culturele infrastructuur van monumenten, musea, kerken, kloosters, 
conservatorium, stadsschouwburg, … aangevuld met het concertgebouw op ’t Zand. Ook voor jongeren 
zijn er recentelijk voorzieningen in de culturele sfeer bijgekomen: de Magdalenazaal en het Entrepot als 
combinatie van cultuurfabriek en jongerencentrum met fuifruimte. Wel is er een dringende behoefte aan 
een bioscoop. 

Naast de binnenstad vervullen ook andere plaatsen in de stadsrand, in Lissewege en Dudzele op 
cultureel vlak een belangrijke functie, vooral dan voor de eigen bevolking. Zo is er de multifunctionele 
zaal te Dudzele, de Oude Pastorie te Lissewege, De Dijk te Sint-Pieters, de Zeven Torens in Assebroek, 
… Zodoende overspant een netwerk van culturele en aanverwante knooppunten de binnenstad en de 
rest van Brugge, en maakt van Brugge ook buiten de werk-, winkel- en toeristische bezoekuren een 
levendige en leefbare stad, waar zowel het plaatselijk verenigingsleven als het cultureel leven 
ondersteund wordt. 

4.7.4.2. Recreatieve voorzieningen 

Met recreatieve voorzieningen worden de voorzieningen bedoeld die een rol spelen in de 
vrijetijdsbeleving van de eigen bevolking of die van de regio. De frequentie van gebruik per persoon ligt 
veel hoger dan van een toeristische voorziening. Onderscheid kan gemaakt worden tussen 
voorzieningen die functioneren op bovengemeentelijk vlak en op gemeentelijk vlak. 

Op bovengemeentelijk vlak moet melding gemaakt worden van: 

- het Boudewijnpark, een dagrecreatief attractiepark, omsloten in de woonkern van Sint-Michiels, 
nabij het station 

- het Jan Breydelstadion (vroeger Olympiastadion), samen met het Olympiazwembad te Sint-Andries, 
bereikbaar via de expresweg N31 

- de atletiekpiste Julien Saelens te Assebroek 

- het strand van Zeebrugge. 

Op gemeentelijk vlak moeten in eerste instantie de verschillende openbare sportcentra vermeld worden, 
die in elke deelgemeente aanwezig zijn. Ook privé-sportinfrastructuur (tennis, maneges, schaats- en 
rolschaatspistes, …) is gespreid aanwezig. In het totaal heeft Brugge een 10-tal overdekte sporthallen, 52 
voetbalvelden, een 20-tal tennisterreinen, 4 zwembaden en 76 speelpleinen. De meeste sportcentra zijn 
als dusdanig opgenomen in het gewestplan, of komen voor in parkzone. Voor de sporttereinen die 
gelegen zijn in agrarisch gebied, is via BPA een juridische regeling getroffen of is de procedure lopende. 

Gezien de ligging van Brugge op het knooppunt van verschillende kanalen zijn er tevens belangrijke 
mogelijkheden voor waterrecreatie, met een aantal roeiclubs, jachthavens, … Ook de Sint-Pietersplas 
nabij de Oostendsesteenweg is een belangrijk centrum voor waterrecreatie (surfen, zeilen, duiken, 
kajakken, ...). 
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Tenslotte vervullen ook de talrijke bos- en parkgebieden in en rond Brugge een belangrijke recreatieve 
functie. Veel van deze bossen zijn publiek toegankelijk. In het noorden van Brugge is het aantal bos- en 
parkgebieden beperkt, maar zijn er mogelijkheden tot recreatief medegebruik van de polders. 
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5. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MICROSCHAAL 

Op het microniveau worden de bestaande ruimtelijke structuren van de verschillende deelruimten van 
Brugge afzonderlijk beschreven en cartografisch weergegeven. Hierbij worden de verschillende thema’s 
zoals de bebouwde ruimte, de open ruimte, de infrastructuren, de gebieden voor economische 
activiteiten e.d. behandeld op schaal van de verschillende onderdelen waaruit Brugge opgebouwd is. De 
deelruimten vertonen een samenhang qua fysiek-ruimtelijke kenmerken (bv. infrastructuren, 
bebouwingstypologie, groenvoorzieningen, …) en/of functionele kenmerken (bv. wonen, werken, 
recreatie, …). Het ruimtelijk karakter creëert specifieke kansen en beperkingen voor ruimtelijke 
ontwikkeling. 

Onderstaande figuur geeft aan welke deelruimten er in detail worden uitgewerkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 7 : UIT TE WERKEN DEELRUIMTEN OP MICROSCHAAL 
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5.1. DE STADSKERN 

De vestinggrachten van het middeleeuwse Brugge omgeven de binnenstad zoals de schaal het ei. Zij 
identificeren en verpersoonlijken de stad zoals de muren dit doen voor een huis.43 Stadspoorten zijn nog 
altijd aanwezig en overbruggen de vestingen. Het dempen van de noordwestelijke wallen ten tijde van 
Leopold II (1899) verbrak de afscheiding van Kristus-Koning van de binnenstad. Tegenwoordig heeft de 
ring (R30) de omsluitings- en barrièrefunctie overgenomen. 

5.1.1. DE HISTORISCHE BINNENSTAD 

5.1.1.1. Morfologische kenmerken 

Omwille van het herwaarderingsbeleid, de monumentenzorg en de herinrichting van straten en pleinen 
vertoont het beeld van de binnenstad een vrij harmonisch geheel. Door het stelselmatig weren van 
hoogbouw bleef het globaal uitzicht gaaf en werd de skyline niet gestoord. Dit stadslandschap dat door 
zijn kleinschaligheid middeleeuws aandoet, wordt beheerst door drie historische torens (de Sint-
Salvatorkathedraal, het Belfort en de Onze-Lieve-Vrouwekerk) en het recentelijk opgericht 
concertgebouw. De binnenstad is een stadsdeel met vele bochtige en smalle straten, afgewisseld door 
kleine pleintjes en kleinschalige huizen. Straten zijn soms niet meer dan kronkelende spleten in het 
dichte gebouwenweefsel. De schaal is die van de voetganger. De kleuren zijn overwegend donker en 
rijk, tengevolge van het overvloedig gebruik van handgevormde bakstenen en rode pannen en leien die 
in de tijd verweerden. Geschilderde of gepleisterde gevels zijn geen uitzondering in het stadsbeeld, naast 
natuursteen en enkele houten gevels. De binnenstad kent ook veel groen en water. Zachte landschappen 
(groen en water) wisselen af met harde landschappen (bebouwing). 

5.1.1.2. Functionele kenmerken 

Men onderscheidt in de binnenstad negen stadskwartieren. Het Steenstraatkwartier strekt zich uit tussen 
de twee voornaamste pleinen van de stad, ‘t Zand en de Markt en omvat het voornaamste 
winkelcentrum (Zuidzandstraat - Steenstraat en Noordzandstraat) met een sterk toeristisch-commerciële 
inslag. Het Burgkwartier is een administratief kwartier, eveneens met sterk toeristische inslag. Het West-
Bruggekwartier, ten westen van het ‘t Zand en in 1840 door de aanleg van de spoorweg (thans tracé van 
de ring) afgesneden van de rest van de binnenstad, is met de Smedenstraat een commerciële uitloper van 
het Steenstraatkwartier. Het O.L.Vrouwekwartier wordt beheerst door toeristische attracties zoals het 
Begijnhof, het Minnewater en het vroegere Sint-Janshospitaal (thans cultureel centrum). In de overige 
kwartieren (Ezelstraatkwartier, Sint-Gilliskwartier, Seminariekwartier, Langestraatkwartier en Magdalena-
kwartier) overheerst de woonfunctie, meestal naast een duidelijke poortstraat met winkelfunctie. Hoewel 
de binnenstad inzake leegstand en verkrotting geen structureel probleem meer kent, blijven de 
handelsstraten kampen met een leegstand boven de winkels. 

De binnenstad is een stad met grote verscheidenheid binnen haar eenheid. Alle stedelijke activiteiten 
(wonen, handel, diensten, onderwijs, cultuur en godsdienst, socio-medische verzorging en toerisme) 
komen er harmonieus samen voor. Nijverheid en ambachten zijn minder aanwezig. De gistfabriek ten 
noorden van de binnenstad vormt hierop een uitzondering. 

Maar ook deze verscheidenheid is aan evoluties onderhevig. Terwijl het aantal horecazaken 
verdubbelde sinds 1972, nam het aantal winkels gestaag af (zie paragraaf 4.3.3.1). De toename van het 
aantal horecazaken deed zich hoofdzakelijk voor in het Steenstraat-, Burg-, Magdalena- en Onze-Lieve-

                                                      
43  Bron : Groep Planning (1977), Structuurplan Brugge 
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Vrouwekwartier, dus in het toeristisch kerngebied, en hangt samen met de groei van het toerisme in de 
binnenstad. De afname van het aantal winkels betreft naast kledingzaken vooral een aantal 
dagdagelijkse handelszaken zoals voedingswinkels, bakkerijen, slagerijen, … Uiteraard komt het 
verdwijnen van deze buurtwinkels de leefbaarheid in de binnenstad niet ten goede. 

Toch is de stelselmatige daling van het aantal inwoners in de binnenstad sedert de laatste jaren 
gestabiliseerd, en blijft het bevolkingsaantal nu stagneren rond de 20.000 inwoners (zie tabel 3). 
Demografisch evolueert de binnenstad echter naar een woonwijk van éénpersoonsgezinnen: nu reeds 
overtreft het aantal éénpersoonsgezinnen het aantal meerpersoonsgezinnen (zie tabel 10). Vooral grotere 
gezinnen met kinderen verlaten de binnenstad, op zoek naar een ruimere woning met tuin. Deze 
stadsvlucht ondergraaft de evenwichtige demografische samenstelling van de binnenstad. 

Een bijkomend probleem voor de binnenstad zijn de hoge woningprijzen. Dit wordt nog in de hand 
gewerkt doordat steeds meer woningen in de binnenstad verkocht worden als tweede verblijf. Hierbij 
dreigt het gevaar dat de lagere inkomensklassen uit de binnenstad verdrongen worden, en de sociale mix 
van de binnenstad in het gedrang komt. 

De volledige binnenstad is gereglementeerd als zone 30. Door het bestaande smalle stratenpatroon en 
het systematisch verbreden van de voetpaden en versmallen van de rijweg waren geen bijkomende 
infrastructurele ingrepen zoals drempels en verkeersplateaus noodzakelijk. Het autoverkeer wordt door 
een lussensysteem door de binnenstad geleid. Overspringen van de éne lus naar de andere is enkel 
mogelijk voor fietsverkeer en openbaar vervoer. 

5.1.1.3. Knelpunten en bedreigingen 

- Verdringing van het wonen door toeristische functies (winkels, hotels, restaurants), met hoge 
woningprijzen tot gevolg. 

- Eenzijdige samenstelling van de gezinsstructuur met een overwicht aan eenpersoonshuishoudens en 
weinig gezinnen met kinderen. 

- In vergelijking met de andere deelgemeenten is de binnenstad nog steeds het stadsdeel met het 
grootste aandeel leegstand ondanks de volgehouden inspanningen van het beleid. Het betreft vooral 
leegstand boven winkels. 

5.1.1.4. Actuele waarden en potenties 

- De binnenstad is verkeersluw. 

- Een aantrekkelijk stadslandschap voor zowel het wonen als het toerisme, diensten en andere 
tertiaire functies. 

 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 94 

 

5.1.2. KRISTUS-KONING 

Het Stubbekwartier / Kristus-Koning situeert zich ten noordwesten van de binnenstad. Het is 
voornamelijk een woonbuurt met quasi uitsluitend aaneengesloten bebouwing en een hoge 
woningdichtheid. Kristus-Koning wordt doorsneden door twee belangrijke verkeersassen: de 
Scheepsdalelaan en de Leopold I laan/ Leopold II laan. Langsheen de Scheepsdalelaan, tussen de 
Ezelpoort en de Oostendsesteenweg, zijn er stedelijke voorzieningen (winkels en kantoren) aanwezig. 
Het gebied tussen de Leopold II-laan en de Kolenkaai langsheen de Oostendsevaart is een bedrijvenzone 
in mutatie. Verschillende panden staan er leeg of worden omgevormd voor handel, kantoren of wonen 
aan het water (o.a. Bloemmolens Dewulf en de Nieuwe Molens). Deze woonbuurt wordt ook 
geconfronteerd met sluipverkeer in de Leopold I en II-laan die als ontdubbeling van de ring worden 
gebruikt. 

5.1.2.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Afwerking van de randen ten opzichte van de Oostendse Vaart. 

5.1.2.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het historisch centrum en verschillende groene gebieden en parken. 

- Omvorming bedrijvenzone Kolenkaai en Houtkaai naar een multifunctionele zone (o.a. wonen aan 
het water, recreatie, jeugdinfrastructuur, kantoren). 
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5.2. NOORDELIJKE VLEUGEL 

De noordelijke vleugel van de stadsrand strekt zich uit ten noorden van de Oostendse Vaart – Ringvaart -
Damse Vaart, en bestaat uit de deelgemeenten Sint-Pieters, Sint-Jozef en Koolkerke. Het 
Boudewijnkanaal en de aanpalende bedrijventerreinen van de binnenhaven, delen de woongebieden 
van de noordelijke vleugel op in twee lobben: Sint-Jozef en Koolkerke ten oosten van de binnenhaven, 
en Sint-Pieters ten westen ervan. 

5.2.1. SINT-PIETERSKAAI ALS “SCHARNIER” MET DE STADSKERN 

De Sint-Pieterskaai, die parallel loopt met het kanaal Gent – Oostende, neemt een zeer strategische 
positie in: ze vormt de “scharnier” tussen de kernstad en de noordelijke vleugel van de stadsrand. Het 
kanaal Gent-Oostende zorgt thans voor de binnenvaartontsluiting van de Brugse binnenhaven en 
Zeebrugge met het hinterland (richting Oostende en Gent). Langs beide kanten van het kanaal situeren 
zich oudere industriële vestigingen. De grootste is de Gistfabriek, die nog volop in activiteit is. Andere 
zijn in reconversie of verhuisd (bv. Structo Beton, Mouterij Huys). De noordelijke zijde ontwikkelt zich 
tot een grootschalige detailhandelsvestiging. 

5.2.1.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Een weinig geordende ontwikkeling. 

5.2.1.2. Actuele waarden en potenties 

- Potenties voor kwalitatief wonen aan het water. 

- De omgeving van de Sint-Pieterskaai vormt een geschikte locatie voor het opvangen van 
grootschalige stedelijke functies. 

5.2.2. SINT-PIETERS 

Sint-Pieters is de woonwijk die het meest geprangd zit tussen infrastructuren. In het oosten grenst de 
woonwijk aan de industriële activiteiten van de binnenhaven (Nijverheidsdok - Herdersbrug). Via de 
Laconiastraat dringt de industrie, zij het gemengd met gemeenschapsvoorzieningen, zelfs door in het 
woonweefsel. Ten noorden van de sociale woonwijk Duivenkete ligt het bedrijventerrein Blauwe Toren. 
Het bestaande Duiveketebos en het recentelijk aangeplante geboortebos dienen als groenbuffer tussen 
de wijk en de bedrijvenzone. In het zuiden heeft zich grootschalige detailhandel gevestigd langs de Sint-
Pieterskaai. In het westen vormt de spoorlijn naar Zeebrugge en Blankenberge een duidelijke scheiding. 
Ten westen ervan zijn de ontwikkelingen grootschalig en onafgewerkt. De sociale woonwijk Sint-
Pietersmolenstraat is een duidelijk voorbeeld hiervan. 

Het AZ Sint-Jan en het recreatiedomein Sint-Pietersplas nemen veel oppervlakte in. De resterende 
openruimte is versnipperd. Het homogene poldergebied is slechts aanwezig ten westen van de 
expresweg N31. 

5.2.2.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Beperkte buffering van de activiteiten van de binnenhaven ten aanzien van de woonwijken. 

- Veel restruimtes. 

5.2.2.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het centrum en de binnenhaven. 
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- Aanwezigheid van een treinstation. 

- Goed ontsloten omgeving AZ Sint-Jan voor socio-medische campus. 

5.2.3. SINT-JOZEF 

Sint-Jozef zit geprangd tussen de Damse Vaart en de Lodewijk Coiseaukaai. Het is een stedelijke 
woonwijk die vrij planmatig werd ontwikkeld tussen de twee wereldoorlogen. Ze wordt gekenmerkt 
door een gesloten bebouwingstypologie en een hoge woondichtheid. Het stratenpatroon is opgebouwd 
vanuit een dambordpatroon en gelijklopend met de Ring R30. De verkavelingen ten noorden hiervan 
zijn van recentere datum, en hebben een meer open bebouwing. 

De grootschalige bedrijvigheid ter hoogte van de Dampoort aan weerszijden van de Damse Vaart 
(Structo Beton en Mouterij Huys) is inmiddels geherlokaliseerd. Langs de Ring (Fort Lapin) komt in 
beperkte mate grootschalige detailhandel voor. 

5.2.3.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Beperkte buffering van de activiteiten van de binnenhaven. 

- Stedelijke functies in het havengebied (politie, entrepot, …). 

5.2.3.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het centrum. 

- Potenties voor wonen en diensten als nabestemming voor de bedrijvigheid aan de Dampoort. 

- Omschakeling van het zuidelijk deel van het Handelsdok naar randstedelijk niet-bedrijfsfuncties 
(politie, entrepot, …). 

5.2.4. KOOLKERKE 

Koolkerke is ontstaan als polderdorp langsheen de Brugsesteenweg (N376) richting Knokke-Heist. Via 
dezelfde steenweg en door verkavelingen tussen de steenweg en de Damse Vaart groeit Koolkerke 
langzaam in de richting van Sint-Jozef. Het voorzieningsniveau van Koolkerke is beperkt. Dit stadsdeel 
wordt beheerst door twee grote groene elementen, met name het kasteelpark Ten Berge en het Fort van 
Beieren. Ten noorden van het kasteelpark Ten Berge situeert zich een kleine geïsoleerde woonwijk 
(Kruisabele) zonder de nodige voorzieningen. De watergebonden activiteiten langs het Boudewijnkanaal 
hebben een deel van het agrarisch gebied ingenomen. 

