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A HOOFDVERBINDINGEN
SPEELWEEFSEL SINT GILLIS

Jonathan Vercruysse

Potenties
De geselecteerde straten vormen de ruggengraat van het weefsel in Sint-Gillis. ze
dienen prioritair behandeld te worden als kindgerichte assen van het speelweefsel.
Opportuniteiten moeten hierbij pro-actief worden aangewend.
Acties
dienen zich te richten op:
-Vertragen van verkeer.
1
-Gedeeltelijk autovrij maken van straten.
-Groeperen van parkeermogelijkheid
-Creëren van straatpleintjes en beleefbare plekjes
-…
Sint Clarastraat vormt de ruggengraat voor het publiek ruimteweefsel.
Bij de recente heraanleg zijn kansen gemist om deze as oplossingen te geven in het
kader van speelweefsel.
O.m. door het brede wegprofiel, waren er kansen om extra beleefbare ruimte te
creëren (o.m. alternatieve oplossingen voor parkeren, vb. dwars parkeren). Hierdoor
konden ruimtes ontstaan, in te richten als beleefbare straatplekjes.
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A HOOFDVERBINDINGEN
SPEELWEEFSEL SINT GILLIS
Bestaande situatie

Jonathan Vercruysse

1
Voorbeeld: Sint Clarastraat

Voorbeeld: Baliestraat

Voorbeeld: Annuntiatenstraat
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A HOOFDVERBINDINGEN
SPEELWEEFSEL SINT GILLIS

Jonathan Vercruysse

Beelden ter inspiratie

1
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B

BELEEFBARE WATERKANT

Jonathan Vercruysse

Potenties:
De Reien vormen de grootste open ruime in de binnenstad. Op sommige
plaatsen blijkt het water echter amper belevingswaarde (vb. Lange Rij) te
hebben.
In het kader van speel- en tienerweefsel (maar ook t.b.v. andere
bevolkingsgroepen) is het belangrijk het water beleefbaar te maken en zo tegelijk
een belangrijke trage weg-as te creëren.

Acties:
1
oHet creëren van pontons middenin de reien, zodat men ‘op het water kan lopen’,
met groeneilanden en verbredingen die verblijfsruimte bieden.
oGrote betontegels aan Seminarie.
oOp het einde van de Lange Rei is nog een 'spie' groen. Dit kan eventueel het
sluitstuk vormen van een waterwandeling.
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B

BELEEFBARE WATERKANT

Jonathan Vercruysse

Bestaande situatie

1
Beelden ter inspiratie
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B

BELEEFBARE WATERKANT

Jonathan Vercruysse

Beelden ter inspiratie

1
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BELEEFBARE WATERKANT

Jonathan Vercruysse

Beelden ter inspiratie

1
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C

DOORWAADBAAR EN TOEGANKELIJK TE
MAKEN SITE

Jonathan Vercruysse

Potenties
De site die wordt gevormd door ADMB & Wit-gele kruis is een belangrijke open plek
in het centrum van de wijk. Het gebied is ingekleurd als woongebied, maar wordt wel
'waardevol' genoemd in het open ruimtebeleidsplan.
Door de huidige ontoegankelijkheid vormt de ruimte een barriere binnen de wijk Sint
Gillis. Het Bestuur dient alle kansen te baat te nemen om toegankelijkheid te
realiseren, en zo het weefsel fundamenteel te verbeteren.
Acties
Toegankelijkheid en optimale doorwaadbaarheid realiseren
In de bestaande
1 ruimtelijke situatie is de site feitelijk reeds
doorwaadbaar (zij het ‘verboden doorgang’).
toegankelijkheid realiseren zal kwestie zijn van
- goede wil
- goede detailoplossingen realiseren
Parkeeroplossingen herwerken
De site kent vele, verspreide en kleinere parkeerzones. Door hier een
overkoepelend plan voor te maken kan een meer rationeel
parkeerplan binnen dit gebied worden ontwikkeld. Ultiem is het
denkbaar dat hier (op langere termijn) het parkeren ondergronds wordt
georganiseerd.
Groene zones benutten
De site kent vele groenzones. Opdracht is deze aan te wenden in een
creatief totaalontwerp en zo hun volle waarde en potentie ontwikkelen.
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C

DOORWAADBAAR EN TOEGANKELIJK TE
MAKEN SITE

Jonathan Vercruysse

Verspreide parkeerplekken…
Oplossing ondergronds
parkeren?

1

Potentieel publiek
groen… benutten
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D

SITE SINCFAL (calvarieberg)

Jonathan Vercruysse

Potenties
Dit is een parkje met potentie om te functioneren op bredere buurtschaal, en
dient zeker beschouwd en ontwikkeld te worden tot een belangrijke pool in de
wijk Sint-Gillis.
De speelpotenties van het parkje gaan veel breder dan de zone ‘formele
speelruimte’ (enkele speeltoestellen bijeen geplaatst) en het semi-publieke
soccerveldje. Die potentie dient verder aangeboord zodat het park als geheel
een beleefbaar en bespeelbaar parkje vormt.
Acties:
De verkommerde indruk1wegwerken: integrale benadering met grote aandacht
voor de bestaande situatie (verbindingen, groen, …).
-Het groen verdient een upgrade waarbij de belangrijke bomen en struiken
zorgvuldig worden verwerkt.
-De randen van het park verdienen meer aandacht.
-Er dient ook bekeken te worden hoe de ingangen vanuit de Calvariebergstraat
meer uitnodigend kunnen zijn.
-Er dient te worden nagestreefd dat het street-soccerveldje (een gewaardeerde
voorziening) méér open zou zijn. Vooral op woensdagnamiddag is de nood hoog!
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D

SITE SINCFAL (calvarieberg)

Jonathan Vercruysse

Inspirerende beelden

1
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D

SITE SINCFAL (calvarieberg)

Jonathan Vercruysse

Inspirerende beelden

1
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Jonathan Vercruysse

E KRUISPUNT MET SPEELTERREIN
“ANNUNCIATENSTRAAT”
Potenties
Een belangrijk punt in het speel- en tienerweefsel van Sint-Gillis.
Door:
-Uitgang van de school
vormt een centraal gelegen baken binnen het tienerweefsel
-Aanliggend speelterreintje Annuntiatenstraat
Door ligging is deze van groot belang. Enkel omwille van
ingeklemdheid en beperkte oppervlakte heeft deze speelruimte
beperkingen.
-Link met de ADMB-Witgeelkruis Site
Doorgankelijkheid
van deze site realiseren is een doelstelling binnen
1
het gewenste speelweefsel van Sint-Gillis (zie actie C).
Acties
Gedeelte van de Annuntiatenstraat (zie onderstaande foto’s) aanpassen:
o(gedeeltelijk) autovrij maken, en groeperen van parkeren.
oMogelijkheid asverschuivingen nagaan
oVerbreden van de stoep op enkele plaatsen
opassageplekken realiseren, geïntegreerd in straatprofiel
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E KRUISPUNT MET SPEELTERREIN
“ANNUNCIATENSTRAAT”

Jonathan Vercruysse

TE ONTWIKKELEN
VERBINDING
DOORHEEN SITE
WITGEEL KRUIS EN
ADMB

1
UITGANG SCHOOL

SPECIFIEK STRAATPROFIEL EN
VERKEERSOPLOSSINGEN TE VOORZIEN
BESTAAND
SPEELTERREIN
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F

SITE SINT GILLISKERK

Jonathan Vercruysse

Potenties
De kerkomgeving kent een heel dichte bewoning en vormt hierdoor een centrale
ruimte voor de woonwijk. De bestaande groene ruimte is zwak ingericht en
nodigt vooral uit om niet te gebruiken.
Acties:
- Er dient een ontwerp te worden gemaakt voor een klein parkje dat gericht is
op spelen en ontmoeting.
- Een mogelijkheid hierbij is de ruimte te beschouwen van gevel tot gevel (ook
wat betreft het voorplein van de kerk) waardoor geen voetpad nodig is aan
beide kanten van de kerk.
1 Hierdoor nemen de ruimtelijke mogelijkheden sterk
toe.
- De bestaande begroeiing hoeft niet a priori helemaal te worden weggenomen.
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F

SITE SINT GILLISKERK

Jonathan Vercruysse

Beelden ter inspiratie

1
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Jonathan Vercruysse

G

ACHIEL VAN ACKERPLEIN

Potenties
Dit pleintje wordt relatief veel gebruikt
-Gasten van jeugdherberg de Snuffel (jonge toeristen)
-Schoolpendelaars, (dit is immers een publieke ruimte in de onmiddellijke omgeving
van school).
-Minder door lokale Brugse jongeren.
De plek heeft dan ook wel potentie als passageplek.
Het geplande woonproject (quasi aanliggend) zal invloed hebben op het pleintje,
evenals de nieuwe locatie van De Snuffel.
Men mag ervan uit gaan dat het belang van het pleintje in de toekomst zal
toenemen, en dit eerder voor tieners en jongeren, dan voor kinderen.
In de bestaande toestand is1het pleintje niet slecht te noemen van ontwerp. Er kan
echter, met een bijgestuurd ontwerp, wat explicieter worden ingespeeld op jonger
publiek. Zo kan de positie van zitmogelijkheid worden herdacht: is nu georiënteerd
naar het monumentje en geordend op de kerkingang.
Acties:
Via een ontwerp enkele ingrepen realiseren waardoor de belevingswaarde voor
jonge mensen toeneemt. De plek dient een scharnierplek te vormen tussen
woonproject en De Snuffel.
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ACHIEL VAN ACKERPLEIN

Jonathan Vercruysse

Bestaande situatie

1
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ACHIEL VAN ACKERPLEIN

Jonathan Vercruysse

Beelden ter inspiratie

1
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H

VERBREED VOETPAD
JAN BONINSTRAAT – KALKOVENSTRAAT

Jonathan Vercruysse

Potenties
Dit Straatpleintje heeft ruimtelijk slechts zeer beperkte mogelijkheden. Toch loont
het moeite om er een echt ‘mini’ straatpleintje van te maken.
-Dat soort plekjes is nodig, ze vormen stapstenen in het weefsel.
-Deze heeft een strategische ligging: relatie met jeugdherberg en met scholen.
Bij de uitwerking dient eerder gemikt op kort verblijf (veel verkeer, jongeren niet
concentreren). De plek dient uitgewerkt als doorgangsplek: lichtjes opladen.
Een inrichting dient ook intergenerationele kansen te bieden, en een plekje te zijn
dat ook voor toeristen kan werken.

1

Acties:
Ontwerp te maken.
-kleur inbrengen
-Water inbrengen. Verwijzen naar wasplaats bijvoorbeeld?
-spelelement in de stoep inbrengen.
-Groen inbrengen (aandacht: kan bestaande regelgeving voor straattuintjes hier
een knelpunt opleveren?)
Dit ontwerp kan worden gezien als testcase voor mobiliteit. Er kan bijvoorbeeld
worden gewerkt met een mobiel zitelement: als dit werkt, is dit aanleiding om over
verkeer te gaan nadenken (evalueren, bijsturen).
Misschien kan er met een nieuwe mobiliteitsstructuur een oplossing worden
gerealiseerd waarbij het kruispuntje geheel verkeersvrij wordt.
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I

HOEKPLEINTJE
CALVARIEBERGSTRAAT

SINT CLARADREEF

Jonathan Vercruysse

Potenties
Dit Straatpleintje vormt een fijne stapsteen in het weefsel.
De waarde wordt voornamelijk bepaald door de strategische ligging (uitkijk,
kruispunt in het speelweefsel) en de oppervlakte.
De plek dient uitgewerkt als doorgangsplek: uitgesproken opgeladen.
Een inrichting dient ook intergenerationeel potentie te hebben, en een plekje dat
ook voor toeristen kan werken.
Acties:
De bestaande toestand dient
1 verder te worden opgeladen. Met:
- Speelse beklimbare elementen
- Andere bodembedekking
- Haagstructuren om een zekere afscherming en geborgenheid te bieden
- Alternatieve zitmogelijkheden

BESTAANDE SITUATIE
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I

HOEKPLEINTJE
CALVARIEBERGSTRAAT

SINT CLARADREEF

Jonathan Vercruysse

1

Het effect van haagjes

boombank

Eenvoudige klimmogelijkheid
en valbodem
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GROENE STROOK BIJ ATHENEUM

Jonathan Vercruysse

Potenties
Deze ‘groene verbreding’ van de straat vormt een interessante potentie om er
een meer beleefbare plek van te maken. Een poging in die zin is reeds in het
verleden gebeurd (zie foto’s).
De school wil deze groenstrook omheinen (ervaringen met sluikstort, zwerfvuil).
Dit moet worden aangewend als opportuniteit om in dialoog te gaan met de
school (inschatting is dat ‘hard’ afsluiten de problemen wellicht alleen maar zullen
vergroten).
Tegelijk is het niet wenselijk om hier een (lang)verblijfsplek van te maken, dit zou
ook maar overlast voor de omgeving betekenen.

1
Acties
De Stad moet overleg opzetten met de school, en streven naar een oplossing die
ook in het kraam van de school past.
Het afgrenzen met bijvoorbeeld lage haagjes (en de nodige openingen) biedt
geborgenheid.
Onderhoud door de Stad kan worden gebruikt als ‘pasmunt’ in de
onderhandelingen
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GROENE STROOK BIJ ATHENEUM

Jonathan Vercruysse

ENKELE INSPIRERENDE BEELDEN ALS AANZET TOT VISIEONTWIKKELING

1

BESTAANDE TOESTAND

28

K SITE VOORMALIG KLOOSTER ZUSTERS
DOMINICANESSEN POTENTIELE PUBLIEKE GROENE RUIMTE

Jonathan Vercruysse

BESTAANDE TOESTAND

Potenties
In de onmiddellijke omgeving zijn veel kleine woonpercelen, quasi zonder eigen
buitenruimte. In het Open Ruimtebeleidsplan wordt vermeld dat openstelling gewenst is +
op termijn verbinding te maken met de tuin ernaast.
De concrete plannen voor uitbouw zorgcentrum dwingen tot nadenken over de
overblijvende open ruimte.
Hier zitten kansen voor het toegankelijk maken van (een deel van) deze site.
Hierbij dient aandacht te gaan naar alle belanghebbenden: actie mag er niet te fel zijn, en
1
niet te dichtbij het zorgcentrum.
Acties
TPrincipieel akkoord m.b.t. openstelling nastreven.
TOntwerp voor de site te ontwikkelen. Aandacht voor o.m.
- Toegang van op straat. Muur en poort? Of geheel open?
- Mogelijkheid van grote moestuin voor de buurt, met centrale
ontmoetingsplaats (of zelfpluktuin).
- Speelelementen landschappelijk geïntegreerd in het ontwerp.
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K SITE VOORMALIG KLOOSTER ZUSTERS
DOMINICANESSEN POTENTIELE PUBLIEKE GROENE RUIMTE