5.2.4.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Geïsoleerde ligging woonwijk Kruisabele. 

- Ontsluiting Romboutswijk. 

5.2.4.2. Actuele waarden en potenties 

- Wonen in het landschappelijk waardevol gebied van de Damse Vaart. 
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5.3. OOSTELIJKE VLEUGEL 

De oostelijke vleugel van de stadsrand situeert zich tussen de Damse Vaart en het kanaal Brugge-Gent. 
Deze vleugel bestaat uit deelgemeenten Sint-Kruis en Assebroek die ruimtelijk met elkaar vergroeid zijn. 

5.3.1. SINT-KRUIS 

De deelgemeente Sint-Kruis is concentrisch gegroeid vanaf de ring en langs de invalswegen. Een eerste 
schil bezit nog een dens stedelijk karakter en is gekend onder de naam Dampoortkwartier. Een tweede 
schil betreft verkavelingen met overwegend open bebouwing. Nog verderop komen woonparken voor 
(wijk Doornhut) en een grote, deels sociale verkaveling Malehoek. Deze woonwijk grenst aan het 
beboste Maleveld - domein Ryckevelde. 

Deze structuur wordt radiaal doorsneden door twee belangrijke verkeersassen, de Moerkerksesteenweg 
en de Maalsesteenweg (N9). De Moerkerksesteenweg concentreert handel, diensten en andere 
voorzieningen op deelgemeenteniveau. De Maalsesteenweg heeft, mede omwille van zijn grotere 
ontsluitingsfunctie (richting Maldegem en Eeklo), veel grootschaliger detailhandelszaken aangetrokken 
tot aan het kruispunt Vossensteert-Doornhut. Ook de kazerne van de zeemacht is een grootschalig 
element tussen Maalsesteenweg en Moerkerksesteenweg. De Dampoort en vooral de Kruispoort zijn de 
toegangspoorten tot de binnenstad. 

5.3.1.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Verkeersonveiligheid door commercieel lint Maalsesteenweg. 

- Ontbreken van een openbaar park. 

5.3.1.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het centrum. 

- Relatie met het polderlandschap, de Damse Vaart en de bossen richting Sijsele. 

 

5.3.2. ASSEBROEK 

Het dichtst bebouwde deel van Assebroek bevindt zich nabij de ring met een belangrijke uitloper in 
oostelijke richting tussen de Daverlostraat en de Generaal Lemanlaan - Astridlaan. Deze structuur 
ontstond door het aaneengroeien van de verschillende oorspronkelijke kernen: ‘t Perretje en de 
Christoffelwijk die soms meer aansluiten op Sint-Kruis, de Catharinawijk die rond de Brugeoise gegroeid 
is, de Vijfhoek als residentiële wijk rond Sint-Lucas, de woonkern rond de abdijkerk van Steenbrugge die 
eerder aansluit bij Moerbrugge en het meer landelijke Ver-Assebroek, met een eigen 
gemeenschapsleven. 

Open verkavelingen komen verderop voor in noordelijke (Bossuytlaan - Vossensteert), zuidelijke (o.a. 
Zeventorens) en oostelijke richting (Ver-Assebroek). Langs de Engelendalelaan ligt een woonpark. Tussen 
de Engelendalelaan en de Vossensteert - Bossuytlaan ligt een groene enclave van de Gemene 
Weidebeek en het Paalbos. 

Twee belangrijke wegen doorsnijden de bebouwingsgordels. De Generaal Lemanlaan-Astridlaan maakt 
de verbinding met Oedelem-Beernem en heeft de voorzieningen op wijkniveau aangetrokken met het 
Gaston Roelantsplein als centraal plein. Langs de Baron Ruzettelaan (N50 verbinding met Oostkamp) 
zijn grootschaliger voorzieningen (handel, kantoren) gesitueerd. In de ruimte tussen de Baron 
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Ruzettelaan en het parallel lopende kanaal Brugge-Gent zijn recentelijk nieuwe woonvormen aan het 
water ontstaan. De Gentpoort en Katelijnepoort vormen de schakelpunten met de binnenstad. 

Assebroek huisvest één belangrijke bovenlokale voorziening met de Sint-Lucaskliniek op de rand van de 
bebouwing en het meersengebied. 

5.3.2.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Sluipverkeer doorheen de woongebieden tussen de Maalsesteenweg, Astridlaan en Steenbrugge en 
naar het A.Z. Sint-Lucas. 

- Zwaar verkeer langs de Generaal Lemanlaan. 

- Grootschalige functies in het woonweefsel (Stelplaatsen van De Lijn, AZ Sint-Lucas). 

5.3.2.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het centrum. 

- Waardevolle groene enclaves en groene randen aan het woongebied. 
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5.4. WESTELIJKE VLEUGEL 

De westelijke vleugel van de stadsrand ligt begrepen tussen de Oostendse Vaart en het kanaal Brugge-
Gent. Deze vleugel bestaat uit deelgemeenten Sint-Michiels en Sint-Andries die ruimtelijk met elkaar 
vergroeid zijn. 

5.4.1. SINT-MICHIELS 

De ontwikkeling van de deelgemeente Sint-Michiels is nauw verbonden met de spoorweginfrastructuur.  
De oostelijke kant van de spoorweg, tot aan het kanaal Gent-Brugge, is ingenomen door het 
bedrijventerrein La Brugeoise. De oude kern zit geprangd tussen de Rijselstraat en de Spoorwegstraat.  
Ten noorden ervan bevindt zich een groot scholencomplex en het O-L-V Psychiatrisch instituut. Beide 
grenzen aan de achterkant van het station. De Rijselstraat heeft zijn ontsluitingsfunctie verloren door de 
aanleg van de Koning AlbertI-laan op de oude spoorwegbedding richting Kortrijk. Door zijn aansluiting 
op de Expresweg N31 is de Koning AlbertI-laan lange tijd de voornaamste toegangsweg tot het centrum 
geweest. De spoorwegtunnel aan de Boeveriepoort vormt een ware trechter voor alle verkeer. Recent 
doet zich kantoorontwikkeling voor langs de Koning AlbertI-laan. 

Ten zuiden van de oude kern is het Boudewijnpark gelokaliseerd. Het is een belangrijke dagrecreatieve 
voorziening. Zuidelijker sluiten open verkavelingen, gedeeltelijk sociaal van aard, hierop aan. Een even 
grote woonwijkontwikkeling heeft plaatsgehad ten westen van de Koning AlbertI-laan (Vogelzang, 
Driehoek). De N31 Expresweg doorsnijdt dit gebied. Langs deze expresweg is de ambachtelijke zone 
Veemarkt uitgegroeid tot een overwegende handelsfunctie. 

Ten zuidwesten van Sint-Michiels ligt het bosgebied van Tillegem-Beisbroek-Tudor, waarin een aantal 
woonparken zijn ingebed. In het oosten sluit dit bosgebied aan op het Chartreusegebied, en de 
ecologisch waardevolle meersengebieden van de Kerkebeekvallei en de Wulgenbroeken. Het 
Chartreusegebied heeft een belangrijke cultuurhistorische (aanwezigheid van het Magdalenagoed) en 
archeologische waarde. 

5.4.1.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Verkeersverzadiging aan het station. 

- Grootschalige recreatieve functie in het woonweefsel. 

5.4.1.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het station. 

- Goede autobereikbaarheid tot aan het station. 

 

5.4.2. SINT-ANDRIES 

De deelgemeente Sint-Andries is gegroeid tussen de Gistelsesteenweg en de Torhoutsesteenweg, en 
wordt doorkliefd door de N31. Het dicht bevolkte deel Sint-Baafs bevindt zich ten oosten van de 
expresweg en mondt uit op de Canadasquare - Smedenpoort. Het oude centrum van deze deelgemeente 
ligt langs de Gistelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Leopold III-laan. De expresweg heeft 
verschillende grootschalige voorzieningen met zich mee gebracht. Denken wij maar aan de nieuwe 
gevangenis, het Provinciaal Administratief Centrum Boeverbos, het Olympiapark, het industrieterrein 
Waggelwater en de Hoge Express. In Sint-Andries zijn ook veel residentiële verkavelingen aangelegd of 
in ontwikkeling. De scheiding met het aangrenzende Varsenare is smal. Ten noorden van de 
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Gistelsesteenweg tot aan de spoorweg is een concentratie waar te nemen van glastuinbouw (Hogeweg, 
Legeweg). In het parkachtig landschap tussen de spoorweg en de Oostendse Vaart komt dit niet voor. 

5.4.2.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Barrièrewerking en geluidshinder van de N31 expresweg. 

- Een aantal grootschalige functies die verkeer aantrekken. 

5.4.2.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van het centrum. 

- Aanwezigheid van aantrekkelijke verkavelingen in het groen. 

- Groene kasteelparken in het woonweefsel. 
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5.5. HET HAVENGEBIED EN OMLIGGENDE DORPEN 

Het havengebied van Zeebrugge bestaat grofweg uit twee delen: enerzijds de voorhaven, aangelegd in 
zee, en anderzijds de achterhaven tussen het Boudewijnkanaal en het dubbel Leopold- en Schipdonk-
kanaal, die diep doordringt in het poldergebied. Zowel de voorhaven als de achterhaven is nog in volle 
ontwikkeling. Via de bouw van een tunnel onder de Kustlaan is de N31 thans rechtstreeks verbonden 
met de westelijke voorhaven. Ten westen van de N31 is een specifieke transportzone aangelegd. 

Rond het havengebied liggen een aantal dorpen die oorspronkelijk ontstaan zijn als polderdorp 
(Dudzele, Lissewege en Zwankendamme). Het ontstaan van Zeebrugge is gerelateerd aan de aanleg van 
de voorhaven en het Boudewijnkanaal op het einde van de 19e eeuw. 

5.5.1. ZEEBRUGGE 

De woonkern van Zeebrugge (bijna 4.000 inwoners) zit geprangd tussen de voor- en achterhaven, en 
wordt bovendien doorsneden door de Kustlaan (N34) met de kustram in de middenberm. Door 
verschillende infrastructuren is de woonkern opgedeeld in vier wijken: Zeebrugge-dorp, de 
Vissershaven, de Stationswijk en de Strandwijk. 

De grootste wijk is Zeebrugge-dorp (bijna 2.000 inwoners), die begrensd wordt door de Kustlaan (N34) 
in het noorden en de Isabellalaan in het zuiden. Door de aanleg van de Isabellalaan rijdt het doorgaand 
havenverkeer niet meer door de kern. Hierdoor is de dorpskom vrij rustig. Bovendien zijn er een aantal 
pittoreske elementen, zoals het tuinwijkje rond het groene Admiraal Keyesplein. In de centraal gelegen 
Heiststraat zijn er voldoende basisvoorzieningen voor de plaatselijke bevolking. Het grootste probleem 
voor Zeebrugge-dorp zijn de randen, die te kampen hebben met de geluidoverlast en barrièrewerking 
van de Kustlaan en Isabellalaan. Enkel het (noord)oosten van de dorpskom is afdoende gebufferd door 
een groenzone waarin zich verschillende sportterreinen bevinden. 

Ten noorden van de Kustlaan ligt de wijk rond de oude vissershaven (ruim 500 inwoners), met een zeker 
toeristisch belang. De vroegere vissershaven is sinds de herlokalisatie van de vismijn naar de 
achterhaven omgevormd tot een jachthaven. De oude vismijn kreeg een educatieve en recreatieve 
functie (Seafront). Het grootste probleem voor deze wijk is de geïsoleerde ligging door de moeilijk 
oversteekbare Kustlaan en het goederenspoor naar de Zweedse kaai. 

De Stationswijk (circa 630 inwoners) zit nog meer gekneld tussen infrastructuren (Kustlaan N34, oude 
zeesluis, het spoorwegstation en het militair domein). Door de geïsoleerde ligging, en de nadrukkelijke 
aanwezigheid van de haven (visuele hinder, lawaai- en geurhinder) is de woonkwaliteit in de 
Stationswijk, ondanks verschillende initiatieven ter verbetering, niet optimaal. Het station wordt tijdens 
het weekend en de zomervakantie niet meer bediend (ten voordele van het nieuwe station Zeebrugge-
strand). 

Tenslotte heeft Zeebrugge ook nog een stuk strand tussen de westelijke havendam en Blankenberge met 
aanliggend de Strandwijk (circa 800 inwoners). Het natuurreservaat De Fonteintjes en de 
Oudemaarspolder ten zuiden van de Kustlaan vormen de scheiding met Blankenberge. Het 
verblijfsaanbod in de Strandwijk is beperkt tot 4 hotels met ca. 200 bedden en ca. 300 huur-
vakantiewoningen. Het aantal dagtoeristen (uitgedrukt in personenwagens) is eveneens beperkt: ca. 
1.500 wagens op een zonnige zondag in de zomer (vgl. met Knokke-Heist 7.000 personenwagens). 
Zeebrugge heeft vooral een recreatieve functie voor de Brugse agglomeratie, getuige het hoge 
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percentage fietsers onder de ééndagstoeristen (11%).44  Sinds kort heeft de Strandwijk een station ten 
dienste van het toerisme dat in het weekend en tijdens de vakanties bediend wordt. 

5.5.1.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Ontoereikende buffering van de woonwijken ten aanzien van de zeehavenactiviteiten. 

- Sterke barrièrewerking door de talrijke weg-, water en spoor- infrastructuren, waardoor de 
verschillende wijken ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn. 

- De hierboven vermelde knelpunten zorgen voor een bedreigde leefbaarheid van Zeebrugge en 
vooral van de Stationswijk. 

5.5.1.2. Actuele waarden en potenties 

- Nabijheid van de zee en het daarmee samenhangende kusttoerisme. 

- Toeristische potenties voor de oude vismijn en de jachthaven. 

- Zeebrugge-dorp is vrij rustig en heeft weinig doorgaand verkeer. 

5.5.2. ZWANKENDAMME 

Zwankendamme is een kleine kern (circa 500 inwoners) die ontstaan is als arbeidersnederzetting bij de 
haven. Historisch is het dorpje dus vervlochten met de haven, maar nu zijn de industriële activiteiten 
zichtbaar en voelbaar zeer dichtbij gekomen. De noordzijde van het dorpje wordt begrensd door de 
bedrijfsterreinen van Glaverbel, maar een bufferzone ontbreekt. Nog nabij Zwankendamme ligt het 
inmiddels gesloten bedrijf Carcoke, waarvan het terrein enorm vervuild is. Er stelt zich hier een 
bodemsaneringsprobleem. 

5.5.2.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Verlaten en te saneren Carcokes-site. 

- Ontbreken van een buffer ten aanzien van de havenactiviteiten.  

5.5.2.2. Actuele waarden en potenties 

- Aanwezigheid van een station en een aantal basisvoorzieningen. 

5.5.3. DUDZELE 

Dudzele is een typisch polderdorp (bijna 1.900 inwoners), gelegen langs de Westkapelsesteenweg in een 
langgerekte vorm. De Westkapelsesteenweg verbindt Dudzele met de expresweg N49 Knokke-
Antwerpen en met Brugge. Sinds de aanleg van de Zuidelijke Havenrandweg (N348) is de kern verlost 
van doorgaand havenverkeer. 

De oude pittoreske kern van Dudzele ligt aan de oostzijde van de steenweg en is beschermd als 
dorpsgezicht. Het voorzieningenniveau is beperkt maar voldoende voor het lokale niveau. Ten westen 
van de dorpskern ligt een kleine sociale verkaveling (Watergang), en ten zuiden van de kern zijn er 
verkavelingen in ontwikkeling. Voorlopig blijven de ontwikkelingen in de achterhaven op een afstand 
van de dorpskern. 

                                                      
44 Groep Planning (1992), Verkeersleefbaarheidsplan Kust 
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5.5.3.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Oprukkende havenactiviteit zonder afbuffering. 

5.5.3.2. Actuele waarden en potenties 

- Nog een typisch polderdorp met een eigen voorzieningenstructuur. 

5.5.4. LISSEWEGE 

Lissewege (circa 1.600 inwoners) bevindt zich op de weg van Brugge naar Zeebrugge en wordt 
doorsneden door de N31 expresweg. Parallel hiermee loopt ook de spoorweg met een halteplaats in de 
kern. Ten oosten van de expresweg situeert zich de oude kern, met de imposante platte kerktoren als 
baken in het landschap. De dorpskern heeft een voldoende aanbod aan voorzieningen voor de 
plaatselijke bevolking. Hiernaast heeft de dorpskern tevens een toeristische betekenis met het 
voorkomen van een aantal restaurants en cafés. Het woongebied ten zuidoosten van de dorpskern is via 
de opmaak van een BPA45 omgezet in landbouwgebied. Ten zuiden van Lissewege liggen de 
uitgeveende gebieden van de Abdij Ter Doest. Zij zijn van groot ecologisch belang en gedeeltelijk 
beschermd als natuurreservaat. Bovendien is de monumentale tiendenschuur van Ter Doest van 
historische en toeristische waarde. 

Ten westen van de expresweg ligt de recentere woonwijk Zeewege. Het is een woonuitbreidingsgebied 
dat slechts gedeeltelijk werd aangesneden. In deze wijk ontbreekt het aan voorzieningen en kwalitatieve 
groene ruimtes. 

5.5.4.1. Knelpunten en bedreigingen 

- Sterke barrièrewerking van de N31 expresweg, en verlinting van handelszaken langs de N31. 

- Oprukkende havenactiviteit aan de overkant van het Boudewijnkanaal. 

- Het half afgewerkt woongebied Zeewege, zonder groen en voorzieningen. 