1
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Jonathan Vercruysse

L

POTENTIEEL PUBLIEK GROEN
Potenties
In het deelgebied Sint-Gillis zijn meerdere private en semi-private
plekken die sterke potenties inhouden voor het speelweefsel en
tienerweefsel.
Sites aanliggend aan de straat bieden in de regel de sterkste kansen.
Sites die een verbindend effect kunnen opleveren in het weefsel zijn van
strategisch groter belang.
Openstelling van dergelijke sites is evenwel een thema waar eigenaren
niet vlot in meegaan. Het is niettemin noodzakelijk om hier beleidsmatig
energie in te blijven steken.

1

Enkele sites die uitgesproken potenties hebben voor het gewenste
weefsel van Sint-Gillis:
-Binnentuin van Paters Karmelieten,
-Tuin van Karmelitessen
-vroegere bleekweiden, waardevolle potentie
-Einde Lange Rei: spie groen. (Zie ook actie B).
Ook vallen mogelijkheden verder te verkennen nabij garageboxen. Vb.
-Garageboxen Calvariestraat – Baliestraat & Calvariestraat –
Annuntiatenstraat
Noot: Pastoor Van Haecke plantsoen wordt door sterk besloten ligging
beschouwd als een plek met weinig potentieel
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M

PASSAGEPLEK ROND EZELSPOORT
Potentie
Ezelpoort als letterlijke poort naar het speel- en tienerweefsel van Sint-Gillis.

Jonathan Vercruysse

Actie
'Stil Ende' toegankelijk maken rond Ezelpoort + uitbouw van verblijfszone

1

Referentiebeelden:

Dendermonde:
Oude Dender

32
Koude Keuken

N

WERFPLEIN

Het Werfplein is gelegen in de wijk Christus Koning, maar is
aanliggend aan de wijk Sint-Gillis. Door de specifieke ligging kan het
Werfplein een zekere rol spelen in de speelkansen voor Sint-Gillis,
maakt het deel uit van het speelweefsel van Sint-Gillis.

Jonathan Vercruysse

De huidige inrichting geeft het Werfplein een minder geslaagde
uitstraling. Niettemin blijkt het een goed functionerend terrein te zijn.
Bij een voorziene opwaardering van het Werfplein is het goed rekening
te houden met een ‘hoger schaalniveau’. Het Werfplein kan dan een
1 met een sterkere uitstraling.
inrichting en uitrusting krijgen

Een uitrusting met een sterkere uitstraling
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BARON RUZETTEPARK

Jonathan Vercruysse

Park, aanliggend aan Wijk Sint-Gillis. Het vormt een belangrijke
potentie voor de wijk, ook als verbinder naar de site Entrepot.
Baron Ruzettepark kan worden gezien als stapsteen tussen Sincfal en
Entrepot.
Verbinding optimaliseren: Enige mobiliteitsstudie is nodig om de
moeilijke (vrijwel afwezige) verbinding tussen Sincfal en Baron
Ruzettepark te1
verwezenlijken.
Inrichting: De zone nabij de brug heeft wellicht potenties om (na
inspraak) verder uitgebouwd te worden i.f.v. tieners en jongeren. Hier
kan een ontmoetingsplek worden gecreëerd.

Bestaande situatie
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BARON RUZETTEPARK

Jonathan Vercruysse

Beelden ter inspiratie

1
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Speelruimtebeleidsplan Brugge
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PROJECTGEBIED SINT KATARINA
ACTIES TER
VERSTERKING VAN HET
JEUGDGERICHT WEEFSEL
VOORSTELLEN
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ASSEBROEK: KATARINAWIJK
Waarom Assebroek - Katarinawijk?

Jonathan Vercruysse

ZONE WAARBIJ VOORZIENE HERAANLEG VAN STRATEN EEN OPPORTUNITEIT BIEDT OM HET
SPEELWEEFSEL TE VERSTERKEN (KINDLINTIDEEËN E.D.)
T
T
T

Heraanleg straataanleg voorzien
Openstelling school is mogelijk denkspoor
1
Dichtbebouwd woonbuurt buiten historische stadskern
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SPEELWEEFSEL
DEELGEBIED
Brugge
St Katarinawijk
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Sint Katarinastraat en Berthelstraat: suggesties bij heraanleg

Jonathan Vercruysse

Potentie: bij heraanleg kunnen kleine ingrepen de bespeelbaarheid van de openbare ruimte versterken

1
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Sint Katarinastraat kerkplein en schoolomgeving
Knelpunt: weinig ruimte bij schoolpoort; plaatsgebrek fietsenparking aan school,
kerkplein zonder verblijfsfunctie

Jonathan Vercruysse

Potentie: één verblijfszone van kerkplein tot aan school
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1

kerkplein
Knelpunt: verblijfsfunctie beperkt

Jonathan Vercruysse

Potentie: hangplek- wachtplek bij kiss- en ride
- Kiss en ride rondom centraal groen pleintje
- ontmoetingsplek voor jongeren: zitplateau als uitzicht
en verblijfsplek voor schooljeugd
- Verbinding doortrekken langs kerk naar
achterliggende wijk

zitplateau
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school
Knelpunt: weinig ruimte bij schoolpoort; plaatsgebrek fietsenparking aan school

Jonathan Vercruysse

Potentie: verblijfsruimte aan schoolpoort
- Ruimte door verbreding voetpaden
- Overzijde schoolpoort grote fietsparkeerzone
- Groen aan de schoolpoort: klimplanten, boom, schoolmoestuintjes
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Jonathan Vercruysse

school
potenties: speelse uitnodigende prikkels aan straatzijde
- Schoolmoestuintjes in bakken
- Mozaiek als signaal en kleur aan straatzijde
- klimplanten

verhoogde bakken cortenstaal

wijnrank

mozaiek aan schoolgevel
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1

school
Knelpunt: weinig bespeelbare publieke ruimte in onmiddellijke omgeving

Jonathan Vercruysse

Potentie: verblijfsruimte aan pleintje achter de kerk
- Rijweg en centrale grasvlakte op gelijk niveau brengen: bespeelbaarheid
- Verbinding langsheen kerk optimaliseren
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Kruispunt Sint Katarinastraat - Barthelstraat
Knelpunt: weinig groen, geen verblijfsplekken

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Ruimte voor boom in as van kruispunt
- zitbank
- Kunstige prikkel op gevel
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Jonathan Vercruysse

Kruispunt Sint Katarinastraat – Barthelstraat

muurschildering

speelaanleiding
bijvoorbeeld: kaleidoscoop

gevelgroen
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3

Kruispunt Barthelstraat – Kleine Kerkhofstraat
Knelpunt: weinig groen, geen speelaanleiding

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Ruimte voor boom
- Zitplateau
- Kunstige spelprikkel
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Kruispunt Barthelstraat – Kleine Kerkhofstraat
Mogelijkheden te verwerken bij zitplateau’s

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Betonnen zitjes
- Speels verticaal draaielement
- Verwerking elektriciteitskast
- Betonnen wandje als ruggensteun / krijttekenwand
- speelse details
- Zitplateau
- Kunstige spelprikkel

zitplateau
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3

Barthelstraat halverwege
Knelpunt: weinig groen, geen speelaanleiding
Mozaiek op voetpad
Groen in de straat
spelprikkel

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Ruimte voor boom
- Spelprikkel in voetpad die doorloopt tot
aan school St Katarinastraat
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Kruispunt Sint Katarinastraat – Kleine kerkhofstraat
Knelpunt: weinig groen, geen speelaanleiding

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Ligt aan fietsas: uitkijkplek - afspraakplek
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Nieuwe verbinding tussen Sint Katarinastraat en Baron Ruzettelaan
via privaat perceel in de St Katarinastraat waar doorgang zou kunnen gecombineerd worden met
bouw van woning

Jonathan Vercruysse

Potentie: Verbindt Jeugdherberg, doorsteek tot aan kanaal via Lappersfortstraat, lichtgeregelde oversteek
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Jonathan Vercruysse

Nieuwe verbinding tussen Sint Katarinastraat en Baron Ruzettelaan

Poort thv Baron Ruzettelaan

Doorsteek via Jeugdherberg

Oversteek naar Lappersfortstraat

St Katarinastraat: woning en toegang
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Jonathan Vercruysse

Nieuwe verbinding tussen Sint Katarinastraat en Baron Ruzettelaan
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Kruispunt Sint Katarinastraat - Weidestraat
Knelpunt: zoektocht naar nieuwe parkeerplaats ter compensatie van parkeerplaatsen aan school

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Plaats voor een boom om straat te vergroenen
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Groenzone WenZ aan Katelijnebrug
Knelpunt: dense wijk met nood aan groen

Jonathan Vercruysse

Potentie:
- Grote groenzone, eventueel voor tijdelijk gebruik die via twee oversteekplaatsen verbonden is met wijk
- Gecombineerd met fietsroute langs kanaal en verblijfs- en speelplek voor recreanten
- Aantrekkelijke plek binnen het tiener-en jongerenweefsel
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Groenzone W&Z aan Katelijnebrug

Jonathan Vercruysse

Potenties:
- Aansluitend op fietsas langs kanaal
- Zit en rustplaats voor bewoners en fietsrecreanten
- bestaande buffer langs woningen dankzij aanwezigheid van brede gracht
- Bestaand bosje te behouden: natuurbeleving
- Ruimte voor kleinschalige festiviteiten
- Grondmodulatie voor bmx parcours: tieners en jongeren
- Amfitheater
- barbecue
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Groenzone W&Z aan Katelijnebrug
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Daverlostraat - Wagnerstraat
Knelpunten: dense buurt met weinig publiek groen, private terreinen
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Potenties: privaat binnengebied met potenties voor doorsteken en deels parkfunctie
Wenselijkheid om hiervoor een apart RUP op te maken waarbij volledig binnengebied wordt meegenomen

Mogelijke toegang aan wagnerstraat 59

Groenzones langs terreinen WVI - Vrijheidsstraat
Knelpunten: buurt met weinig publieke ruimte; private terreinen WVI
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Potenties: randzone aan impasse Vrijheidsstraat te ontwikkelen als buurtgroen
parkverbinding via grens terreinen WVI
Kleine groenzone tussen de garageboxen
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Groenzones langs terreinen WVI – Vrijheidsstraat

Jonathan Vercruysse

Potenties: randzone aan impasse Vrijheidsstraat te ontwikkelen als buurtgroen
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Groenzone – Vrijheidsstraat
Potentie: Kleine groenzone achterzijde garageboxen :
- buurtparkje met zitbanken en barbecue?
- buurtmoestuinen? In overleg met de buurtbewoners

Participatief traject met de buurt:
Keuze laten aan buurtbewoners tussen enkele
haalbare ingrepen zoals
- buurtparkje met zitbanken en barbecue?
- Buurtmoestuinen?
- Speelplek voor kleintjes
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JEUGDGERICHT WEEFSEL
VOORSTELLEN
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SINT-ANDRIES: LEGEWEG/ZANDWEG
Waarom Sint-Andries?

Jonathan Vercruysse

ZONE TE SELECTEREN M.B.T. HET REALISEREN VAN PROBLEMATISCHE ZOEKZONES.

Problematiek: Op sommige plekken was er duidelijk nood zes jaar geleden, maar is er, ondanks het feit dat er geld
beschikbaar was toch geen terrein bestemd.
1
T
De zone tussen legeweg en hoge weg bevat een potentieel interessant groengebied
T
Sint Andries is de laatste 6 jaar niet structureel aangepakt.
T
Het projectgebied is aanleunend aan de stadkern, maar met sterke begrenzingen
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Afbakening studiegebied
Het geselecteerde studiegebied komt overeen met het plangebied van het RUP Gistelse Steenweg Noord. Het
driehoekigvormige gebied wordt aan alle zijdes begrensd door belangrijke, harde infrastructuren: aan de zuidzijde
door de Gistelse Steenweg, aan de westzijde door de Expressweg en aan de noordoostelijke zijde door de spoorweg.
Het gebied wordt gekenmerkt door een mengeling van functies, waarvan wonen de belangrijkste is. Er zijn
verschillende woontypologieën terug te vinden: in het zuiden van het gebied is er meer lintbebouwing; in de
noordelijke delen bevinden zicht residintiële woonwijken en zijn er nieuwe projectontwikkelingen voorzien op oude
tuinbouwistes; cebtraal zijn er modernistische meergezinswoningen.
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In het gebied is er een sociale mix.

1
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RUP (gemeentelijk uitvoeringsplan) in opmaak

1

66

Jonathan Vercruysse

1
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Op wandel door de wijk: belangrijke plekken en verbindingen
Paul Gilsonpark

Doodlopend straatje

Speelterrein

Ter Lindenhof

Jonathan Vercruysse

Les Acacias

1
Kasteelhoeve

Doorgang Hogeweg / Legeweg

Magdalenazaal

68
School Noordveldstraat

Peter Benoitlaan - Hogeweg

Magdalenazaal - Edgard de Smetplantsoen
Potentie: centrale voetgangers- en fietsers-as van KSO St-Donaas via Cultureel Centrum naar Torhoutse steenweg.

Jonathan Vercruysse

Knelpunt:
- autoverkeer in centrale as
- oversteek Torhoutse Steenweg
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Magdalenazaal - Edgard de Smetplantsoen
Knelpunt: beeldkwaliteit garageboxen (de voormalige
visuele groenbuffer – zie onderste foto- is er nu niet
meer)
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Potentie: groenzone kwalitatief invullen:
- trapveldje (verwijzing naar oud voetbalterrein)
- ontmoetingsplek voor jongeren (opladen als’
kunstige’ jeugdplek in contact met CC en cafetaria)
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Semi-publieke doorgang Hogeweg – Legeweg
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De semi-publieke doorgang tussen de Hogeweg en de Legeweg is een belangrijke verbinding binnen de wijk.
Waar het pad uitkomt t.h.v. de Hogeweg is de verkeerssituatie echter onveilig. Eventueel kan het fietspad
aangepakt worden als zone 30.