5.5.4.2. Actuele waarden en potenties 

- Een aantrekkelijke woonkern. 

- De aanwezigheid van een station. 

- Herbestemming militair domein. 

 

 

 

                                                      
45  BPA 96 Lissewege Dorpskom 
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6. PLANNINGSCONTEXT EN ANALYSE VAN HET GEVOERDE RUIMTELIJK BELEID 

6.1. JURIDISCHE CONTEXT 

6.1.1. GEWESTPLAN 

Het grondgebied van Brugge is opgenomen in het gewestplan Brugge-Oostkust dat bij KB van 
07/04/1977 werd goedgekeurd (zie kaart 29). Bij B.Vl.R. van 19/09/1996 werd een gedeeltelijke 
wijziging doorgevoerd m.b.t. diverse aspecten waarvan de belangrijkste waren: 

- Een correctie van het zeehavengebied van Zeebrugge t.o.v. de bestaande toestand (voor- en 
achterhaven) zonder de bestemming zeehaven in te voeren. De bestemming blijft industriegebied. 

- Beperkte aanpassingen in het centrum van Zeebrugge (o.a. een gebied voor dagrecreatie). 

- Een aanpassing van de westelijke transportzone met reservatiestrook voor een westelijke 
omleidingsweg en de aanduiding van een oostelijke transportzone. 

- Schrappen van de reservatiezone voor de autosnelwegverbinding Blauwe Toren-Jabbeke (tracé 
doorheen de Meetkerkse Moeren) - Westkapelle (N49). Ook de bijbehorende tracés voor 
aantakkingen naar de N31 werden geschrapt. 

- Opname van een noordelijke uitbreiding van de KMO-zone Blauwe Toren en een uitbreiding van 
het bedrijventerrein langs de Oostendse Vaart voor het bedrijf Structobeton. 

- De op het oorspronkelijke gewestplan geplande omleiding rond Koolkerke werd eveneens 
geschrapt.  Het woonuitbreidingsgebied dat hierop aansloot werd gedeeltelijk geschrapt en 
vervangen door agrarisch gebied, en gedeeltelijk omgezet in woonreservegebied (cfr. BPA 77 
Koolkerksesteenweg en BPA 83 Koolkerke Centrum). 

- Schrappen van de zuidelijke ontsluiting van Sint-Michiels en Ten Briele langs de spoorweg door de 
Wulgenbroeken. 

Opvallend is nog dat Brugge omringd wordt door drie grote groengebieden: het natuurgebied van de 
Meetkerkse Moeren en de Damse Polders en de parkzone van Beisbroek en Tudor. 

De geplande verbredingen van het kanaal Gent-Oostende en Brugge-Gent, evenals de verbreding van 
het Schipdonkkanaal zijn niet uitgevoerd. 
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6.1.2. GEWESTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

6.1.2.1. Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei 

Op 20 februari 2004 is het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening 
van onderdelen van de grote eenheid natuur "Assebroekse meersen tot Bergbeekvallei" definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering. Het gewestelijk RUP werd opgesteld in uitvoering van de 
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur, waarbij vertrokken is van 
zogenaamde consensusgebieden. 

In het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het oostelijk deel van de Assebroekse Meersen opgenomen en 
herbestemd van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied (zie afbakening op kaart 
29). Het gebied krijgt als overdruk “grote eenheid natuur” en is onderdeel van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. 

6.1.2.2. Chartreuse 

Recentelijk is het gewestelijk RUP "regionaal bedrijventerrein Chartreuse" goedgekeurd door de Vlaamse 
regering (dd. 31 maart 2006), in functie van de aanleg van een zone voor hoogwaardige en innovatieve 
diensten van ten minste Vlaams niveau ter hoogte van het Chartreusegebied.Het gewestelijk RUP heeft 
tot doel voor deze hoogwaardige economische functies een ruimtelijk kwalitatieve vestigingslocatie te 
ontwikkelen, rekening houdend met en inspelend op de aanwezige kwaliteiten in het gebied (o.a. 
natuurwaarden, archeologische waarde, ontsluiting). 

6.1.3. PROVINCIALE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

6.1.3.1. Strand- en dijkconstructies 

Het provinciaal RUP ‘strand- en dijkconstructies’ is goedgekeurd door de bestendige deputatie op 19-09-
2005. Het PRUP kadert in de uitvoering van de gestelde beleidsopties voor een duurzame 
kustontwikkeling in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. De uitwerking van een 
beleid voor een duurzame kustontwikkeling en de uitvoering ervan vloeien voort uit een steeds groeiend 
en intensiverend toeristisch-recreatief gebruik van de kust (strand, dijk en duinen) en de bijgevolg 
stijgende vraag naar al dan niet tijdelijke constructies en infrastructuur voor evenementen, water- en 
strandsportconstructies,…. In die zin biedt het provinciaal RUP een afwegingskader voor een 
eenvormige benadering en behandeling van toeristisch-recreatieve functies, activiteiten en evenementen 
op het strand, de dijk en in de duinen. 
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6.1.4.  GEMEENTELIJKE PLANNEN VAN AANLEG 

Tabel 22 geeft een overzicht van alle goedgekeurde BPA’s op het grondgebied van Brugge. Voor elk BPA 
is de belangrijkste reden van opmaak aangegeven. Tabel 23 geeft een overzicht van de BPA’s die 
momenteel in opmaak zijn. 

 
NR. NAAM BPA AFDELING DATUM 

GOEDKEURING
S BESLUIT 

VOORNAAMSTE DOELSTELLING BPA 

301 West Brugge (fase 1) Binnenstad 25/04/1994 Woningbouw  

303 Gistfabriek Binnenstad 28/08/1997 Behoud bestaande bedrijvigheid 

305 Minnewater Binnenstad 20/08/1993 Wijzigen bestemming eredienst in wonen 

306 Westbrugge (fase 

Stationsplein) 

Binnenstad 13/11/2000 Strategisch project stationsomgeving mogelijk maken 

306 Westbrugge (fase 

Albertpark) 

Binnenstad 08/11/1999 Oprichten Concertgebouw en heraanleg ‘t Zand 

307 Leestenburg Binnenstad 26/03/1991 Wonen, herziening + uitbreiding 

001 Vissershaven Zeebrugge 25/04/2000 Ambachtelijke bedrijvigheid in woongebied 

002 Vaartstraat Sint-Pieters 23/09/1993 

+ 15/11/1999 

Hotel-congresfunctie in parkzone + sport, recreatie en 

openbare dienstverlening toelaten in industriegebied 

005 Flandria Assebroek 23/12/1993 Multifunctionele bestemming (o.a. parking, jachthaven) 

mogelijk maken 

007 Kristus-Koning Noord-Oost Kristus-Koning 20/10/1998 Deels ambachtelijke zone omvormen tot multifunctionele 

zone 

008 Kristus-Koning Zuid-West Kristus-Koning 22/09/2000 Deels ambachtelijke zone omvormen tot multifunctionele 

zone 

010 Sint-Jozef / Ter Panne Sint-Jozef 06/04/1994 + 

15/11/1999 

Bestaande ambachtelijke zone bevestigen + verdere 

detaillering woongebied 

011 Molenstraat Noord Sint-Pieters 24/10/2001 Verfijning bestemming recreatie Sint-Pietersplas 

013 Dorpskom Zeebrugge 14/09/2001 Wijziging van vervallen BPA van 1950 

014 Herdersbrug Sint-Pieters 09/06/1987 Voorschriften industriegebied detailleren 

015 Stationswijk Zeebrugge 21/10/1997 Detaillering bestaande bestemmingen 

018 Kerklaan Noord Sint-Pieters 03/05/1978 Sociale huisvesting 

021 St.Pieters Zuid-Oost Sint-Pieters 23/09/1993 Deels industriegebied omvormen tot multifunctionele zone 

022 Fort Lapin Sint-Jozef 08/09/1994 Actualisering bestaande bestemming 

025 Galgenberg Sint-Michiels 27/11/1980 Maximaal behoud groen 

027 Rustenburg Sint-Pieters 24/03/1992 Bouw bejaardenwoningen + gemengde zone 

wonen/nijverheid 

028 Strandwijk  Zeebrugge 10/01/2000 Uitbreiding ecologisch belangrijke gebieden, toegang tot 

haven, bouwhoogten Baron de Maerelaan en Zeedijk 

030 Chartreuseweg Oost  Sint-Michiels 26/01/1996 Herschikken natuurgebied/agrarisch gebied en schrappen 

woongebied 

031 Noorweegse Kaai Sint-Jozef 06/10/1997 Industriegebied omvormen tot multifunctionele zone 

032 Molenstraat Zuid Sint-Pieters 18/06/1988 

+ 11/02/2003 

Uitbreiding sportterrein Tempelhof 

033 Tempelhof Sint-Pieters 17/11/1994 Sportinfrastructuur, mogelijkheid handel/horeca en 

bevestiging bestaande bestemmingen 

039 St.Jozefskwartier Sint-Kruis/ 

Assebroek 

14/11/1978 Detaillering bestaande bestemmingen 

044 Zevekote Assebroek 20/03/1996 Schrappen wegenis, toelaten ambachtelijke bedrijvigheid 

045 Dulleweggeleed Sint-Pieters 24/12/1998 Uitbreiding bedrijventerrein Blauwe Toren + buffer tussen 

wonen en bedrijventerrein 

049 Wit Zand Assebroek 22/12/1980 Detaillering bestaande woonzones 

051 Paalbos Assebroek 08/10/2001 Afwerking wug en bestendigen openbaar nut 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 113 

 
055 Olmendreef Zuid Assebroek 21/12/1994 Deels aansnijden wug en deels opname in parkgebied 

056 Evert van ‘t Padstraat Assebroek 21/08/1995 Afbakening zone voor meergezinswoningen en/of handel, 

toelaten ambachtelijke bedrijvigheid 

068 Domein Tillegem Sint-Michiels 20/11/1984 Maximaal behoud groen en passief medegebruik 

070 Vossensteert Sint-Kruis/ 

Assebroek 

09/06/1994 Deels afwerken wug en bevestigen openbaar nut 

072 Torhoutsesteenweg Zuid Sint-Andries 24/12/1998 Culturele voorziening in deel openbaar groen 

075 Parklaan Sint-Michiels 06/03/1995 Detaillering bestaande woonzone 

077 Koolkerkse Steenweg Koolkerke 28/02/1996 Deels aansnijden wug en deels opname in agrarisch gebied 

078 Noord-Oost III Sint-Andries 16/12/1993 Actualisering bestaande toestand 

080 La Brugeoise (fase 

stationsomgeving) 

Sint-Michiels 18/05/2000 

 

Strategisch project stationsomgeving mogelijk maken 

080 La Brugeoise (fase Ten 

Briele) 

Sint-Michiels 19/01/2001 Opheffen zonevreemdheid bedrijf en kantoorfunctie 

mogelijk maken 

082 Noord-Oost I Sint-Andries 23/03/1994 Bedrijventerrein en zone voor volumineuze handel inrichten 

083 Koolkerke Centrum Koolkerke 08/06/1995 Deels aansnijden wug en deels woonreservegebied 

086 Kerkhofdreef Assebroek 06/04/1998 Uitbreiding plangebied, detaillering woongebied, 

ambachtelijke bedrijvigheid en openbaar nut toelaten 

087 Boeverbos Sint-Andries 16/06/1988 Bevestigen Provinciehuis 

088 Veemarkt Sint-Michiels 09/06/1995 Feitelijke toestand handelsactiviteit mogelijk maken 

089 Messem Sint-Andries 12/11/1993 Maximaal behoud open ruimte als buffer 

090 Sint-Andriesdreef Sint-Michiels 28/08/1979 Woonpark  

091 Centrum Sint-Michiels 15/03/1994 Groenas en dagrecreatie (Dolfinarium) mogelijk maken 

092 Rijselsestraat Sint-Michiels 29/11/2000 inrichting woongebied 

093 Leiselehoek Sint-Michiels 15/03/1994 Onduidelijkheid wegwerken, parkgebied Witte Zusters, 

sociale woningbouw en tuinbouwbedrijven 

094 Park De Rode Poort Sint-Michiels 06/06/1995 Bestemmingsmogelijkheden Boudewijnpark 

095 Molendorp Sint-Andries 04/05/1994 Realisatie binnengronden voor woningbouw 

096 Lissewege Dorpskom Lissewege 02/03/1995 Schrappen woongebied, bescherming landschap, 

bepalingen inzake architecturaal voorkomen 

099 Spes Nostra Sint-Andries 17/11/1982 Realisatie binnengronden voor woningbouw 

101 Gemeneweidestraat Oost Koolkerke 21/12/1994 Schrappen woongebied en detailleren parkgebied 

102 Baron Ruzettelaan Zuid-

West 

Assebroek 27/07/1998 Bouwmogelijkheid in parkgebied en reservatiestrook, 

handel toelaten en behoud bestaande bedrijvigheid 

104 Malehoek West (deel a & b) Sint-Kruis 16/09/1977 Art. 17, sociale woningbouw 

108 Sint-Hubertuslaan Sint-Andries 09/11/1992 Aansnijden wug en uitbreiding  

109 Fourage Sint-Kruis 17/10/1996 Reserveren deel openbare bestemming (o.a. parking) 

110 Koolkerke Zuid-Oost Koolkerke 07/09/1977 Art. 17, sociale woningbouw 

111 Kraaienest Sint-Andries 09/11/1992 Maximaal behoud open ruimte als buffer 

117 Malehoek Centrum Sint-Kruis 25/09/1992 Zone voor eengezinswoningen, zone voor voet- en fietspad 

122 Speelhof B Sint-Andries 18/04/1980 Openbaar groen voor passieve recreatie 

123 Ruddershove Sint-Pieters 30/01/1997 Openbaar nut en socio-medische activiteiten 

125 Kloosterakkerdreef Assebroek 21/12/1994 Maximaal behoud open gebied en herstel historische hoeve 

127 Domein Tudor Sint-Andries 19/03/1985 Maximaal behoud groen en passief medegebruik 

128 Oude Oostendse Steenweg  Sint-Pieters 10/04/1986 Woningbouw in zone openbaar nut 

130 Malehoek Oost Sint-Kruis 18/04/1994 Flexibelere voorschriften voor bestaande woonzones, 

toelaten handelszaken 

131 Ter Dennen Sint-Michiels 18/02/1994 Maximaal behoud groen en schrappen bouwmogelijkheid 

132 Witte Molenstraat Sint-Andries 06/04/1994 Bestaande bebouwing in parkgebied bevestigen 

133 Ryckevelde Noord Sint-Kruis 09/11/1992 Maximaal behoud open ruimte als buffer 

135 Schaapsklauw Sint-Andries 30/06/1994 Maximaal behoud open ruimte als buffer 

136 Domein Rooigem Sint-Kruis 03/07/2003 bevestiging recreatieve voorzieningen in parkgebied 

137 Kleine Molenstraat Dudzele 23/12/1993 Detaillering grens woongebied-agrarisch gebied, bevestiging 

bestaande verkavelingen in agrarisch gebied 

138 Heidelbergstraat West Sint-Michiels 01/12/1993 Maximaal behoud groen en schrappen bouwmogelijkheid 
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139 Stationsweg West Dudzele 29/04/1994 Nieuwe bedrijfsgebouwen uitsluiten en vernietigen 

verkaveling 

140 Lege Moerstraat Sint-Pieters 16/09/1997 Uitbreiding Structo + bufferzone 

142 Sint-Trudostraat Oost Assebroek 13/03/2002 Deels aansnijden wug en deels opname in agrarisch gebied 

144 Speie Sint-Pieters 20/10/1998 Maximaal behoud agrarisch gebied 

145 Kleine Moerstraat  Sint-Pieters 13/10/1999 Maximaal behoud agrarisch gebied 

146 Zeelaan Zuid-West Sint-Pieters 24/05/2002 aanleg verkeerswisselaar AX/N31, bestaand zonevreemd 

bedrijf bevestigen 

147 Damse Vaart Zuid-West Sint-Kruis 20/10/1998 Bestaande bedrijvigheid vervangen door multifunctionele 

bestemming 

148 De Tuintjes Sint-Kruis 12/02/1996 Behoud zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur  

149 Blauwe Toren Noord Sint-Pieters 27/04/2005 Uitbreiding ambachtelijke zone voor grootschalige 

detailhandel 

150 Groot Eekhoute Sint-Pieters 26/03/1998 Maximaal behoud agrarisch gebied en bescherming hoeve 

152 Foreyst Noord Sint-Andries 25/05/1998 Maximaal behoud open ruimte als buffer 

153 Leiselepark Sint-Michiels 23/09/1997 Bejaardentehuis en school bevestigen en uitbreiden 

154 Lodewijk Coiseaukaai I Sint-Jozef 19/01/2001 zonevreemde watergebonden bedrijvigheid bevestigen 

157 Park Bloemenoord Sint-Michiels 20/04/2001 bevestiging parkgebied in woonzone 

161 Maleveld Sint-Kruis 14/11/2001 Behoud zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur  

162 Sint-Andrieskerk Sint-Andries 21/01/2003 Bestaande bestemmingen detailleren, vermenging handel / 

eengezinswoningen, seniorenresidentie 

TABEL 22 : GOEDGEKEURDE BPA’S 

 

NR NAAM BPA AFDELING DOEL BPA VOORLOPIGE 

AANVAARDING 

GR 

DEFINITIEVE 

AANVAARDING 

GR 

8 Kristus Koning Zuid-West 

(gedeeltelijke herziening) 

Kristus-Koning Wijziging van de bestemming 

voor Nationale Bank 

06/09/2005  

11 Molenstraat Noord 

(gedeeltelijke herziening) 

Sint-Pieters Schrappen verplichte 

woonfunctie Hoeve Ten Walle 

20/12/2005  

66 Koning Albert I-Laan Zuid-

West 

Sint-Michiels Niet-residentiële activiteiten in 

woonpark 

25/01/2005 25/10/2005 

155 De Watermolen Sint-Andries Afgeleverd gunstig planologisch 

attest 

28/11/2005  

170 Kazerne Lissewege Lissewege Militair domein (voormalige 

legerkazerne) herbestemmen 

naar lokaal bedrijventerrein 

06/09/2005 20/12/2005 

TABEL 23 : BPA'S IN PROCEDURE 
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6.1.5. BESCHERMINGSBESLUITEN 

Op het grondgebied van Brugge zijn er momenteel in totaal ongeveer 440 gebouwen of 
gebouwengroepen beschermd als monument, naast 10 beschermde landschappen en 22 beschermde 
dorps- en stadsgezichten (zie kaart 31). 