71

Kasteel Les Acacias – Residentie Rozenhof
Voor zowel Kasteel Les Acacias als voor Residentie Rozenhof wordt momenteel naar nieuwe bestemmingen gezocht.
Kasteel Les Acacias moet behouden blijven, de koetshuizen mogen echter worden omgevormd. De tuin bij dit
kasteel zou omgevormd kunnen worden tot een fraai stukje stadswildernis (in medebeheer van de buurt?).
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Het terrein van Residentie Rozenhof (voormalig rusthuis) is 6000 m2 groot. Het zou zeer interessant zijn om door
deze site een verbinding door te trekken.
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Ter Lindenhof
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De groenzones rond de meergezinswoningen in Ter Lindenhof (sociale woningbouw – eigendom Vivendum)
bestaan uit steriele gazonzones. Ze beiden enorme potenties om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
De woningen worden momenteel gerenoveerd. Idealiter zou na de renovatie, samen met de bewoners gezocht
kunnen worden naar een creatieve invulling van de groenzones. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het
verfraaien van de woonomgeving, maar vooral aan het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van
de belevingswaarde. Mogelijke pistes zijn oa. een buurtmoestuin, een picknickplaats voor bewoners, een speelplek
voor kleintjes, een panna/minipitch…
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Peter Benoitlaan / Hogeweg: veel potenties / veel knelpunten
potenties en knelpunten: Ter hoogte van het kruispunt Peter Benoitlaan / Hogeweg
1. Een speelterrein zonder speelwaarde: invulling bepalen i.s.m. de buurt? link leggen met bushaltes?
2. Een onveilig kruispunt: nood aan herkenning/markant signaal, uitwerken als hangplek op afstand van woningen (link
met bushalte), veilige oversteek in speelweefsel
3. Een doodlopend straatje (Hoge weg) met breed wegprofiel en brede groenstrook dat uitkomt op het Paul
Gilsonparkje: potenties om het speelweefsel door te trekken naar het Paul Gilsonparkje door het versmallen van de
straat, de groene randzone zou i.s.m. bewoners ingericht kunnen worden. De stad kan hierbij enkele pistes aanreiken
zoals de ontwikkeling van een natuurrijke rand met veel belevingswaarde, een picknickplaats, gedeelde moestuinen…
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Dit gebied dient integraal aangepakt te worden. Het zou zonde zijn om de verschillende knelpunten / potenties apart aan
te pakken. Zo zou de dienst mobiliteit momenteel aan een oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie werken. Idealiter
vormt deze site het onderwerp van een gezamelijke denk- en ontwerpoefening tussen de verschillende diensten waarbij
nagegaan wordt of de groenzone van het Paul Gilbsonpark, doorgetrokken kan worden via het doodlopend straatje, over
het speelterrein naar Ter Lindenhof. Als scharnierpunt in het speelweefsel (groenweefsel, speelweefsel, mobiliteit).
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Schetsen na eerste denkoefening met brede stuurgroep
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Parkje Paul Gilsonstraat
Het parkje vormt een scharnier in de wijk. Maar er ontbreekt een padenstructuur die de verschillende omliggende
straten met elkaar verbindt. De ontwikkeling van een goed padennetwerk zou voor meer passage zorgen en dus ook
voor meer sociale controle. De sociale controle zou ook verhoogd kunnen worden door woningen naar het park te
oriënteren (wonen aan het park).
In de speelzone van het park zijn er problemen met de waterinfiltratie. Een deel van de speelzone is hierdoor tijdelijk niet
bruikbaar. Deze problemen kunnen als potenties gezien en het speelterrein kan zo omgevormd worden dat
waterbuffering en spelen met water aan elkaar worden gekoppeld.
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In het parkje zou de groenstructuur ook beter uitgewerkt kunnen worden. Er is hier veel potenties voor de ontwikkeling
van speelnatuur. Meer variatie in het groen en aandacht voor de speelwaarde ervan zijn aangewezen.
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Kasteelhoeve
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De Kasteelhoeve en de groenzone errond zijn private eigendom. Momenteel wordt er met de eigenaars onderhandeld.
Er wordt voorgesteld om een ruil te doen: de eigenaars mogen vier kavels onwikkelen in ruil voor het publiek
toegankelijk maken van een deel van het park. Door dit deel zou dan de fietsas kunnen worden doorgetrokken.
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School Noordveldstraat
De steriele groenzone aan de voorzijde van de school aan de Noordveldstraat is voor de helft eigendom van de
school en voor de andere helft van de stad. Deze zone biedt heel wat mogelijkheden voor een creatieve invulling
waarbij de school met de buurtbewoners samenwerkt (vb. parkje, schoolmoestuin samen met buurtbewoners,
ontwikkeling natuurrijk hooiland met insectenhotel…). Misschien zijn er ook mogelijkheden om het dierenparkje,
achter de school toegankelijk te maken voor de buurt en een voetgangers/fietsers doorsteek te voorzien naar het
achterliggend voetbalveld (VTI) en verder naar de zandstraat.
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Verder dient gewerkt te worden aan de zone 30-afbakening en veilige oversteekplekken.
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Samenvatting potenties

1

79

Speelruimtebeleidsplan Brugge

PROJECTGEBIED KERKEBEEKPAD

Jonathan Vercruysse

Sint Michiels
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RUP
Het Kerkebeekpad maakt deels deel uit van het RUP ‘Koning Albert I-laan
en omgeving Sint-Michiels’ in opmaak
Uitgangspunten RUP:
Koning Albert I-laan als drager van het RUP
Herziening van de BPA’s
Kenniscluster tussen de scholencampussen
Nieuwe invullingen van projectsites
Vragen spelers binnen het plangebied (KHBO, WZC Ten Boomgaarde, Immaculata, etc.)
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T
T
T
T
T
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KERKEBEEKPAD SINT MICHIELS

Analyse RUP Koning Albert I-laan en
omgeving Sint-Michiels
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Bovenstedelijke functies
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Het plangebied wordt gedomineerd door
enkele bovenstedelijke functies. Een
bovenstedelijke functie is een functie die
niet enkel een lokale aantrekkingskracht
heeft maar ook een rol heeft in de ruime
regio. In de directe omgeving van het
plangebied bevinden zich de stationsite,
de scholencampus Groene Poorte en de
Kinepolissite. Binnen het plangebied zelf
zijn twee bovenstedelijke functies
aanwezig, nl. de hogeschool KHBO en
het Boudewijnpark.
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Centrumzones
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Binnen het plangebied kunnen we één
centrumzone onderscheiden, nl. die van
Sint-Michiels (Rijselstraat – Dorpsstraat).
Binnen deze zone bevinden zich de
voornaamste voorzieningen zoals winkels,
horeca, school, kerk, banken,…
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Zorgsites
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Binnen de afbakening van het plangebied
bevinden zich drie zorgsites: twee
woonzorgcentra (WZC Ten Boomgaarde
en WZC Sint-Jozef) en een
dienstencentrum voor mensen met
verstandelijke beperkingen (Ter Dreve).
Daarnaast bevindt zich in de directe
omgeving van het plangebied ook nog de
psychiatrische instelling Onze-LieveVrouw.
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Scholen
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Het plangebied grenst aan één van de
belangrijkste scholencampussen van
Brugge nl. de campus Groene Poorte.
Ook met de komst van de hogeschool
KHBO zijn studenten niet
meer weg te denken uit het straatbeeld.
Binnen het woonweefsel bevinden zich
nog enkele lagere scholen en bijzonder
onderwijs, ook buiten het plangebied.
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Koning Albert I-laan
De grote attractiepolen Boudewijnpark en
Kinepolis zijn belangrijke entiteiten voor
Sint- Michiels. Vooral het pretpark
Boudewijnpark en het Dolfinarium maken
onderdeel uit van de identiteit van dit
stadsdeel. Nabij de groenzones merken
we een aantal buiten sport- en
spelactiviteiten die zich vooral op lokale
doelgroepen richten. Indoor
sportfaciliteiten zijn binnen het plangebied
niet aanwezig. Deze moeten vnl. gezocht
worden in de nabijgelegen scholen (KTA
Rijselstraat, VHSI Spoorwegstraat, SintLodewijkscollege Sint-Andries). Het
jeugdhuis Thope nabij de site
Boudewijnpark is ook een belangrijke
entiteit voor de oudere kinderen en
jongvolwassenen. Belangrijk bij dit soort
functie is de aanwezigheid van open
ruimte voor het organiseren van
buitenactiviteiten (idem voor andere
jeugdbewegingen).
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Assen
De Koning Albert I-laan is tot op vandaag
een belangrijke verbindingsas voor het
autoverkeer tussen het centrum, het
station en het oprittencomplex E40/E403.
De Rijselstraat functioneert eerder als
centrumstraat en loopt parallel met de
Koning Albert I-laan. Deze straat bedient
vooral de omliggende woonwijken en is
een belangrijke hoofdstraat voor het
winkel- en horecagebeuren in SintMichiels. In de oost-westrichting is vooral
de Koningin Astridlaan/Dorpsstraat
dominant. Langs deze as bevinden zich
ook twee scholen Immaculata Instituut en
de Gemeenteschool), enkele
centrumfuncties en het kerkhof.
Het Kerkebeekpad is de belangrijkste as
voor de zwakke weggebruikers. Deze
doorkruist het volledige plangebied. Via de
Veldstraat loopt ook een fietsroute die
voornamelijk gebruikt wordt door de
studenten van de hogeschool, aangezien
dit een veiliger en rustiger traject is dan de
huidige Koning Albert I-laan.
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Open ruimte en groenzones
Het Kerkebeekpad is veruit de
belangrijkste groenas binnen de
plancontour. Deze voetgangers- en
fietsverbinding wordt begeleid door een
boom- en/of haagstructuur. Deze
as vertrekt aan het station en loopt via de
campus Groene Poorte, de parking van het
Boudewijnpark en het park Rode Poort tot
in de Stokveldewijk. Het park
Bloemenoord en het Kasteelpark zijn de
enige publiek toegankelijke parken.
Daarnaast zijn nog enkele private
groenzones aan te duiden zoals het
Boudewijnpark (met grote vijver),
groenzone Ter Dreve en de site KA
Vijverhof. Ter hoogte van het jeugdhuis
Thope is nog een open plek (weide) die
momenteel gebruikt wordt als
overslagparking voor het Boudewijnpark
en als voetbalveld voor het jeugdhuis.
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Samenvatting
Sint-Michiels is een weinig
samenhangend stadsdeel dat zich
ontwikkeld heeft rondom enkele entiteiten.
Deze entiteiten zijn zeer divers van aard
(zorginstellingen, scholen en
recreatiedomeinen) en kunnen als een
soort enclaves beschouwd worden die
ofwel door hun ligging, privaat karakter of
functie weinig relatie aangaan met de
omgeving. Rondom deze entiteiten zijn
stelselmatig anonieme verkavelingen
ontwikkeld die een potentie in zich dragen
om zich te identificeren.
Toch zijn ook enkele goede voorbeelden te
vinden (o.a. de ontwikkelingen rondom de
vijver van het Boudewijnpark, site
Walakker).
Het valt op dat er veel noord-zuid
verbindingen zijn die de verschillende
grote entiteiten en wijken in relatie
brengen, maar weinig oost-west
verbindingen. De aanpassingen van het
profiel en publiek domein van de Koning
Albert I-laan zal hierin een grote rol spelen.
Het bekomen van een kwalitatief
dynamisch ruimtelijk geheel waar
wonen, werken, onderwijs en zorg een
geheel vormen zal dan ook een
uitgangspunt worden.
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KERKEBEEKPAD SINT MICHIELS

De Koning Albert I-laan

91

Jonathan Vercruysse

Problemen met de Koning Albert I-laan
Het binnenkomen van de stad Brugge zal
na de grote ingrepen aan de N31
Expresweg hoofdzakelijk gebeuren via de
Bevrijdingslaan. Hierdoor zal veel
verkeersbelasting uit de Koning Albert Ilaan wegtrekken waardoor de
verkeersleefbaarheid en de potenties van
deze invalsweg sterk zullen verbeteren.
Bovendien zijn rond de invalsweg de
laatste jaren nieuwe grote projecten
ontwikkeld zoals de vernieuwde stationsite,
de KHBO site, de Kinepolis,... wat de
potentie verhoogd. De Koning Albert I-laan
is geen historische invalsweg, maar een
voormalige spoorwegbedding. Daardoor is
er nog veel onderbenutte restruimte
(achterkanten woningen Rijselstraat)
aanwezig die tot nu toe nog geen gebruik
maakt van de aanwezige
potentie van de invalsweg.
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4 segmenten
De Koning Albert I-laan kan onderverdeeld worden in 4
segmenten:
T$ IFEEHM;=8HK= 87BAEDHEJED:;8K?J;DFB7D=;8?;:
T$$ 87BAEDHEJED:; &ED?D=?DIJH?:B77D
T$$$ &ED?D=?DIJH?:B77D Tillegemstraat
T$1 Tillegemstraat - rotonde N31 Expresweg (buiten
plangebied)
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De Koning Albert I-laan is vooral voor gemotoriseerd
verkeer. Het Kerkebeekpad wordt gebruikt door de
‘zachte’ weggebruiker.
Ook het Kerkebeekpad kan in segmenten
onderverdeeld worden, dit volgens belevingswaarde:
I.
II.
III.
IV.
V.