De grootste groep hierin zijn de monumenten gelegen binnen de muren van het STADSCENTRUM (meer 
dan 400), met als belangrijkste het stadhuis, het belfort, de St.-Salvatorskathedraal, de OLV-kerk, het St.-
Janshospitaal, de St.-Basilius en H. Bloedkapel, de windmolens en de stadspoorten. In de binnenstad zijn 
er tevens een tiental stadsgezichten beschermd: o.a. de omgeving van het Minnewater, de omgeving 
Spiegelrei, Gouden Handrei en St.-Annarei, de omgeving van het Engels Klooster in de Carmersstraat, …  
Het Astridpark, het Begijnhof en de omgeving van de St.-Sebastiaansgilde en de molenwallen zijn 
beschermd als landschap. 

Naast de opname van de Vlaamse begijnhoven en belforten (waaronder het Brugse begijnhof en belfort) 
is sinds 30/11/2000 DE VOLLEDIGE BINNENSTAD opgenomen op WERELDERFGOEDLIJST van de Unesco. Deze 
opname overstijgt de nationale grenzen. 

De beschermde dorpsgezichten zijn vooral terug te vinden in de deelgemeenten van de stadsrand. In 
SINT-MICHIELS zijn het kasteel van de Witte Zusters van Afrika met het aanpalende park en het voormalig 
jachtwachtershuis met tuin beide beschermd als monument en als dorpsgezicht. In SINT-KRUIS zijn het 
kasteel en de abdij van Male beschermd, het kasteel Rooigem met inbegrip van het kasteeldomein, en 
het voormalig schepenhuis en de “Pelderijn” in de Pelderijnstraat. Het gehucht Male als geheel is 
beschermd als dorpsgezicht. Het kasteel “De Groene Poort” met het neerhof en de St.Niklaaskerk te 
KOOLKERKE zijn beschermde monumenten, het Fort van Beieren is beschermd als landschap en het 
dorpscentrum als dorpsgezicht. De vrouwengevangenis in SINT-ANDRIES is beschermd als stadsgezicht; 
het kasteel Tudor is beschermd als monument en als dorpsgezicht. Recentelijk is bijkomend de “kerk van 
Sint-Andries en Sint-Anna” beschermd als monument, en is het omliggende kerkhof beschermd als 
dorpsgezicht. Beschermde monumenten in SINT-PIETERS zijn de Zandwegemolen, de hoeve “De La 
Serna” en de hoeve “Groot Eekhoute”. Het laatstgenoemde hoevedomein is tevens als dorpsgezicht 
beschermd. In ASSEBROEK is het meersengebied beschermd als landschap, en de Sint-Trudohoeve en 
omgeving als dorpsgezicht. 

In LISSEWEGE zijn de OLV-kerk en de hoeve “Ter Doest” beschermde monumenten. De omgeving van 
“Ter Doest “is tevens beschermd als landschap. Als beschermde monumenten in DUDZELE zijn er de 
hoeves “De Goudblomme”, “De Rozeblomme” en de ruïne van de oude Romaanse toren. De omgeving 
van deze monumenten is ook beschermd als dorpsgezicht. In ZEEBRUGGE zijn het “Residence Palace” op 
de Zeedijk en de lichtopstand tegen Heist beschermd als monument. Recentelijk is ook de oude 
havendam beschermd als monument. 

Tenslotte is het CHARTREUSEGEBIED recentelijk beschermd als archeologische site. 
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6.1.6. VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN 

De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 verbindt de lidstaten ertoe een aantal “bijzonder te 
beschermen vogels” te beschermen door ondermeer het instellen van beschermingszones. 

Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 werden voor Vlaanderen 23 gebieden 
aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ-V). Eén daarvan is het “Poldercomplex”, waartoe de 
volgende delen van het Brugs grondgebied behoren (zie kaart 32): 

- de zone ten noorden van de Oostendse Vaart; 

- het duingebied de Fonteintjes en de daaraan palende polderstreek; 

- een groot deel van het grondgebied van Dudzele en Koolkerke; 

- een gedeelte van de Zeebrugse Achterhaven. 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 is bijkomend het gebied “Kustbroedvogels te 
Zeebrugge-Heist” vastgesteld als speciale beschermingszone. 

Bij Besluit van de Vlaamse regering van 17/07/2000 werd een opgespoten deel van de achterhaven van 
Zeebrugge (282 ha) uit de aangewezen SBZ-V gelicht voor de havenuitbreidingswerken in de 
achterhaven. 

Binnen het vogelrichtlijngebied zijn in 1998 door het Vlaams Gewest gebieden aangeduid waar een 
gebiedsgerichte verscherping van het MAP en de vergunningsplicht voor wijzigingen van historische 
graslanden wordt opgelegd. 

6.1.7. HABITATGEBIEDEN 

De Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna beoogt de biologische diversiteit te waarborgen. In toepassing van deze richtlijn besliste de 
Vlaamse Regering op 4 mei 2001 een aantal speciale beschermingszones, de zogenaamde 
Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H), af te bakenen (zie kaart 32). Het gaat over de zilte graslanden aan 
beide zijden van het Boudewijnkanaal en in de Oudemaarspolder, het polderbos Blauwe Toren en de 
heiderelicten nabij Rijckevelde en Sint-Andries. 

6.1.8. WEIDEVOGELGEBIEDEN 

In uitvoering van de Europese verordening 20/78 van 1992 werden bij MB 04/06/1999 
weidevogelgebieden afgebakend. Op het grondgebied van Brugge betreft dit de polderweiden van Speie, 
de Meetkerkse Moeren, het gebied Dudzele-Koolkerke-Damme, Ter Doest, delen van de achterhaven 
van Zeebrugge, en de spie tussen de spoorweg naar Blankenberge en Zeebrugge aan Herdersbrug (zie 
kaart 32). Deze zones komen ongeveer overeen met de bovenvermelde gebieden die in aanmerking 
komen voor een verscherpte bemestingsnorm. Binnen deze weidevogelgebieden kunnen de betrokken 
landbouwers via de VLM beheersovereenkomsten afsluiten ten gunste van het behoud van weidevogels. 



Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

BRUGGE

maart 2006 1881 - HVD

EUROPESE BESCHERMINGEN

O p d r a c h t g e v e r   :   S t a d s b e s t u u r   v a n   B r u g g e

Vogelrichtlijngebied Legend

Habitatrichtlijngebied Legend

vogelrichtlijngebied

habitatrichtlijngebied

weidevogelgebied

KAART 32

Brongegevens: OC GIS Vlaanderen



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 120 

 

6.1.9. VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het VEN wordt afgebakend op basis van het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud. Conform het decreet natuurbehoud moet het VEN zich beperken tot 
de huidige kwetsbare gebieden op het gewestplan. Het VEN eerste fase omvat 75.000 ha en houdt geen 
bestemmingswijzigingen in. In een tweede fase (50.000 ha) zal de afbakening wel gepaard gaan met 
bestemmingswijzigingen en de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebieden die tot het VEN behoren (zie kaart 33) krijgen bijkomende beperkingen: regeling van 
meststoffen, verbod om pesticiden te gebruiken, verbod om de vegetatie te wijzigen, verbod om het 
bodemreliëf te wijzigen, verbod om het grondwaterpeil te verlagen, verbod om de structuur van de 
waterlopen te wijzigen. Voor elk VEN-gebied wordt een natuurrichtplan opgesteld. 

De impact van een VEN-gebied reikt evenwel verder dan de eigenlijke afbakening, en zou kunnen 
leiden tot conflictsituaties met functies en activiteiten in de nabije omgeving (bv. havenactiviteiten)46. 

 

6.1.10. VLAAMSE EN ERKENDE NATUURRESERVATEN 

In Brugge zijn er in het kader van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu twee 
natuurgebieden aangeduid als “Vlaams natuurreservaat”: 

- de Lage Moere van Meetkerke 

- een groot deel van de Assebroekse Meersen 

Op grondgebied van Knokke-Heist zijn “de kleiputten van Heist” en “de baai van Heist” aangeduid als 
Vlaams natuurreservaat. Het westelijk deel van de “kleiputten van Heist” op Brugs grondgebied en het 
natuurgebied “De Sashul” zijn erkend als gewestelijk natuurdomein. 

Twee natuurgebieden in Brugge hebben het statuut van “erkend natuurreservaat”: 

- De Fonteintjes 

- Ter Doest  

Voor elk natuurreservaat wordt een beheersplan opgesteld en uitgevoerd. 

Hiernaast zijn er in Brugge nog een aantal natuurgebieden die niet officieel het statuut van 
natuurreservaat hebben, maar die wel ecologisch beheerd worden als natuurreservaat door Natuurpunt. 

 

 

                                                      
46  Zo stelt artikel 26 bis van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu dd. 21 oktober 1997 dat de 

overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 
natuur in het VEN kan veroorzaken. 
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6.1.11. BESCHERMING VAN HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM 

Op Europees niveau resulteerde de bezorgdheid van verschillende beleidsvoerders voor het 
archeologisch erfgoed in het zgn. “verdrag van Malta”. Het verdrag werd op 12 oktober 2001 door de 
Vlaamse regering goedgekeurd en door de federale regering op 30 januari 2002 ondertekend. 

- In het verdrag worden de integrale archeologische monumentenzorg en het maximale behoud van 
de archeologische erfgoedwaarden in situ centraal gesteld (art. 4). 

- Het verdrag geeft de aanzet tot een grotere betrokkenheid van de archeologen in alle fasen van 
planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening (art. 5). 

- In navolging van het principe uit de milieuwetgeving “de vervuiler betaalt”, stuurt het verdrag van 
Malta aan op de veralgemening van het zgn. veroorzakersprincipe. Waar archeologische 
erfgoedwaarden door de uitvoering van werkzaamheden verloren dreigen te gaan, moeten de kosten 
van een voorafgaand wetenschappelijk onderzoek ervan verhaald worden op de veroorzaker. Als 
veroorzaker wordt beschouwd degene die het voornemen heeft tot een feitelijke bodemingreep die 
leidt of kan leiden tot het aantasten van archeologische erfgoedwaarden; hierbij kan het zowel gaan 
om overheden als om particulieren (art. 6). 

In Vlaanderen is een effectief archeologisch monumentenbeheer mogelijk door het “decreet houdende 
bescherming van het archeologische patrimonium” van 30 juni 1993, gewijzigd bij decreet van 18 mei 
1999 en 12 december 2003. Hierdoor werd een eerste stap gezet in de richting van een duurzaam 
behoud van het bodemarchief. Het decreet houdt ondermeer de meldingsplicht van archeologische 
vondsten in, en maakt het mogelijk zones te selecteren voor bescherming als archeologische zone. 
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6.2. BOVENGEMEENTELIJKE BELEIDSOPTIES 

6.2.1. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd een gewenste structuur voor 
Vlaanderen uitgewerkt. Voor vier structuurbepalende componenten van Vlaanderen werden de 
ruimtelijke behoeften en de gewenste ruimtelijke structuur geformuleerd. De uitgangsvisie is daarbij de 
duurzame ontwikkeling, welke vertaald wordt in de volgende vier basisdoelstellingen: 

- De selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven van functies en 
voorzieningen, waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden.  Daarbij gaat 
absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke 
structuur. 

- Het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van wonen en 
werken in de kernen van het buitengebied. 

- Het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande 
economische structuur van Vlaanderen. 

- Het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de ruimtelijke 
condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisatie van 
vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten worden door openbaar vervoer. 

Voor iedere component werden er doelstellingen, ontwikkelingsperspectieven en instrumenten 
geformuleerd.  Hieronder volgt een bespreking van de belangrijkste elementen per component in relatie 
tot de stad Brugge. 

6.2.1.1. Brugge als goed uitgeruste regionale stad binnen het stedelijk netwerk van de kust 

Brugge, een goed uitgeruste regionale stad (niveau 2) wordt in het RSV geselecteerd als 
regionaalstedelijk gebied samen met delen van de gemeenten Damme, Jabbeke, Oostkamp en 
Zedelgem. Het ruimtelijk beleid ten aanzien van regionaalstedelijke gebieden is erop gericht de 
bestaande en toekomstige stedelijke potenties maximaal te benutten. Omwille van haar 
verzorgingsniveau, stedelijke voorzieningen en economische structuur neemt Brugge een belangrijke 
plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen.  De stad heeft grote potenties om een belangrijk 
aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor 
economische activiteit op te vangen. 

Het regionaalstedelijke gebied van Brugge behoort tot het stedelijk netwerk van de Kust, samen met het 
regionaalstedelijk gebied Oostende, het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist, de 
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau Blankenberge en Veurne, en de gemeenten Nieuwpoort, 
De Panne, Koksijde, Middelkerke, De Haan en Zuienkerke. Omwille van de toeristische-recreatieve 
voorzieningen en potenties van nationale betekenis, de aanwezigheid van stedelijke gebieden op korte 
afstand en een natuurlijke structuur van internationale betekenis is het netwerk van de Kust structurerend 
op Vlaams niveau. De potenties van het netwerk worden zodanig benut dat ze de bestaande natuurlijke 
en agrarische structuur in hun ontwikkeling versterken. 

Het RSV wil de toename van de bebouwing in het buitengebied afremmen, en schrijft daarom voor dat 
minimum 60% van de totale behoefte aan bijkomende woongelegenheden in Vlaanderen tegen 2007 (= 
400.000 woningen) in het stedelijk gebied moet komen. De verdeling van de totale behoefte tussen de 
provincies gebeurt op basis van het huidige procentueel aandeel in de woningenvoorraad van 
Vlaanderen en de bevolkingsevolutie. Op die manier dient West-Vlaanderen 18% van de totale 
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woningbehoefte op  te vangen (= 69.000 woningen), waarvan 67% in stedelijk gebied en 33% in het 
buitengebied. Verder is het de taak van het Vlaams Gewest om een kwantitatieve optie voorop te stellen 
inzake het te realiseren aanbod aan woningen voor het stedelijk gebied Brugge in het afbakeningsproces. 

Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn een essentieel element van het stedelijk gebied Brugge. Het 
centrale deel met haar historisch en cultureel patrimonium vormt samen met de attractieparken van 
Vlaams belang een van de belangrijkste bestemmingen van de daguitstappen in Vlaanderen. Om in de 
bestaande toeristische aantrekkingspool Brugge de kwaliteit van de leefomgeving en de 
maatschappelijke en economische ontwikkelingsmogelijkheden van de eigen bevolking te behouden, is 
het wenselijk een in het stedelijk beleid geïntegreerde toeristische beleidsvisie te ontwikkelen. Aandacht 
moet gaan naar het ontwikkelen van minder bezochte toeristische potenties in het stedelijk gebied. Het 
stedelijk netwerk van de Kust, waartoe Brugge behoort, moet beschouwd worden als toeristisch-
recreatief netwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoefte aan tweede verblijven 
en vakantiewoningen. 

6.2.1.2. Een gedeelte van Brugge behoort ook tot het buitengebied 

Het buitengebied is dit gebied waar de open en onbebouwde ruimte overweegt. Aangezien het RSV het 
buitengebied zodanig gedefinieerd heeft dat de meer landelijke zones binnen een stedelijke gemeente, 
ook tot het buitengebied kunnen behoren, behoort ook een deel van Brugge tot het buitengebied. 

Het RSV wil het bestaande buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. Verder moet de 
versnippering van het buitengebied worden tegengegaan door de landbouw-, bosbouw-, woon-, en 
werkfuncties zo veel mogelijk te bundelen. De groei van de woonbebouwing moet opgevangen worden 
in de kernen van dit gebied.  

6.2.1.3. Brugge als economisch knooppunt met de haven van Zeebrugge als poort 

Om ook op langere termijn concurrentieel te blijven moet Vlaanderen ruimte en economie beter op 
elkaar afstemmen. Het RSV wil dit realiseren door de economische activiteiten te concentreren in de 
economische knooppunten en poorten. 

Omdat Brugge in het RSV wordt geselecteerd als regionaalstedelijk gebied, vormt Brugge tevens een 
economisch knooppunt. Er is geopteerd om tegen 2007 in het totaal 10.000 ha bedrijventerreinen uit te 
rusten, waarvan 4.000 ha als reserve. Het is de taak van het Vlaams Gewest om de regionale 
bedrijventerreinen af te bakenen in de regionaalstedelijke gebieden. De lokale bedrijventerreinen 
worden afgebakend door de gemeente. 

De haven van Zeebrugge met zijn internationaal georiënteerde multimodale logistieke parken, wordt 
beschouwd als poort en vormt een strategische plaats binnen de economische structuur. Voor elke 
zeehaven wordt op Vlaams niveau een ruimtelijke visie ontwikkeld47, op basis waarvan een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. In dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de afbakening, de 
ruimtelijke inrichting en de reservering van gebieden vastgelegd. Een afbakening is noodzakelijk om het 
zeehavengebied exclusief voor zeehavenactiviteiten te bestemmen. Uitgangspunt voor de afbakening 
van de zeehaven van Zeebrugge is de oppervlakte voorzien in de vigerende gewestplannen (1.750 ha) 
en het KB van 02/02/1993 houdende de vaststelling van de lijst van de havens en hun aanhorigheden 
overgedragen aan het Vlaams Gewest. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat transportzones niet behoren tot 
het zeehavengebied. Na de uitwerking van de visie voor de zeehaven en omgeving kan een deel van 

                                                      
47 Zie Strategisch Plan voor de haven Brugge-Zeebrugge, paragraaf 6.2.3. 
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deze oppervlakte als (specifiek) regionaal bedrijventerrein worden afgebakend in de plaats van 
afbakening als zeehavengebied. 