Campus: Spoorwegstraat-Dorpstraat
Ten Boomgaard: Dorpstraat – Ter Beke
Boudewijn Seapark: Ter Beke – Sint-Michielslaan
Rode Poort: Sint-Michielslaan – ‘t Groenveld
Stokvelde – ‘t Groenveld – Heidelbergstraat

Het Kerkebeekpad moet een eigen identiteit krijgen die
langs het volledige traject door loopt.
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KERKEBEEKPAD SINT MICHIELS

Het Kerkebeekpad
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Kerkebeekpad

95

Cijfers
Sint-Michiels: 15.000 inwoners
Verbinding van Sint-Michiels naar het
Station en binnenstad Brugge
2932 m
Boudewijnpark, Dolfinarium, schaatspiste
& Bobo’s indoor
Kinepolis

Jonathan Vercruysse

3 Hogescholen, 5 secundaire scholen, 3
basis scholen, 2 volwassenenonderwijs
Jeugdhuis Thope
Scouts Tilleghem, KSA Ten Briel, Chiro
Wilgenland & Zonnehart
Zorgcentra Ten Boomgaarde
Alternatief voor de zwakke weggebruiker
in plaats van de Koning Albert I-laan/
Rijselstraat of aanvullend op
fietsroutenetwerk
Verbinding van groene ruimte en link met
het Kerkebeek
Heraanleg 1e fase kostte € 289.103,85
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Aandachtspunten
T
T
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T
T
T

Het drukke verkeer en de (schoolgaande) jeugd welke het Kerkebeekpad gebruiken (achterlaten afval –
vandalisme – softdruggebruik) vormen de grootste problematiek.
Vandaag voornamelijk gericht op het verbindend karakter maar nog niet op een verblijvend karakter. Zo is er maar
1 speelpleintje op de volledige as. Te weinig recreatie.
Enkele ‘gevaarlijke’ oversteekpunten
Weinig verlicht
Ook Koning Albert I-laan zal nieuwe, groene fietsverbinding krijgen.

Het Kerkebeekpad niet meer zien als een verbindingselement maar als een gebruiksruimte; het
Kerkebeekpark waar een pad door loopt.
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Aandachtspunten
Het deel tussen de Dorpstraat en de Alfond De Baeckestraat werd door de Groendienst reeds aangepakt;
– Het fietspad werd 1,10 meter verbreed zodat het nu 2,65 meter breed is en hierdoor mooi aansluit aan het
bestaande fietspad ter hoogte van het Boudewijn Seapark. Het fietspad werd verhard in asfalt met rode
toplaag, terwijl het wandelpad met een breedte van 1,55 meter verhard werd in grijze betonstraatstenen.

T

Bij de aanleg ging al wat aandacht uit naar de open ruimte maar nog niet naar de inrichting ervan.
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T
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Zoom op het Kerkebeekpad
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Scholen
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Ontwikkelingen
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Ontwikkelingen
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Aandachtspunten
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Mogelijkheden door ontwikkelingen
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Mogelijkheden door onbebouwde percelen en aansluitende functies
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Mogelijkheden door onbebouwde percelen en aansluitende functies
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Hypothekering door ontwikkelingen

107

Speelruimtebeleidsplan Brugge

Jonathan Vercruysse

TIENER- EN JONGERENWEEFSEL
IN CENTRUM EN
GESELECTEERDE WIJKEN
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TIENER- EN JONGERENWEEFSEL
IN CENTRUM EN
GESELECTEERDE WIJKEN
Dit document omvat volgende onderdelen:
4.1. Aanpak en bereik
4.2. Algemene vaststellingen
4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsel in het centrum
4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsel in de geselecteerde wijken:
1. Centrum - Sint-Gillis
2. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk
4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel in de geselecteerde wijken en mogelijke ontwerpoplossingen
1. Centrum
2. Centrum - Sint-Gillis
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat
4.6. Gewenste tiener- en jongerenweefsel: syntheseconcepten
109
4.7. Tieners en jongeren en de relatie met de politie

4.1. Aanpak en bereik
Aanpak
Bij de studie naar het tiener- en jongerenweefsel in het centrum en de geselecteerde wijken, vormen
het ruimtegebruik en de ruimtebeleving van jongeren het uitgangspunt. Om dit te achterhalen, is
gekozen voor straatinterviews en observaties in de publieke ruimte.
De jongeren werden op het terrein in de publieke ruimte aangesproken. Zo bereikten we
verschillende types gebruikers en ook minder bereikbare groepen jongeren.

Jonathan Vercruysse

Er werden enkele basisvragen gesteld, die aanleiding gaven tot een open gesprek. Om het gesprek op
gang te houden, hielden we concrete 'standaard-vragen' bij de hand. We gingen echter vooral in op
wat jongeren zelf aanbrachten. Daarnaast hadden we ook foto's bij de hand over verderaf gelegen
plekken.
Per interview namen doorgaans zo'n 2 à 7 jongeren deel. Soms was er sprake van mini-focusgroepjes
omdat de jongeren op elkaars inbreng verder gaan. De kwaliteit van de interviews verschilde .
Het ging van zeer oppervlakkige 3-minuten-praatjes tot meer diepgaande interviews van 20 minuten of
meer. Maar ook uit korte gesprekjes leerden we veel.
Alle gegevens werden gebundeld in een excell-tabel en in kaart gebracht. Het aantal tieners en
jongeren, de leeftijden, geslacht en etnische achtergrond werden zorgvuldig bijgehouden. Al hun
uitspraken over plekken werden systematisch ingevoerd in het excell-bestand, zodat zoeken op
specifieke plekken ook mogelijk is.
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4.1. Aanpak en bereik
Aantal bereikte tieners en jongeren
Er zijn veldinterviews gehouden met in totaal een 130-tal tieners en jongeren.
Daarbij zijn ook een aantal groepjes maatschappelijk kwetbare jongeren en enkele allochtone
nieuwkomers (ca. 14%).
Een ruime meerderheid van de tieners en jongeren op het terrein (+ 70%) bestond uit jongens.
Meisjes troffen we vooral in schoolomgevingen en in het kernwinkelgebied aan.

Jonathan Vercruysse

Iets meer dan de helft van de geïnterviewden was tussen 12 en 15 jaar. De andere helft tussen de 16 en
30 jaar. Het gros van de geïnterviewden was tussen de 13 en 17 jaar, maar er zijn ook een 18-tal
studenten aan het woord gekomen.
Er is overwegend in de binnenstad geïnterviewd. De wijken Assebroek en Sint-Andries zijn
regelmatig bezocht, maar daar zijn telkens slechts een vijftiental tieners en jongeren in de publieke
ruimte gevonden. Maar ook in de binnenstad spraken we met tieners en jongeren die afkomstig waren uit
deze deelgemeenten, waardoor we toch over voldoende informatie beschikken over deze deelgebieden.
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4.2. Algemene vaststellingen
- Tieners en jongeren zijn, globaal genomen, behoorlijk tevreden over de eigenlijke ruimtes.
De recent gerenoveerde terreinen (bijv. Sebrechtspark, Minnewaterpark, Gulden Kamer - 'Dosco')
worden sterk gewaardeerd (met uitzondering van de designbank in het Sebrechtspark).
- Tieners en jongeren zoeken vaak de rust op van de grote parken in de binnenstad. Dit is 'om aan de
toeristen en drukte te ontsnappen', maar ook aan politiecontroles. De waardering voor de parken in de
binnenstad als 'groene oases van rust', lijkt specifiek voor Brugge.