Omwille van hun multimodaliteit en hun hoogwaardige infrastructuur worden internationaal 
georiënteerde multimodale logistieke parken uitsluitend in de zeehavens en aansluitend bij de 
internationale luchthaven gelokaliseerd. Een locatie in het zeehavengebied Zeebrugge werd 
geselecteerd. Het is noodzakelijk dat voor de haven van Zeebrugge, die een capaciteitsuitbreiding voor 
container-overslag zal kennen, de verkeersafwikkeling op de achterlandverbindingen wordt 
geoptimaliseerd. 

FIGUUR 8 : BRUGGE IN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

 

6.2.1.4. Lijninfrastructuur te Brugge 

De poorten, waartoe de haven van Zeebrugge behoort,  zijn eerste-lijnsknooppunten, welke mondiale 
stromen van goederen en personen bedienen en de relatie leggen tussen de poorten en het achterland. 
De poorten worden ontsloten voor alle vervoersmodi naar elk van hun achterland. Tussen de Vlaamse 
zeehavens wordt een wegverbinding voorzien en worden in het bijzonder de spoor- en 
waterverbindingen verbeterd. 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 126 

 

Weginfrastructuur 

� Tot de hoofdwegen behoren ondermeer hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, sommigen 
als onderdeel van het "Trans-European Network (TEN)". Voor de omgeving van Brugge zijn de 
volgende wegen geselecteerd: 

- De A10 Oostende - Jabbeke - Gent - Brussel (E40) 
- De A18 Jabbeke - Veurne - Frankrijk (E40) 
- De N49/A11 of de Havenweg (Zeebrugge, Brugge, Antwerpen): voor de zeehavens wordt hij de 

voornaamste interhaven-verbinding over de weg  
- het wegvak van de A17 van de verkeerswisselaar A10 / A17 (Oostkamp) tot de A8 (Doornik) 
- het wegvak van de (nog te ontwerpen) AX van de N31 (Brugge - Blauwe Toren) tot de N49 / A11 

(Westkapelle). Er wordt dus geopteerd de AX niet te verlengen tussen de N31 (Brugge - Blauwe 
Toren) en de A18 / E40 (Jabbeke). De afwikkeling van het toeristisch verkeer van en naar de oostkust 
tussen Oostende en Zeebrugge via de als primair II geselecteerde wegen N377 (Jabbeke - N9), N9 
(Bredene - Brugge) en de N371 (Blankenberge - Blauwe Toren) wordt verbeterd door specifieke 
maatregelen. 

� De volgende wegvakken worden als een primaire weg I geselecteerd in de omgeving van Brugge: 

- De A10 vanaf A18 (Jabbeke) tot R31 (Oostende-rondpunt) 
- De N31 van aansluiting 8 A120 (Brugge) tot N34 (Zeebrugge-Haven). De N31 wordt zodanig 

ingericht dat de maximale scheiding van het doorgaande verkeer van en naar het zeehavengebied en 
het lokale verkeer voor het stedelijk gebied Brugge wordt gerealiseerd. Hiertoe dienen de kruisingen 
tussen de N31 en de in- en uitvalswegen van het stedelijk gebied Brugge ongelijkvloers te worden 
heringericht. 

� Omwille van de vooropgestelde hiërarchie binnen het wegennet en de hoofdfunctie van de primaire 
wegen II (= verzamelen naar hoofdwegennet en primaire wegen I) is in het RSV geopteerd voor een 
bespreking per maas. Brugge behoort tot Maas 3 Gent-Brugge-Eeklo en Maas 4 Kust met de volgende 
primaire wegen II : 

- N9 van AX (Brugge) tot N316 (Bredene) 
- N371 van AX (Brugge) tot N335 (Blankenberge) 
- N49 van AX (Westkapelle) tot N359 (Knokke) 
- N34 en N34b van N31 (Zeebrugge) tot havenweg Oost 
- (te ontwerpen) Havenweg Oost van N34b (Zeebrugge) tot AX 
- R30 van de N351 (Brugge-West) tot de N50 (Brugge Zuid) 
- N351 (Bevrijdingslaan) van R30 (Noord) tot N31 (Brugge) 
- N379 (Koning AlbertI-laan) van N31 (Zuid) tot R30 (Brugge) 
 

Spoorinfrastructuur 

� De selectie van het hoofdspoorwegnet voor personenvervoer is limitatief. De volgende sporen in de 
omgeving van Brugge behoren tot het net van de (inter)nationale verbindingen en de verbindingen op 
Vlaams niveau: 

- Brussel - Oostende 
- Oostende - Brugge - Kortrijk - Rijsel 

� Het hoofdspoorwegnet voor het goederenvervoer is limitatief en bevat in de buurt van Brugge :  

- Zeebrugge - Brugge - Gent - Moeskroen - Rijsel 
- Zeebrugge - Gent - Denderleeuw - Aat - Parijs 
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- Zeebrugge - Gent - Dendermonde - Mechelen - Leuven - Ottignies - Luxemburg 

� Het hoofdstation Brugge is structuurbepalend voor het regionaalstedelijk gebied Brugge. 

Er wordt voorgesteld om een beperkt aantal nieuwe spoorinfrastructuren te realiseren, die in de toekomst 
deel zullen uitmaken het hoofdspoorwegnet.  Voor het goederenvervoer zijn dat o.a. een bocht tussen 
lijn 51B (Brugge - Knokke) en lijn 51A (Brugge - Zeebrugge). De ontsluiting van de zeehaven van 
Zeebrugge gebeurt binnen het zeehavengebied dat ten oosten van het Boudewijnkanaal voorzien is. 
Hiernaast moeten delen van het hoofd- en secundair spoorwegnet voor het goederenvervoer worden 
aangepast voor een snelheid van 120 km/u. Dit is o.a. het geval voor lijn 51/51A (Brugge - Zeebrugge). 
Voor het personenvervoer wordt geopteerd voor een capaciteitsuitbreiding tussen Brugge en Gent (lijn 
50A), en snelheidsverhogingen tussen Oostende en Brussel (lijn 50A). Voor mogelijke toekomstige 
spoorverbindingen worden verschillende trajecten vrijgehouden van bebouwing. Het gaat hier o.a. om 
een verbinding tussen Zeebrugge en Antwerpen-Linkeroever langsheen de A11/N49. 

Waterweginfrastructuur 

� Het hoofdwaterwegennet ontsluit o.a. de belangrijkste economische knooppunten. Ook de 
aansluiting van de zeehavens van Oostende en Zeebrugge op het hoofdwaterwegennet (het 
afleidingskanaal van de Leie, het kanaal Gent - Terneuzen en/of Westerschelde), worden beschouwd 
als zijnde een hoofdwaterweg. 

� De overige bevaarbare kanalen en waterwegen worden tot het secundaire waterwegennet gerekend.  
Hiervan vervult enkel het kanaal Gent - Brugge nog een belangrijke vervoersfunctie op Vlaams 
niveau (meer dan 4 % van de totale vervoerde vracht wordt via dit kanaal afgewikkeld).   

Hiernaast worden bepaalde trajecten gereserveerd voor de aanleg van nieuwe waterwegen: in de 
toekomst is een waterweg met een internationale verbindingsfunctie tussen de zeehaven en het 
hoofdwaterwegennet gepland, waarvoor drie mogelijke alternatieven gereserveerd worden: (1) de 
verbetering van het kanaal Gent - Brugge, (2) de verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent - 
Terneuzen en (3) de uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding. 

Voor de zeehaven van Zeebrugge worden de achterlandverbindingen over het water gevormd door 
scheepvaartwegen die zowel inlands als zeewaarts georiënteerd zijn. Zeebrugge en Oostende zijn de 
enige zeehavens die voor de kustvaart kunnen worden uitgebouwd als volwaardige zeehavens.  
Achterlandverbindingen voor energietransport worden best via pijpleidingen verzorgd. 
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6.2.2. PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen is definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 6 maart 2002. Het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen is een verdere 
detaillering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en biedt een referentiekader voor de 
ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau. 

De visie en de doelstellingen geformuleerd in het RSV zijn overgenomen en uitgewerkt in het PRS, 
rekening houdend met de gebiedsspecifieke eigenheid van de provincie. De ruimtelijke visie voor de 
provincie gaat uit van de ruimtelijke verscheidenheid van de provincie, en wil deze behouden of zelfs 
versterken. Zo zijn er in het PRS elf verschillende deelruimten aangeduid, met elk een specifieke 
identiteit. Voor elke deelruimte is een gebiedsspecifiek samenhangend beleid voorgesteld. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende structuurbepalende componenten uit het 
Structuurplan West-Vlaanderen die specifiek betrekking hebben op Brugge en onmiddellijke omgeving 
uitvoerig behandeld. 

6.2.2.1. Brugge als scharnier tussen de Brugse ruimte, de Kustruimte, de Oostelijke polderruimte en 
de Veldruimte 

Brugge behoort grotendeels tot de Brugse ruimte, die overlapt met de 
Kustruimte, de Oostelijke polderruimte en de Veldruimte. De Brugse 
ruimte omvat het samenhangend systeem van het regionaalstedelijk 
gebied Brugge en de economische poort Zeebrugge. 

Volgende elementen zijn bepalend voor het beleid in de Brugse 
ruimte: 

Een compacte, duurzame uitbouw van de zeehaven: ondersteunen 
van overslag en havengebonden activiteiten die een toegevoegde 
waarde creëren, duurzaam ruimtegebruik, aandacht voor de 
leefbaarheid van de omgevende kernen en natuurwaarden. 

Het regionaalstedelijk gebied Brugge ondersteunen als 
concentratie van stedelijke activiteiten: ruimtelijk 
aanbodbeleid richten op regionale bedrijventerreinen, 
mogelijkheid voor specifieke (hoogwaardige) 
bedrijventerreinen, verdere ontwikkeling van Brugge als 
toeristisch-recreatief knooppunt complementair aan de 
Kustruimte. 

Een duidelijke open-ruimteverbinding om haven en stad 
ruimtelijk te scheiden: om de eigenheid van haven en stad 
te behouden en als verbinding tussen de twee 
poldergebieden. 

De kanalenstructuur accentueren als landschappelijke 
bakens: duidelijke grenzen voor haven, ondersteuning van 
de ecologische en recreatieve potenties. 

Versterking van de groene vingers in het stedelijk gebied 
(Tillegembos, kanaal Brugge-Sluis, Kanaal Brugge-Oostende 
en Kanaal Brugge-Gent). 
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6.2.2.2. Gewenste nederzettingsstructuur 

Brugge behoort gedeeltelijk tot het regionaalstedelijk gebied Brugge 
met een verzorgende rol op regionaal vlak voor stedelijke 
voorzieningen en de economische infrastructuur.  

Specifiek ten aanzien van woonwagenbewoners dient er binnen het 
stedelijk gebied Brugge een doortrekkersterrein met 25 standplaatsen 
voorzien te worden, en een residentieel terrein met 10 à 20 
standplaatsen als een behoeftenonderzoek door het stadsbestuur de 
noodzaak daarvan aanwijst. 

Dudzele en Lissewege behoren niet tot dit gebied, en zijn 
geselecteerd als woonkern. Deze woonkernen spelen dan ook een 

beperkte rol: slechts de eigen groei kan opgevangen worden in de kernen. Zwankendamme, Zeebrugge 
en Kruisabele zijn niet geselecteerd op provinciaal niveau. Zeebrugge is niet geselecteerd wegens zijn 
ligging: het ligt bijna volledig omkneld door het havengebied, zodat selectie een bedreiging zou vormen 
voor het natuurreservaat ten westen van de kern. 

Het stedelijk gebied Brugge behoort samen met Oostende, Knokke-Heist, Blankenberge en Veurne tot 
het stedelijk netwerk van de Kust. De rol van dit gebied ligt vooral in de kustgebonden toeristisch-
recreatieve ontwikkeling. Ook de maritieme transportfunctie van de poorten is belangrijk. 

6.2.2.3. Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 

In de gewenste natuurlijke structuur voor de provincie West-
Vlaanderen worden drie beleidscategorieën onderscheiden. Voor 
Brugge zijn de volgende van belang: 

1. Natuuraandachtszones: natuurcomplexen die deel uitmaken van 
een Vlaamse structuur.  

- Omgeving Beverhoutsveld-Assebroekse Meersen-Ryckevelde 
t.e.m. Oedelemberg (7) 

- Omgeving Moere Blote tot Vloetemveld (6) 

- Kustpolder Brugge-Damme-Lapscheure (5) 

- Kustpolder Oostende-Zeebrugge-Brugge (3) 

2. Natuurverbindingsgebieden: rivier- en beekvalleien en clusters van kleine landschapselementen die 
de migratie van organismen tussen natuuraandachtzones vergemakkelijken. 

- Zuidervaartje (57) 

- Kerkebeek (18)  

- gebied ten oosten van Leopoldkanaal: strand Oostdam, Vuurtorenweide, polders langs 
Leopoldkanaal (K) 

- gebied ten noorden van Brugge: Kasteel Ten Berge, Blauwe Toren, Zeveneke, Sint-Pietersplas, 
poldergebied Ter Doest (H) 

- gebied tussen Varsenare en Sint-Andries (J) 

- groene gordel en kastelen rond Brugge (V) 

- Wulgenbroeken (O) 

- gebied Vijvekapelle-Sijseleveld (M) 



GRS BRUGGE – INFORMATIEF GEDEELTE  - 130 

 
3. Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: lijnvormige 

landschapselementen van menselijke oorsprong met een 
belangrijke verbindingsfunctie.  

- Natte ecologische infrastructuur: kanaal Oostende-Brugge (n30), 
kanaal Brugge-Sluis (n31), kanaal Gent-Brugge (n18), 
Leopoldkanaal (n15), Lissewegevaart (n13) 

- Droge ecologische infrastructuur: dijk Brugge-Blankenberge (d4), 
verlaten spoorwegbedding Steenbrugge-Maldegem (d3) 

 

 

 

 

6.2.2.4. Gewenste agrarische structuur 

De gewenste agrarische structuur van West-Vlaanderen bestaat in hoofdzaak uit twee deelgebieden: de 
grondgebonden agrarische structuur en de intensief gedifferentieerde agrarische structuur. 

Brugge ligt volledig in het gebied met de grondgebonden agrarische structuur. Grotere aaneengesloten 
gebieden met grondgebonden landbouw moeten behouden en versterkt worden omwille van de 
samenhang van de agrarische structuur zelf. Dit komt ook de landschappelijke waarde, het open houden 
van het buitengebied of het recreatief medegebruik ten goede. De landbouwsector kan gebiedsgericht 
actieve taken opnemen op het vlak toerisme en recreatie en landschaps- en natuurbeheer. 

6.2.2.5. Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid 

Het regionaalstedelijk gebied Brugge is een economisch knooppunt. 
Met het oog op de bundeling en concentratie van activiteiten wordt er 
voor de regionale bedrijventerreinen een aanbodbeleid gevoerd in 
verhouding tot het schaalniveau van het stedelijk gebied. Dit 
aanbodbeleid richt zich niet alleen tot endogene ontwikkeling en 
clustervorming maar ook tot nieuwe bedrijfsactiviteiten. Bepaalde 
specifieke regionale bedrijventerreinen kunnen worden voorzien 
volgens de uitrustingsgraad, het schaalniveau en de ruimtelijke 
structuur van het stedelijk gebied. De visievorming dient te gebeuren 
tijdens het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied 
Brugge. 

De bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen dienen vastgelegd 
te worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg. 

6.2.2.6. Gewenste ruimtelijke structuur kleinhandel 

Voor de bestaande kleinhandelsgroepen in het regionaalstedelijk gebied Brugge zal het Vlaams Gewest 
bij de afbakening de ontwikkelingsperspectieven aangeven. Dit kan leiden tot het aanduiden ervan als 
kleinhandelszone en/of het vooropstellen van herstructurering. Ook nieuwe kleinhandelszones kunnen 
eventueel aangeduid worden bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. 

Kleinhandel die voorkomt op bedrijventerreinen wordt geëvalueerd met het oog op bestendiging en 
optimalisatie van de kleinhandelszaken en de aard en de inrichting van het bedrijventerrein. Na 
evaluatie kan dit bedrijventerrein of een deel ervan als een (lokale) kleinhandelszone aangeduid worden. 

Poort op Vlaams niveau 
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6.2.2.7. Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie 

In de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie ligt Brugge grotendeels in het toeristisch-
recreatief netwerk van de kust. Dit netwerk is van primair belang. Het onmiddellijk achtergelegen 
poldergebied complementeert door zijn open ruimte, en dient als buffer tegen de verstedelijkte vorm van 
het kusttoerisme. 

Het zuiden van Brugge behoort tot het landelijk toeristisch-recreatief netwerk van de Brugse streek, die 
veel toeristische kwaliteiten heeft dankzij de vele bossen, kastelen, historische sites en het netwerk van 
kanalen. In dit netwerk kan het plattelandstoerisme ontwikkeld worden met het oog op recreatief 
medegebruik van de open ruimte. 

Binnen deze netwerken zijn de volgende structurerende elementen van belang voor Brugge: 

1. De knooppunten zijn bovenlokaal structurerend wegens het 
aantal bezoekers dat ze aantrekken. Ze veroorzaken veel 
mobiliteit en kunnen daarom als dynamisch gezien worden. 

- Stedelijk gebied Brugge: hier kunnen bijkomende hoog-
dynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen ontwikkeld 
worden 

- Tillegembos (4) 

- Fort van Beieren (5) 

- Ryckevelde met het domein van Male (21) 

- Beisbroek-Tudor (30) 

 

2. De lijnelementen zorgen voor een aangename toeristisch-recreatieve verplaatsing binnen een 
netwerk. Ze verbinden knooppunten en netwerken en andere routestructuren kunnen eraan 
gekoppeld worden. 

- Waterlopen: kanaal Brugge-Sluis (7), Leopoldkanaal (8) en kanaal Brugge-Gent (9) 

- Oude spoorwegbeddingen: Steenbrugge-Maldegem (21) (abdijenroute) 

- Dijken: oude dijk tussen Brugge en Blankenberge (25) 

6.2.2.8. Gewenste ruimtelijke structuur verkeer en vervoer 

In het Provinciaal Structuurplan wordt een selectie gedaan van de secundaire wegen. 

1. Secundair wegen categorie I (bruin): hoofdfunctie is verbinden op 
bovenlokaal en lokaal niveau 

- N9 van de R30 (Brugge) tot de N44a (Maldegem) 

2. Secundaire wegen categorie II (oranje): hoofdfunctie is 
verzamelen op bovenlokaal en lokaal niveau 

- R30b van de N9 tot de N376 (Brugge) 

- R30 van de N376 tot N50 (Brugge) 

- N9 van de N31 tot de R30b 

- N50 van de rotonde Meulestee (Brugge) tot de N50g, 
Rodenbachstraat (Oostkamp) 

- N371 (Blankenbergsesteenweg) van de Kolvestraat tot de N31 (Brugge) 
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- N309 (Heidelbergstraat) van de N31 tot de N50 (Brugge) 

- N34, N34c van kruispunt Vredeslaan (Blankenberge) tot de N31 (Zeebrugge) 

- N34a van het kruispunt Hullstraat tot het kruispunt Oostelijke Dam (Zeebrugge) (ontdubbeling over 
Zeesluis) 

- N34 van het kruispunt Oostelijke Dam (Zeebrugge) tot het kruispunt Koningslaan (Knokke-Heist) 

- N367 (Gistelsesteenweg) van de N31 (Brugge) tot de N377a (Jabbeke) 

- N32 (Torhoutsesteenweg) van de N31 (Brugge) tot de R34 (Torhout Noord) 

- N397 (Koning AlbertI-laan) van de A10 (oprit 7) tot de N31 (Brugge) 

3. Secundaire wegen categorie III (geel): hoofdfunctie is verbinden voor openbaar vervoer en 
fietsverkeer op bovenlokaal en lokaal niveau 

- R30 Guldenvlieslaan-Koningin Elisabethlaan van de N351 tot de N376 (Brugge) 

- N9 van de R30b Sint-Pieterskaai tot de R30 Koningin Elisabethlaan (Brugge) 

- N50 van de R30 tot rotonde Meulestee (Baron Ruzettelaan, Brugge) 

- N367 (Gistelsesteenweg) van het kruispunt N31 tot de N32 (Brugge) 

- N32 (Torhoutsesteenweg) van het kruispunt N31 tot de N342 (Brugge) 

- N342 (Spoorwegstraat) van de N32 tot de N397 

- N371 (Blankenbergsesteenweg) van de N9 tot de Kolvestraat (Brugge) 

Wat het openbaar vervoer betreft, wordt het NMBS-station van Brugge als een knooppunt van het 
regionaal vervoer geselecteerd. Hierin wordt de samenhang met het regionale openbaar vervoer en de 
andere vervoerswijzen georganiseerd. 

6.2.2.9. Gewenste ruimtelijke structuur van het landschap 

1. Het beleid voor de gave landschappen is gericht op het behouden en versterken van de traditionele 
kenmerken en karakteristieke relicten: 

- Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten W van het kanaal (4) 

- Poldergebied omgeving Hoeve Ter Walle (5) 

- Poldergebied omgeving Ter Doest (6) 

- Poldergebied Koolkerke-Dudzele (11) 

- Moere van Meetkerke (15) 

- Kasteelparken NW Brugge (16) 

- Kasteelparken en bosgebieden Sint-Andries-Varsenare (31) 

- Wulgenbroeken (32) 

- Sijseleveld en Maleveld (38) 

- Spijkerkasteel (39) 

- Rijkevelde en ruimere omgeving van Sijseleveld (40) 

- Assebroekse Meersen, Chartreusemeersen, Gemene Weiden 
(46) 
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2. Voor de ankerplaatsen moeten alle vormen van versnippering en verandering of toevoeging van 
storende elementen die de samenhang verstoren tegengegaan worden: 

- Duinen-polderovergang Fonteintjes (3) 

- Polders Dudzele: Aarsele weiden (4) 

- Tudor (23) 

- Polders van Damme (25) 

- Maleveld en bossen van Male (27) 

- Ryckeveld (29) 

- Assebroekse Meersen (31) 

- Groot Ter Doest (94) 

- Koolkerke: Fort van Beieren (100) 

- Oudemaarspolders (103) 

- Tillegemkasteel en –bos (107) 

 

3. Voor het nieuwe landschap van de haven van Zeebrugge (B) waar de traditionele structuren gewist 
zijn, moet een ruimtelijk concept worden opgemaakt waarbij recente ingrepen worden geïntegreerd. 

4. In het stadslandschap van Brugge (A) gaat de aandacht naar een kwalitatieve inrichting van het 
openbaar domein. 

5. Het beleid voor de structurerende elementen en componenten is gericht op het behouden en 
versterken van de visuele kwaliteit en herkenbaarheid van het element. 

- Lineaire elementen: kanaal Brugge-Sluis (2), Leopold- en afleidingskanaal van de Leie (3), kanaal 
Brugge-Oostende (17) 

- Open-ruimteverbindingen: Oudemaarspolder en Kreekrugpolder ten westen van het kanaal (5), 
delen poldergebied omgeving Ter Doest, achterland haven Zeebrugge (7), ten zuiden, ten westen en 
ten oosten van Brugge (12) 

- Markante terreinovergang: overgang duin-polder, overgang polder-zandstreek 

 

6.2.3. STRATEGISCH PLAN VOOR DE HAVEN BRUGGE-ZEEBRUGGE 

Het strategisch plan beschrijft multidisciplinair de functie en de gewenste ontwikkeling van de zeehaven, 
en zijn relatie met de omgeving op korte, middellange en lange termijn. Uitgangspunten hierbij zijn : 

- bij economische expansie een zuinig ruimtegebruik nastreven; 

- de leefbaarheid van de omliggende woonzones maximaal beschermen; 

- behoud en versterking van de ecologische infrastructuur binnen en buiten het havengebied. 

Het strategisch plan zal dus de leidraad zijn voor het nemen en uitvoeren van een geheel pakket 
maatregelen om de haven van Zeebrugge, rekening houdend met zijn naaste ruimtelijke omgeving, de 
functie van strategische poort voor Vlaanderen te laten vervullen. 
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De visie op de zeehaven is vertaald in een streefbeeld48 voor de gewenste ontwikkeling, met 13 
kernbeslissingen omtrent de deelaspecten van het zeehavengebied en omgeving : 

1. uitbouw van de kusthaven in meerdere ruimtelijke kamers, 

2. aanbieden van een multimodale ontsluitingsinfrastructuur, 

3. verdere uitbouw van het onderliggend wegennet in de haven (raamwerk van havenwegen), 

4. uitbouw van een onderliggend wegennet in de omgeving van de haven, 

5. omgaan met de elementen van de natuurlijke structuur en de ecologische infrastructuur, 

6. leefbare dorpen en stadswijken, 

7. zichtbare en gastvrije haven (toeristisch-recreatief medegebruik), 

8. verbeteren van de beeldkwaliteit en het imago van de haven, 

9. rol van het havenbestuur ten aanzien van de lokale besturen en bewoners, 

10. omgaan met onderhoudsbaggerspecie en grondoverschot bij haveninfrastructuurwerken, 

11. milieuhygiënische en milieuveilige haven 

12. sociaalveilige haven 

13. opvolging strategisch plan 

De gewenste ontwikkeling is per kernbeslissing geconcretiseerd in een actieprogramma op korte, 
middellange en lange termijn49.  

De ruimtelijke vertaling van de doelstellingen van het strategisch plan zal gebeuren door de opmaak van 
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het strategisch plan is derhalve maatgevend voor de 
definitieve afbakening van het zeehavengebied via een gewestelijk RUP. 

 

6.2.4. AFBAKENING REGIONAALSTEDELIJK GEBIED BRUGGE 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn delen van de gemeenten Brugge, Damme, Jabbeke, 
Oostkamp en Zedelgem geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. 

De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge heeft tot doel aan te duiden waar een beleid van 
groei, concentratie en verdichting gewenst is. De afbakening moet toelaten binnen de grens van het 
stedelijk gebied de wenselijke kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten (de 
zogenaamde taakstellingen) en andere activiteiten op te vangen. De grens van het stedelijk gebied heeft  
aldus een beleidsmatige betekenis: een stedelijk-gebiedbeleid versus een buitengebiedbeleid. 

In het afbakeningsproces50 is naast een afbakeningslijn tevens een visie gevormd over de gewenste 
ontwikkeling van het stedelijk gebied, waarbij voorstellen geformuleerd worden voor het stedelijk-
gebiedbeleid. Er worden een aantal gebieden aangeduid waar een invulling met elementen van 
regionaalstedelijk of Vlaams niveau voorop staat, en waaraan strategische projecten en acties gekoppeld 
worden. 

In het ‘voorstel van afbakening’ worden de volgende gebieden opgenomen in de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied (zie bijgaande figuur) : 

                                                      
48 Strategisch plan haven Brugge-Zeebrugge, Streefbeeld, goedgekeurd door de stuurgroep op 19 en 26 oktober 2004. 
49  Strategisch plan haven Brugge-Zeebrugge, Actieprogramma, goedgekeurd door de stuurgroep op 19 en 26 oktober 2004. 
50  Zie “Voorstel van afbakening” september 2004. 
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

BRUGGE

januari 2004 1881 - HVD

JURIDISCHE VOORRAAD 
NIET-UITGERUSTE GROND > 1 HA

O p d r a c h t g e v e r   :   S t a d s b e s t u u r   v a n   B r u g g e

Bestemming (gewestplan of BPA):

in (landelijk) woongebied
in woonpark
in woonreservegebied
in woonuitbreidingsgebied

KAART 36

Brongegevens: OC GIS Vlaanderen, Stad Brugge



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#'��

�

0$#$($0$ 3�������������

&���������������������¥�������§��¨�����§���������������¤��������������¡¢�¦�����£������������§�������
¤���¤�������%  %�%  0$���¡�����¤�����¦�¦����¦������§��������¥����������¢���������������£�������

� ��� �
����-�����*��
��	,-
�
�� ���
�� 
�#.�� �
�
�� �����¥¥��� ���� ��������� §��� ��� �§����������
���������4� ���� ��������¦¦��� §��� ��� ������������ �����£��������£��� ��� ���� �¦§��¦��� §���
�����¨���£�������������¦�����¨���£�������$�

� 2���� ����� #���
�#��
� �
��
�
�� ¨������ ��� �����§�������� ¡����� ����£��¢���¡¢� �¤� ��� ¦��¢�� ¢�¦��$�
������������.��§�����������������¤����1���������������'�����������¦���¦�¦�§���� ´�§����¢�������
£������ ���� ��� §��£������� ����������� ��� ���� ¤������� §��� # � ¡���$� 1������� ��¨�� ¤�������� ���
������¢������ §��¢�§�������� §���¢�¦��4� £����� ���� ���������������� §��� , ´� §������������$�
+��������£�����§���������¡������¤�������%  %�%  0��������������������������������§���( ´�§����
��� ¤�������� ��� ������¢������ §��¢�§�������4� ��� #�´� §���� ��� ¤�������� ������ ����������� £��� ���
�¥�¤���������������§��������������£���¤�������$�

� ��
�!#���
�#��
� �����
�� ��� £��������§�������� ��� £���������������������� £���§���� ����� �.�� ���
�¤�������4�¢���������¤�����¤���������¦�������¡¢�������������£�����$������¦�£��������¢�����������
������������������� ���£����������§����������������§��§������¤����§���������� 5��£���¤�����¥��.�6��
§����¢���� ��� ���� ������¢����� ������� §���� ��� ¤���¤������� %  %�%  0$� ��¨���� ��� ����������������
��������������§��¢�§����¦������£������§�������£���������������������¢������£�����4�£���������
¨�����§��������������£���¤���������������§��¢�§����������������������������§���( ´�����������$�

�

������
������
���������������

���������������
�����������

���� ��������
����(�����������

��������
��������������

�������������

��22�2�3��� (0� , #( (%�

$���3���$&2�2�� # � ##  ##(

��23�.��3���� �0 � ��� (  

��23�4&+�7� #� %# %( #%�

$&&�$��$�� % %, %( #(%

��23��2������ ,� ##% %�% (�(

��23���6������ (' #% �% %%�

��23�$����� # ' ## ,0 � �

������&�$� 0% #'0 0, �#0

+��������� #� %%  �0

+1�2$�2������ % %  #,

���+���� ' (% #� '#

�����1����  #, # #%

������� ��� � &�) -"&  �&'�

3�������� ��3&3������2�&����2���4$&��2���1&&2��2����2�.���&���%  %�%  0�

����� ½� ��
����)��������
)�;������#��
�+�
��
��
�
,
����
��

������������������������������������������������������
�'�� .���1��3�����2����24�;�
��9�
,
�
�
���,��
���*66�6��
��
�
��
���������#��##�4�¤$�%0%$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#'��

�
 ������� �� ( ��&� 
���
����� 
�E�
�����

���&�73���&&����3�����&2����3�����4$���������&���2�����

���63�����������3��$�3����2��
�$%  � ($�  �

4������6�����2�&����2��&�1�&����4$����2��2���������23�2�

�����������3��$�2���2���3��3�����4$��������
�$(0%� �$(0%�

������������� ) '�������� ' '��������

3������'� ��6&27�&23�3�����2�&���2�3��$�3����2���2���3�����&2����3�����4$��������

����� ½�"�����
�������9�,
����)��
��
*
��'��8)��6('6�

�

&� � ������������������
������������������������

����§����¤�������§�����������¥������������¡§������������������¦�������������§���¨��������������£������
��¦��¢�$� ��� �����¥��� ���� ����£�� �����¡§������������ ��� ������� �¥���¢���¡¢� §��� ��� �����¦������
���¡�������� ��� ��¨�� ��� ����� ��«�§��������� �¤� ��¦�������¡¢� ��§���$���������§��� £����� �����¦������
���£�¢¢������ §������ ������������� ¦��� ��¨�¢������� �§��� ��� ¦�����¡¢� §����¤������� ��� �������� ��¤��¢��
����������������¦��¢$�

0$%$#$ 3��$�3����2�������4��������

0$%$#$#$ 3��¢����������¤� #� #�#%%(�

����������¦����¡¢����������¤���������������£���������¦�����������¡¢��������������§������¢����������������
���� ���¢��������� §���� �����¡§������� §����¤�������$� ��¨�� ���¢��������� �¦§��� ¨�£��� ��� ����������
�����¡§������� ���� ��� ��¢���� �����¡§������� ���� ��� ���� §�������� ���¥����¢� £����� ���������$� � 3��� ��¨��
���¢���������£�������¢�¦��������������¦��§��������§��¦��������¦�����������������������¡§�����������$�

����#�*�
������§������������������������¡¢���������������§�������¤�������#%%(�%  0����������������%% �
�������$�

��������������
���	�
��
��
��
���¤� #� #�#%%(��������¥�§�������¥��¢������§�������¨����§��������$�
�������¨�����������������¡�����¨����§���������£�������¥����¢����¨���������������¤� #� #�#%%(������
���������������§�����������������������¡¢������������¢����£�����4����§����§����$��

����������������.����§���������§���§���
�������+��������� ������ ���� ��§���� ���
��§��� �§��� ��� �¥��¢������ §��� ����
¨����§��������$� ��� £����� �������¦���
���� ��� �����¤���¨���� ���������� ¨��� �����
���¦�¢��� §��� ���� ¨����§��������4�
�����¢�����£����������������������§���
�����������$� ����� ��� ���������� �¤�
������������ ���� ����� ¤����� ���� ����
¢������ 5���� £������ §��� ���
.�����¢�£��64�¢��������¤��������������
���� ��¨�� �§�������� ����� £������
�¥����¢�����������¨����§��������$�

7������#%� ����.&3�����#��2�%��7��$�2�2��+������2�������



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#'(�

�

0$#$($,$ �������§������������£��������£�

3����� �(� ���¥�� ���� �§��¨����� §��� ��� ��������� ��¤������ ¤��¡������ §��� ��� ����� ��������
����§�������¦�������¤¤�¡���0� �¤� ������ ������������ ��� ��� ¤������� %  %�%  0$����� ������� ������� ����
��¤������������������¤��¡������§���(%#���������£��������§��������������¦���������¥��4����������¦�����
�¤�,�%�£�������4��¤����§�����$�

�

�&6���������1&2�2����3�

#�����.$����� %�����.$������ ������.$������ (�����.$������ ������.$������ 3&3����

(�� %�#� #�#� %� �� (%#�

3������(� ����.��2���.�&4�63�2��&&���&6�����1&2�2��2�.���&���%  %�%  0�

����� ½��
-�
9�
���#��
�������
�-##�*��,�)�'��')���#��
�������-����	������;�����
�-#���
������

��� ��������� ���� �����¥��� §��� ��$� (( � £�������4� £���§��� ¦���� ���� % ´� £�������� ¦��� #� �¥� %�
����¤¢�¦���$��������¨��£���������������� ����������§���������������§���������������������§����� ���
§������������£��������£$������������������������¥�����£�����������������������¦�;����������¦������§���
�������� ������ ��� ¢��¤£�������� ��� ¤��§���� £�������4� ��¢� �¤� �������� §��� ��� �������� ����§��������
¦�������¤¤�¡��$������¨�¡��������������¢���¡�¤��§±����������§����������¥�����£�������������������������¡¢��
��§�������¦������������������¥�¢��¤£�������$�

�

0$#$�$ 3&�3��2��1&&2���&�73��1���2�&��

���� ��� §������¡¢���� §��� ���� ������� ¦��� ��� ��������� ��¨���¤�������� ���¡¢�� ���� ���� ������¡���� §��� ���
£���������������������������������¨�¢���¡¢�����¦����£��������¥����§���������������§��¢��������%  0�
�¤����§�����$�����������¨�£���§���������������¡¢������������§��������������������$�

�

 ������� �� ( ��&� ���������������������
�����������������������������

��*��� ���������

3&3����������� %$0,#� #$#'��

� ������3�����4$�������� %$'(�� #$ ',�

� ��������3�2�������5+��������4�
+1�2$�2�����4������1���4����+���6�

#��� %0�

3�������� ��6&27�&23�3�����2�&����1&&2���&�73���&���2������&3�2�.�&�2&����

�

����� ���� �������¡¢� ���������������� §��� ������� ��� ������� ����� ��� ��������� ��§��¢����¤�������� ����§���4�
¦����£�������¤����§������¢���������§�������������$���������¥��¢������¤������§������������������������¡¢�
�������������� ��������¢������������������� ¡������������������������£¦�����¡¢������ ��������¦�������
������������¦�¢���§��������������¡¢�������������§���������¦�������¢���������£������¤����§�����$������¦����
���¤������ �¦� ���� ������� £������������������������ ���� ��� ���¡���4� £��������� §������������� �¤� ������
������������,$�

�

������������������������������������������������������
�0�� ���� �����¥�� ����� §������������� 5¢�������6� �¤� ���¤��� ��������¤��¡������§���������������������¤¤�¡� §����������������§������4�

������ 7� $������ ��� ������������ §���¤����� �§��� ���� ������ �����������$� ���� ��������¡¢�� ¤��¡���������� §��� ��� �����
.������¦����£�¡¢���������������������������¤��$��

�,�� +���.���������§����¥��¢�����/4���¤��¦����%  (4�¤$��#����¢�����#,$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#''�

�

��� ��¤������� §��� �¥��¢������ §��� ��� ¨����§��� ���¥�� ������ ����������� ���� �£��� ��������3�� §���� ���
���¢�����������

� ���������#� ����������¤���¨�����������£������������������§���������������¦�¢����������������������
§��� ��� ¨����§��$� �������� ���� ��������� ��������� ���� ������� ���� �����¡§������������ ��� ����
����������������¡¢���������������,%��������$�������¢���������#%%(�%  0����������������#�#��������$�

� ���������%�����¢��������������§������������£������������������§���������������¦�¢������������§���
��� ¨����§��$� �������� ���� ��������� ��������� ���� ������� ���� �����¡§������������ ��� ����
����������������¡¢����������������%��������$�������¢���������#%%(�%  0����������������#,#��������$�

�

0$%$#$%$ �������������������¢���������%  %�%  0�

�������#%%(�£�������¤�������§������������¡¢�¦��������������������¦�����������¡§�������������¢���������
�§������� ���������� �����¡§������������ ���� ������� �����¦¦���$� +�� ��� ������� #%%(� ��� %  %� �¤� ����
������������§��������¦�������������������¦�¢���§�����������������������¡¢���������������������������'%�
����������¡¢�¦��������¦��������¦��§��������£�������¡§����¥�������������§������������������¡§��$�����
���§����¤��������� ���¢���������§�������¤�������#%%(�%  0�£����¦����������£�������������'%���������
������������4��������¦������������������¦����£��������

�

� 3��$�3����2��%  %�%  0�

�6�2���&�#��#�#������'%���� '%����

�6�2���&�%��#,#������'%���� ##%����

3������0� �����63�����������3��$�3����2�������4��23�����2�2�%  %�%  0�

����� ½��9�,
������
���������
�
��	,��
�
����#��
)��

���#��
�
����*���-
��������
��
�6�

�¥���¢���¡¢�§�������¥��¢������§�������¨����§�����������������������������������������¡¢������������������
���¤�������%  %�%  0�������'%����»�##%�����������¡¢�¦����������¡§����������������������������£�����$�
���������������������������¡§������������£������������������������¦��¢������������������§����¢��������
�����������4��������������¨�������������¡§��¨����$�+�¡�£��������������������¡§�������������������£�$�

0$%$#$�$ ��������������������§��������������§���������

��� ���� ¨����§��������� £����� §������������� ���� ¨����§��������� ��� §�����$� 2�������� ��� ���� ��������
������������ ������ #%%(� ��� ��������¡¢�� ¦���� ����§���� ¦��� �����¡¥�����§�������� ��� ¥������� §��� ����
����������������¡¢��������5����������������������¤����������������¡§�����������64������������¥�������§������
¨����§��$�����������������������������§���(#4(��������4�£���§����40�����¤�������������£������������4�
��� ��40� ��� �¤� ������������ �����£������������$� ��¨���� ����¦��� ������ ���� ����� §��� ��� §����� �����
���������� �����¡§������������ ������������� ��4� ������ ��� ���¢��������� ¦��� ���¨��¥��� �¦§���� §��¦������� ���
£��������

�

� 3��$�3����2��%  %�%  0�

�6�2���&�#��'%����1��40���� '�4�����

�6�2���&�%��##%����1�(#4(���� 004'����

3������,� �����63������������2���4���3�����3��$�3����2�������4��23�����2�2�%  %�%  0�

����� ½��9�,
������
���������
�
��	,��
�
����#��
)��

���#��
�
����*���-
��������
��
�6�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#'0�

�
0$%$%$ ���&�73���&&���&$���������4��������

2����� ��� ���£�¢¢������ §��� ���������� �����¡§������������ ������ ��� ����� ��§���� ����¦���� ��� ¢�¦��� ����
��¢�������£�¢¢��������§��������¡§������$������������¤�����§�����������¥���������¢���������¡§������������
����������¢�������������£������§�����¢����¤������������§�����������¥����¦���������������������¡§������
�����¢��������$�

0$%$%$#$ �����¥��������������������§���������������¢���������¡§����¥�����£����¢���������¡§���

6��¥��¦� ���� .���1��������������� ¢��� ��� �����¥��� ���� ����£�� ��¢���� �����¡§������������ �����¦����
����¢����£�������¤�������§�������;���¤�������§������§��¢��¤�§��������¡¥��������������§�������$�

&���������������������¥�������§��¨�����§������§��¢��¤�§��������¡¥�¤��������������¤�������#%,%�#%%#4��¤�
��� ����������1�����£����4� ����£�� 3����4� 3����¤���¨���� ��������������$� ��� ��¨�� ¤������� £��� ��� ����
�§��£��������������¡�����§����¤������������������������¡�������$�

�
� �������?Á�"����
F@� ����������?Â�"����
F@� �������

�&�1� �4%'� #4,0� �4,��

�2���3���� ,4%#� #04%%� %'4#��

3��3������2�3������4��2�  40,� #�4% � #�4%,�

3��3�����.���Ã� #�4(�� #04 '� �%4�#�

&�������  4'%� #4% � #4,%�

$&�3��&+��&������6�3�  4�#� #%40�� % 4%'�

�������  ->"!� &!>��� �� >"!�

3������%� �����$&&.������4��23�����2�2��2����.���&���#%,%�#%%#��2��������

����� ½��9�,
������
���������
�
��	,��
�
����#��
)��

���#��
�
����*���-
��������
��
�6�

�������������¨��¢����¡¢��������¦��������¡�����¡¢��������¥���§���# ��������������¡§����������§����������$�
����§����������§��������������¤���¡����§������¢���������¡§������$�

����� ��� ����������� ¤���¤������� %  %�%  0� ¢��� ��� �����¥��� §���� ��¢���� �����¡§������� ��� ���� §�����
����������£�������

� ��¡����;����������!¡����À�#����������

� �¡¨�����§��������%�À�'���������

� /¬/&-(�%(&¬($/(�Ä� ��&(5/&1(�

�

0$%$%$%$ �����¥�������������¢���������§���������������¢���������¡§���

�������������§��������§���¨���§���¦��������¡§������������������������������§������������������¨�¡�����
� � ¨���§���¦��� �����¡§��� �������� ��� ���� �¤�����¦��������� 5���¥�¨�¢���¡¢� ��� ���������� ������� ���
��������¤¤���¡¢�£�����§������������������6$����¦������§�����¨��¨���§���¦��������¡§�����������������¡�
����£����������§����������������5�$�$��¦��§��������¢��¢�������£��4�+���������64����¨�¡�����¦����¡¢������
����� �������$����������� ����������#��¨���§���¦��������¡§��� �������£�����§������¤�����¦��������� �����
�����£����������¨���$������������¥������§�����������¢���������§���������¦����¡¢����¤����£�����������¦�����
�����£�¨����¤�������$��

������������������������������������������������������
�%�� ����¡¨�����§���������������¤¤��§��¢������������¡§�������������������������§�������������¥������������§���§���������������

§��������¡§�����������$��������¢���������¡§�������������������%�;������¦��������¡�����¡¢��������§��¢��¤$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#',�

�
�������£����������§���������¦�����������¦�������¥���§���%$   �¦º�¤�����������¢��������������¡¥4�¦������
£�� ��¢�������������¦��� ���������¥��� §�����$� #4�� �������� §������������¢�����������!�¥�������������§���
¨���§���¦��������¡§��$�

�

0$%$�$ ���������2�&��

0$%$�$#$ ��������¤������¦��������¡§������������

�������¢�����§�������¥��¢������§�����������������������¡¢���������������������������������������§��������
�¤��������§����������������¤����������������������������¡¥�¤�������¤������¡§������������5��������������
%  %6$� ����� ����� ���������� ¤�������� ��� ��§���� ��¢� ��� ������¢��������� ���������$� ���� ¢������ ¨�£���
���£��¡¤������������������������������������������¨�¡�$�

�
� 3&3����2�33&�

&..�����$3��

�����4��23�����2�

2��3��2��2&��2��

3�����2�5�&�1��4.�

¹�2&����3�3��

���3�26�

2��3����6��$�����

5�2��2&��2��&&��

�����47��63���3��3�

&7��������6�

2��3����6��$�����

5�2��2&��2��&&��

+&2���������

�63���3��3�26�

3�������3���7�����

3�����2�

����£��3����� 0#4�� #�4#� �04�� �  4%�

����£��3�����+���� (4�� (4�� � � �

�.��2���£������

$����

(4(� � (4(� � �

�.��7������¤��� (4,� � (4,� � �

�.������¥�����¢� (4,� � (4,� � �

�.��2��������� (4 �  4(� �40� � �

�.�����������§�� #4%� � #4%� � �

�.��3���.����� 04�� #4 � '4�� � �

�.��+�������+1� '4#� � '4#� � �

������������������

£�������������

##'4,� #�4#� %%4�� '4(� (4,�¹�.����¤��

2�¡§���������¢� %#4,� � %#4#�  40� �

�����¢���� %%4%� � %%4%� � �

3���������� �%4(� �4%� ��4�� � �

������¡¢�������+���� (4'� (4'� � � �

������������1�.����¤�� %4 � � ,40�  4�� �

���¦��¢�� #%4�� � #%4�� � �

1�����£����� (,4(� � (,4(� � �

������� )�!>!� )�>)� !)->-� &>)� ">&�

3�����( � �����6��$�������2�&��&.����3����������4��23�����2�2�

����� ½��9�,
������
���������
�
��	,��
�
����#��
)��

���#��
�
����*���-
��������
��
�6�

&¤��������������������������¤������¦��������¡§��¨���������8��-
����
������
��
�
��
��-�,���$���¨��
����������¨�¡��§���������������§�������¤����������¡§�����������������������������£�������$������������§���
��¨���������������¦�¦����������������������5�$�$�����£��3�����2����4��������¡¢�������+���6$�

���������� ��� ��� ��¢���������������� �������� ���� �
�#��#���

9��
� �
��
��
�$����� ¨�¡�� �������������� ������
�����¦����¡��§��¢�����¨�¡��¦����£����¤��������������§��������¤��������¡¤��$��������¦���£��������������
��������§������������������������§�����¨�������������������¤����¦��¢��¢���������������£�����$�+�����¥��
.����¤�� 5�¤� �����������6� ���������¡¢� ¨�¡�� ��������ª��� ����� §��� ������ % � �������� ���������� ��� �����£���
§��¢�������������§�������¦�������¤¤�¡��������¤��������������������������§������§�����������ª��������$�����
������������£�������������4�����������¨���.����¤�������$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#'%�

�
�������¨�����¡¢���¤¤��§��¢���§�����������¦��������¡§��¨�����£�����������¦�������������������§��������
���������¡¥�����§�������� 5��¦�������¤�§���¨��������4�¢����������4�®6$��������¦���¢���£�����������¤�
���� �����¡§���������� ����£�� 3����� ����§���� ��� ���¥�� §��� ��� ���������� £����� ������¦��� �����
���
��

*�
� �������
��
�$� ��� ���¦��� ������¦��� ����� ¨���§���¦��� ����§�������� �¤� �����¡§������������
¦��¢����������������§�������������$�

&���������������������¥��������¥¥�����������§����������������¢�����¤���������¤������������������������
�������¢�����$����� ¦��������� §��� ��� ¤�������� ¢��� ���� §������ ���¤������ £������ �¦� ��� ��� �¤����� �¤� ���
§������¥�¢������������£����������������¤���������¤��������������£�¨�������������5¨�����������������
�����£������������6$� ��� ¤�������� �¤� ����£�� 3����� ��� ����£�� 3����� +���� ������� ���� §��¢�§���� ���
£������§���������¨���¤����¦��¢��¢�¦��$�

�
� ������������������� ���������������������������

� �>��G��>"�&&� �>"�G���&&� ��G�"�&&� Â�"�&&�

����£��3����� � � � #�

����£��3�����+���� � � #� �

�.��2��������� #� � � �

�.��3���.����� � � #� �

������������������£������������� #� �� �� �

3���������� � � #� �

������¡¢�������+���� � � #� �

�������  � "� -� ��

3�����(#� ����77���23��3�����2�������6��$�����.��6���2�2������&&33�$������

����� ½��9�,
������
���������
�
��	,��
�
����#��
)��

���#��
�
����*���-
��������
��
�6�

�

0$%$�$%$ �¤���¥��¢��������§������¢���������¡§�������

��¨���� ���� ��¦������ ¢���¢���� §��� ��� �����¡§������������ ��� ������� �� ¨�£��� #��� �¦§���� §��� ���
�����¡¥�¢�§���' �����#������¢£�¡�������§��¢����¦¤����§��������§�������������¡§����4��������¦�����¡¢��¦�����
������¢�������������¤�������������������������§������¢����������������������¡§������$�

1�� ¢������ �§��£��� �������� §��� ���� ���� ������¢����� ������� �¤� ��� �����¡§������������ ���� ���� ¦�����
������¢�� ¨�¡�� �¦� ��¢���� �����¡§������� �¤� ��� §�����4� ��� ���� ��� ��� ���¢�¦��� ���� ��¢���� �����¡§����������
§��������������£�������������¨������£�����$����������¦�����¦���§�����������¡§����������������¥� ����
.����4� 3��� ������� ��� �������������'#$� &¤� ��¨�� ���������� ��������� ���� ���� ������¢����� ������� )>-�
&(5/&1($�

�

0$%$($ 6&27�&23�3������&�73��1���2�&���&&���&$���������4��������

����������¥���������§���������¦�������¥���§������¢���������¡§�������5%#��������64������������������¢�����
��������¤� ��¢���������¡§������������ 5(4%� �������64� ���¡¢�������������5&���<�&(5/&1(�%*.'¬7()0�%(,/(70�
¦����£������§������¢���������¡§������$�

�

������������������������������������������������������
' �� &¤����������¡§��������������£��3�������¡§��������4����������'´�§�������������������¤��������¦��������¤¤��§��¢���§���¦������

�����$   ¦º����((´�����¤��������¦��������¤¤��§��¢���§���¦���������$   ¦º$�&¤����������¡§����������1�����£��������������
��¨��§����������� ´����0 ´$�

'#�� +�������������§��������4�¤�������¥�($�$%$�$���¨������������¨�¡�����������( �����������¡�����������$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#0 �

�
&�!� ������������������������������

0$�$#$ ��2�&��

���������������� �����'%�£��������� §���� ����������������¢���������������������¤��������§�������������
�����¦������$��������������� ��� ����� ������ �������¤����¦����¦�������§�������������£��������������§��
����� ��� �����¤��¢��4� ��� ����������� ����� ����� �����������¡¢�� �������������� ¢��� �¥¨�¢¢��$� ���� �����¥��
¨�£���£�����������4���������¤�����¦���������¨�����§���������§�����������$�

�

� ��23�.��3���� ��23�4&+�74�$&&�$��$�� ��23�$����4�������&�$� ��23��2�����4������������
��23���6������

3&���2$���4$��&��

�2�.��$�

�

.��¢������¥¤�����4�3���

.����4�������������

7����§����������� .������4������¦���4�

��¦���£�������¢4�

������¢��¢��¥4�

���¢�§�����

�����.����4�

����¦������4�

6�¤¤����������1

���������¡�4��

$�����$��¢��4�

1�����£����4�

3������¦���4��¤�����¥4�

3����4���������¢�

6�������¨��������4����

4�¨�¥����¡��

$�2����&������4�� � � +�§���3�����¡��� �

�&�$�3��2�2� � � � 3������¦�

��6���3���&���2�2� �����.������¤���� � � �����£�¡�¤��¢�

��&�2��

�.&�3�&���2�2�

3�¦¤����¥4�

���������§��

��¦����1����������� �������$�¦��4�4������

�������4���§����4�����4�

�������������£���

&��¦¤��¤��¢4�

1���������4�$�����

$��¢���

1&&2.��$�2� � � ��������4�.��������¢�� 3������¦�

�����¨����

$����������

��&�2��

�����2��2������2�

&��������������4�

�����£������������

��¦��������� &�����¤���£��4�

3��¦���������$4�

+�����§����¡�4��������

������

$��¢����¢�

��¢�¦���������£���

������������

&���������������

��2��&�1�������

����1�2���+&2��

� � ����§���4��¤�¡¢��£����4�

��¦����1������

����¦�������¨����

�

.����3���&���2�2� ����+�§���¢�� 3��������� ������¦4�����¤�¡¢��4�

2���£����§�4�

�����¢���4��������4�

&�¦������¥�

����¦������4�3���������

�����¦4�����£��3����4�

$���������4�����§��

�����4���¤¤���¥���4�

����������¢4�.������¦4�

7������4����¢�����4�

+�§��¢��¢��3���������

3�����(%� ����&�2�������2��2��������

����� ½� �9�,
������;����#��
)��

���#��
���
����
��
��
�
�
*
��
��+�
��
���
�.
�,����

������������������������������������������������������
'%�� �������¥��¢����������������������¡¢��������������4������������������������������¦�������������������



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#0#�

�

0$�$%$ ���&�73��

0$�$%$#$ 2��������������¢���¡¢���������¦����������¤���¨�����

����������(%�§�����¤�������������§���¨���������������������¡¢��§�������§����������5�����.������4������4�¨�¥�
���$���¢��¢�6��������¡¢�¦����������������§��������������¡¢�����£������¡¢��§�������§���������������$�����
������������£�����¦�����������¤������������¥����������§��¢�������������������§�����������������������¨��
��������$�����¦�����������¢���¡¢���������¦������¨�¡�����������������§��������.���������������4�¨�¥$�&�¢����
������������¡¢�������§��������$�����������������������������§��¡�£�������¤������������$�

1���� ����� ������� �¤������� ������ §���������� ��� ¨��� ��� §��£��§���� §��� ¤��§���� ��¦������ §���������
¦�����¡¢������ §���� ��������������� ¢������ ������$�&¤����£� ���¡¢�� ���� ¤���������� ������ ��� ���� ������4�
£���������¨������§���������������$�

�¤���¥��¢� ������ �����¢��������¦������§����������������������������������¤������������!�¥��¤���¨����$�
��¨�������¢����¤��§������£�������������������������§����¤���¨�������!�¥��¤�����������������������
�¤�����������������¤��¢��$�

3�����������������¢�������������¥�������������������§�����¤�������¦���¥���������§��¦�������£�����$�

0$�$%$%$ 2��������§������§������

��¦����������¥������������������%�§������§���������������¢$��������§�����§���§��������������������¨��¢�
���¡¢���������������������¨�����¡¢�¦�����§������§�����'���

� ��� 4������������¥��%�§�����$���¨��£������¡�����¡¢����������§�����¤����4�£���¨����������������������
������¨������� ��� ��������������¥� §��� ��� ����¦$����� ¦���� �����  � �¤������ ��� #'� ¤������� ��������
4���� ����� ���� ��� ��������� §������������ ��� ��� ¤��§�������� �¥������$� ��§��� ��������� ���� ����� ����
£����������§���,$   �����# $   ���£�������������4�������������¦�������#�§����¤���%   ���£������
§���¨���4������������¨�¢���¡¢��¦����������������¦���%�§�����$�

� �$� ������������ ¢����� ���������¡¢� %� §������ �����£�¨��� �¤� ���� �¤���¤��¢� ��§����$� &¦� ���� ���
�����¥��� §��� ��� ������� §������������ ���� ����� ���� §����� ���¢� ������� ��� ¢������ §������4� ���
§��§�������§�����¨��%�§�����������$�

� ��� ���� �¤���¤��¢� ������� $�¦��� £���� #� ��������� §���� ������¦��� §���� ��� ������������ §��� ���
��������¥�����������$�3�����¦¤�������������������£�§�������������������¤����������������¨����§�������
�¤���¤��¢$�

� ������¨���� ��� �������� #� §��£������� §���� ���£�¨��$���� ������� §��� ���� §��£������� �£����� §���� ���
����¨�¢���¡¢��¦�������������¥����§���������¦�#0 ����������§������$�

��¢������ �������� ¦��� ���� ��� §��£������� ��§��¢������������� §��� ��$� 0$   � ¤�������� 5���
�§��������¦¦���� ¦��� ��� ��$� %$,  � ��¡¢�¦�����£������������ �������������¦������£������§����������
���¢��������64�¦���������§������������£�¡�����������§������¡¢�¦�����§������§������§���¨����£�����'($�
3��������� ¦���� ��� ��¡� ��� ����������� §��� ��� $��&���¦¤��� �¤� ��� ���������� §��� ��� "�§�������� ��� �����
���������§��§�����������¦���§���¨����£������§������������¢���������§���§����§������§�����$�

���� ������� ��� ������� ������� �����¥��� �¤� #(� ��¡¢�¦����� §������§�����$� ����§��� ¨�¡�� # � §������ ���
������������¤�¢��������¦�¡�4����(��¤�¦��������������¦�¡�$�

������������������������������������������������������
'��� �����������������������������4�%  (4������¨��¢�������§�������������¡¢��§��������¥���������������������$�
'(�� �±��§����¤���%$   ���£�����$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#0%�

�
&�)� ��������������������
��

��¡��������������§�������¢���¤¤����§�������;¤����£���2�#�¦������$�������������������4���������¨��������
£��������������¦���§������������¢���������§����������¡����������¦¤���$��������������������������¥�������
����§�����¡¥�¨����§����¦������¦��$�

&�"� ������������������
������������  ���������

��� ¨�¡�� ����� ¢£���������§�� ����§���� ������¢����� �¦������ ��� ����� ���� ��¡¢�¦����� £��¢���¤¤��§��¢��$��
��������� �������� 5�$�$� �$�$�$� ������������¤������������ �����¨��¢4� #%%(<� 1��� ¦��������¤��¡���� #%%04�
�������4�����������������£��3�����2����6�¦��¢���� �������� ��¦������ ����%   $�1�����§���¨�¡������������
��������������������������������¡¢�¦�����£��¢���¤¤��§��¢��$���������������¦���£������������¨��������
��¢����£�¨����������%  0$�

&�<� ��������������������������������*���������

3�����������������¢������������¦�������¥���§�����������������������������§���¨����������

� ��� ��� ���� ������������������¨��¢� ��¤����� §���� ���� �������� ������4� ������������������ ���
����������¦��$�

� ������ ���2�#� ��� ���� ����£�� ������������¦¤��� ��¤����� §���� ���$�������¢������������� �������
&�������$�

� �����������&6�1�����������������£������¤����������¢�������������������������¢������������£������
���������¦��§����§������������4���¨��¢������$��

� �������������������������¥������������������¤��¦¤��;$�

�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#0��

�

'� ����������������(����*����������0���

&¤�������§��������������§�������������������¦����¡¢������������¢���������������������¢�������¨£�¢����
§��������������������£�����$���¨������¢��¤��������������������������¦����¡¢������������¨������§��������
£����������¦�����¡¢��¢������§���������£���������¦����¡¢�����������$����¨£�¢¢��¤�����������������������
���¦����¡¢������������¢������¦�����¡¢�������������������������§���������£���������¦����¡¢�����������$�

'��� ���� ����������������������

��¨�¢����������*�������������������

� ���� ��§������������¤������ §��� ��� ����������� ��� ��� ������������ §��� ���� ¦���¦������� ¤����¦����¦�
���¥�� ������� ���� ¨���� ������ ������¢¢����¢������ ����§��$� ��¨�� �§������� §�����¨��¢��� ������� �����
�����������������������¤�§�����¨��¢����¦������¢�������������§������������¢���������£�����¤��¡¨��$�
���£��� ��� ��� ��� ����������� ������ �����¡¢�� ¦����������� ����¦��� ¨�¡�� ���� �������¦���� §��� ���
£���¥������� 5��������¤4� §�¢�����£����������¤4� ®6� ��� ���� ������� §��� ��� £���¥������� ��� ���
���¥����������������¡§�������������¤���$�������¡����������§����§������������������������������£��¢����
§�������������¡¢���§���¨����������¤�¤�������������£����$�

� �������������������������������������§�����£��¢�����£���������������������¦�;�������������¡¥�4�¦���
���� ��¡¨������� ��������� §���� ��� £���£������ §��� ��¨������ ¦��� ¢�������� ��� �������
��¢�¦���¢������$��

� ���� £���£��¥���� ��� ��� £������¡¢�� §������� §��� ��� ���������� 5�������������� !� ������������6� £�����
����������� ����� ��� 2�#� ���� ���� ����¢�� �����·��� §��¦�� ��� �������������� §�����¨��¢�$� ����
£���£��¥�����������������¡¢��§�������§����������������5��������¢� !������$����6����¥�����¢�¦¤���¦���
�����£�������¢§��¢���$�

� ������¥���������������£�����������������������§���������£��������������������������¡�����§������
��§��4� ������� ������¢���§����¥���������¥¥���$��������+���������§������ ����������¦£����� §������
���¦����¡¢����¢�������4������¢�������¥¥���������§��¢������§���������$�

� ��� �������¦���� ���� ������� §��� ��� �����.������¢���� 5�$�$� ������¦��¢�6� ��� ���� �������� �����§��� ����
���������£¢���������§�����������¥£��¢���$�

��¨�¢������ ������
�����

� ��¤��¢����¤¤��§��¢���������������§�������¥¨�������¡¢����������������$�+��¨�¡�������������������������
��������������������������������������������·���$�

� &¤� §������������� ¤�������� ������ ���� �¦¨������ §��� §���¦������ �������£������ ����� ������� ���
�������������¡�����§����������§�����¤¤������§���������£������4����£���������§����¤�����������������
�������¦�����¡¢����¦����¦������������������§���������������������������$�

� ���������������������¡¢�¦��������¦���§�������������4������¡§�����������������¡¢��¥������������������
����¢�����¢��¤�������������������������������£��������$�

� ����������������¤�����������������������������������£¥����������������������¤�����¤������§���
����¥��¢������§���������2$�

��¨�¢����������������

� ������������¦��§����£�����§������������§��¢������¢�������������§����������������¢�������������������
5�� 6$��������£�����£�¢¢��������¨������������¡¢�¦�����§��¢��������¦������������$�

� ��� ¦���§������� ¥������� §��� ��� 2�#� 5§����������¥������� �( �¢������§��� �������+��������� ���
§��¨�¦��£��� §���� ���� �������¡¢� ������6� ¨����� §���� ���¥������$� ��� 2�#� �����¢�� �����¦����� ¨�¡��
¦�;�¦���� ���������4� ��� ¨����� §�����§������� §�������������� �����¦������$�����¤£���������� §������
2�#�����¤��¦�����£������������¢�������������������¨��¢$�



�����������	�
������
/���/�//��/� ���#0(�

�
� �����¢¢����������������§��������§���§���+����������������������������$�+�£�������¤���£����¦����

§������ ��� £����£�������������� ��� ��§��������� ���¤��¦��������4� £�������� ��� ����� ��� �¥§���� §���
���������������¥�¨��¢�§������£���§�����¤�$��������������¢���¤����§�������£����£��������������������
�¦�������������������¤��¢������¤�����§����������§�����������������������4�¦����¤����������������
�������§������¤��������§���£����$�

� ���£��� ���� ¥������������£��¢� ��� ������£� ��4� ������� ���� ����� £��� §������������� ������������ ���
£������ �¦� ���� ¥������� §������ ��� ������¢¢���¡¢� ��� ¦�¢��$� ��� ¨�¡�� ���� §������������� ���¥����¤������
�������¥����������������������§��¢���4�§�����������������§������������� ��������;¤���£���2�#$�&�¢�
��� ��� ����� ��� ��§��� ������¢��� ��� �������� ��� §������� ¥����§������������ ��� ¥������� §��� ���� £����
£��¢§��¢���$�

� ����� ¤��¢������¢� ��� ��� ����������� ����� ��� §���� ����¤��¢�������4� £��� ¤�����¦��� ���¥�� §���� ���
��£������ ��� ������ ���� £���� ¤��¢����$�&�¢� ��� ��� ������£�¡¢� §��� +��������� ��� ��� ¤��¢������¢� ¨����
�������¡������������������������¨���$�

��¨�¢������������������

� ��� ��� �������¡¢� ���� ���������� ���� ���¦��� §���� �����¡§������4� ������ ����� ���������¡¢� ������¢� §���
�����¡§�����������4� ������ ����� ���� ������¡§��� §��� �����§������ §��� ������������ �����¡¥�¤������ ���
����¢��������������¡¥�����������5§���������������§��������6$�������������������������������¤���¥��¢��
����������§��������£����������������4�¢�����������§���¦����¨��������$�

� 2���� ���� ������¢��� ��������� §���� ���� ������� �������������� �������¡¢�� ����§�������� ��� ����������
§���¨��������� 5�$�$� ������������¦¤��4� ������¦�������� §���¨��������4� ����������£� §����
¤���§�������¥�������4�®6$�

� ��� ��� +��������� ��§��� ��� �������� ���� ��¤��¢��� ���£�¨������� §��� ������������� �����������§�������$�
�������¡¢������§��������¨�¡��������������������������§��4����¨������§�������§����¢������§������¥��¢���
��������§��$�

� ����¥� �����¢�������2�����������������¦��§����§���������§���������¢�������������������§��������
���¥������� ¦��� ��� ��§������§�������$���¨�� ¤�����¦����¢� ������ §������ �����¨����� ��� £������ ��� ����
§��§���¤������§�������������������¤����§���������§��$�

� ���� ����������� §���¢�¦��� §��� §������������� ����§�������� 5�����¡§��4� �������¥�������4� �������¡¢��
¥�������4���������®6��������§�������¨�������������§�����������5���¨������¡¢����������§��6����¥������
£������¢£��������§����������¢4����§�������������¦����¡¢������������������$�

� ��� ���£�¨������� §��� ������������� �¤� ��� �����¡§������������ ����£�� 3����� ��� 5��� ¦������� ¦���6�
1�����£����$�

�

��¨�¢��������
�����������������

� ��� ��� ���� ��¢���� ���� ���������§�� ������� ���¦��� §���������§��¢���� ��������������¡¢�� §������� §������
����������5�����.������4������4�¨�¥����$���¢��¢�6$�&�¢����������������������������������������������¥���
���� �¤���������� §���� ��� ¡����$����������� ��� ��� ��� §������������� �¤���������� ����� ���� ��¡¢�¦�����
�¤���§�����$�

� ��� ����¢�� ������ §��� ��� ������������� ��¥������������ §��� ������4� ������� ��� §�¢�����£�������� ��� ���
����������4� ¢��� ������� ���� �������� §����������� ��� ���� �§�����§��� �¤£���������� §��� ���
§�������¤��¡¨��$�

� ��� +��������� ��§��� £��¤�� ���� �����·��� �¤� §���� ��� ��������¦���� §��� ���� �����£������������
�������������§��¢����5¢������¦4�����§��¢���4�¥����§��¢���6������������§������$����¢��¡¢������$���������
��«�����������������§�����������§��¦�¡���������+���������������£������¢£��������§���������������4����
��¨���������������¤�������������������¤����¦�������������������������������¥����£��¢�§������$���$�



Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

BRUGGE

Februari 2005 1881 - HVD

O p d r a c h t g e v e r : S t a d s b e s t u u r v a n B r u g g e

0 1 Km2

GLOBALE KNELPUNTEN

KAART 37

Bedreigde leefbaarheid
woonkernen

Beperkte invulling en afbuffering
haven + ontoereikende ontsluiting

Conflict landbouw- natuur

Onderbenutte
stationsomgeving

Detailhandel op
bedrijventerrein

Onafgewerkt woongebied
Zeewege

Barrièrewerking N31

Commerciële verlinting
Malesteenweg

Restruimten en onafgewerkte
woonranden Sint-Pieterskaai

Sluipverkeer doorheen
woonwijken

Conflict wonen,
toerisme & handel

Spoorlijnen

Steenwegen en Ring

Expressweg

Autosnelweg

Grens landschappelijke streken

Duinengordel

Landbouwgebied met belangrijke natuurwaarden

Bossen en kasteelparkenBinnenstad

Stedelijke deelgemeenten

Polderdorpen

Woonparken

Haven-, industrie- en KMO-zones

Toeristische kernzone

Bovenlokale voorzieningen

Detailhandel buiten de binnenstad

Landbouwgebied
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

BRUGGE

Maart 2004 1881 - HVD

O p d r a c h t g e v e r : S t a d s b e s t u u r v a n B r u g g e

0 1 Km2

GLOBALE POTENTIES

KAART 38

Kusttoerisme als aanvulling op
cultuurtoerisme binnenstad

Talrijke gave landschappen

Hoogwaardig IC-station +
sterk uitgebouwd busnetwerk

Gediversifieerd landschap
en ecotopen

Kwalitatieve open ruimte
rond Brugge

Manifeste aanwezigheid
van water

Vlaamse poort

Uitbreiding capaciteit spoor
vanuit Zeebrugge

Talrijke gave landschappen

Strategische zone +
potenties wonen aan

het water

Strategische zone

Nabijheid van stedelijke
voorzieningen en tewerkstelling

Potenties
bosuitbreiding

Potenties
bosuitbreiding

Internationale
wegontsluiting

Grote verscheidenheid
woonlocaties

Spoorlijnen

Steenwegen en Ring

Expressweg

Autosnelweg

Grens landschappelijke streken

Duinengordel

Landbouwgebied met belangrijke natuurwaarden

Bossen en kasteelparkenBinnenstad

Stedelijke deelgemeenten

Polderdorpen

Woonparken

Haven-, industrie- en KMO-zones

Toeristische kernzone

Bovenlokale voorzieningen

Detailhandel buiten de binnenstad

Landbouwgebied