Jonathan Vercruysse

- Voor de deelgebieden buiten het centrum, Assebroek en Sint-Andries, zijn vooral de grotere ruimtes, met
een bovenlokale uitstraling, van belang: het Magdalenapark (‘Magda’), sportcentrum Daverlo en De
Gulden Kamer in Sint-Kruis. Van kleinere ruimtes en speelterreinen liggen ze doorgaans niet (meer)
wakker.
- Globaal kunnen we 4 types jongeren onderscheiden:
1) ‘Occasionele shoppers'
2) 'Schoolpendelaars'
3) 'Centrum-habitués‘
4) Hogeschoolstudenten
Elk van deze types jongeren heeft een eigen ruimtegebruik en 'mental map'. Dit proberen we in volgende
kaarten in beeld te brengen.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
1. Het Brugge van de ‘occasionele shoppers'

Jonathan Vercruysse

In het centrum van Brugge zijn vaak heel wat
tieners en jongeren te vinden die uit de wijde
omtrek van Brugge afkomstig zijn (bijv.
Kortemark, Sijsele, Zedelgem, Varsenare,
Oedelem, Kortemark, Beernem, Torhout,...) en
in de binnenstad komen shoppen.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
1. Het Brugge van de ‘occasionele shoppers‘‘ (vervolg)

Jonathan Vercruysse

De plaatsen waar de ‘occasionele shoppers’ de stad binnenkomen zijn belangrijk in hun tiener- en
jongerenweefsel, want het is hun eerste ontmoeting en kennismaking met de stad.
. Met de trein: Het stationsplein
. Met de bus: Tot in het hart van de stad of tot de grote busstations (station en Zand)
. Met de auto: Zand (tieners worden vaak met de wagen gebracht door hun ouders en maken dan
gebruik van de ondergrondse parking onder Zand).
. Met de fiets: De steenwegen en omgeving van de oude stadspoorten
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum

Jonathan Vercruysse

1. Het Brugge van de ‘occasionele shoppers‘‘ (vervolg)
Hun kennis van de binnenstad is eerder beperkt tot:
- Het kernshoppinggebied: Noordzandstraat-Geldmuntstraat, ZuidzandstraatSteenstraat, 't Zand, 't Zilverpand en de Markt.
De aanliggende pleinruimtes (bijv. Simon Stevinplein, buitenruimte aan SintSalvatorkerk) kennen ze, maar worden naar eigen zeggen weinig gebruikt.
We zien ze daar soms wel even halt houden voor de bus, een ijsje of om te
wachten.
-De plaatsen waar ze de stad binnenkomen: (zie figuur op vorige pagina)
-Het Albertpark lijkt een tussengebied, dat ze ook behoorlijk goed kennen.
't Zand en de Markt zijn de meest betekenisvolle pleinen.
Opvallend (in vergelijking met andere steden) is dat de kleinere pleinen en
parken die aan deze shoppingzone liggen, niet echt verblijfsruimtes zijn
voor shoppende jongeren. De algemene toon in deze gesprekken is meer:
"wij zijn voortdurend op wandel, aan het shoppen". Als ze er halt houden en
even verpozen, is het meer onbewust.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
1. Het Brugge van de ‘occasionele shoppers‘‘ (vervolg)

Jonathan Vercruysse

Voor het tiener- en jongerenweefsel van de
occasionele shoppers, zijn volgende zones
essentieel voor verdere uitbouw.
Zoals verder nog zal blijken, kan dit
beschouwd worden als het ‘kerngebied’ van
het tiener- en jongerenweefsel.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
2. Het Brugge van de 'schoolpendelaars'

Jonathan Vercruysse

In het centrum van Brugge liggen heel
wat secundaire scholen. Een tweede type
tieners en jongeren in de binnenstad zijn
de 'schoolpendelaars'.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
2. Het Brugge van de 'schoolpendelaars‘‘ (vervolg)

Jonathan Vercruysse

Sommige (vooral jongere) scholieren die buiten het centrum school lopen
(bijv. in Sint-Andries of Sint-Michiels) kennen Brugge amper. Dagelijks leggen
ze de weg af van en naar huis, maar verder gaat hun ervaring van Brugge niet,
tenzij misschien als ‘occasionele shopper’ (zie hoger).
Maar tieners en jongeren die in het centrum zelf naar school gaan, kennen
de binnenstad doorgaans beter. Het gaat dan vooral om:
- De openbaar vervoersknooppunten ('t Zand, stationsplein) als belangrijke
plekken. Daar ontmoeten ze ook tieners en jongeren die naar andere scholen
gaan.
- De buslijnen en bushaltes (vaak langs invalswegen) maken deel uit van dit
netwerk. Deze invalswegen zijn meestal ook de fietsroutes vanuit de
rand(deel)gemeenten.
-Daarnaast zijn een aantal publieke ruimtes, in de onmiddellijke buurt van
de scholen, van belang:
. Sebrechtspark (‘het park aan de Maricolen’)
. Speelruimte in Annuntiatenstraat
. Achiel Van Ackerplein (= pleintje voor de barokkerk in Ezelstraat)
. Deel van de vesten tussen stationsplein en Boeveriestraat
Een aantal tieners komt tot 3 keer per dag op deze plekken (voor en na school
en tijdens de middagpauze), echter meestal maar voor korte tijd: voor een
sigaretje, om even te praten of iets te eten. Op woensdagmiddag en
vrijdagavond kan dit iets langer uitlopen.
Het Sebrechtspark is groter en nodigt uit tot langer nablijven.
Vanuit dit 'schoolpendelaars'-kerngebied gaan ze op specifieke momenten
soms ook verder de stad in, naar andere (grote) parken of naar het shoppinggebied. Na het einde van de examens verzamelen ze bijvoorbeeld op ‘t Zand,
om daarna naar huis te gaan of verder de stad in te trekken.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
2. Het Brugge van de 'schoolpendelaars'

1

Jonathan Vercruysse

Voor het tiener- en jongerenweefsel van de
schoolpendelaars, zijn volgende zones essentieel
voor verdere uitbouw:
1. Een ‘scholenas’ van Sint-Michiels tot St.-Jozef
2. De westelijke ‘vestenroute’ tot Ezelpoort
3. Een aantal radiaalwegen die hierop aansluiten:
Deze radiaalwegen zijn ondersteunend voor
de
'scholenas'.
Langs deze assen en de 'scholenas' moet werk
gemaakt worden van veilige verbindingen voor
zachte weggebruikers en van verblijfsplekken,
vooral op de kruispunten van de assen.

3
2

3
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
3. Het Brugge van de 'Centrum-habitués'

Jonathan Vercruysse

Een derde groep zijn de 'centrum-habitués‘, die meerdere
keren per week in het centrumgebied rondhangen.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
3. Het Brugge van de 'Centrum-habitués‘‘ (vervolg)
De term 'centrum-habitués' omvat velerlei groepen. Meestal zijn ze binnen de
groep behoorlijk homogeen, maar de diversiteit tussen de groepen is groot.
Soms gaat het om maatschappelijk kwetsbare jongeren. Maar ze komen ook uit
de middenklasse of hogere bevolkingsgroepen. In verhouding gaat het iets meer
om jongens.
Zij kennen de binnenstad door en door en 'hoppen' van de ene plek naar de
andere.

Jonathan Vercruysse

In essentie gaat het om:
- Het shoppinggebied
- Parken in de binnenstad
- De vesten
- Het station, stationsplein en Albertpark
- Formele jeugdvoorzieningen: Het Entrepot, skatvoorzieningen, het Salon
In de wijken buiten het centrum vervullen vooral de grotere sportcentra en
parken (Gulden Kamer, Magdalenapark, Daverlo, Tempelhof, Koude Keuken)
een rol.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
3. Het Brugge van de 'Centrum-habitués‘‘ (vervolg)

Jonathan Vercruysse

De parken in de binnenstad hebben grote betekenis voor de ‘centrumhabitués’:
Hier zoeken ze de rust op en gaan ze 'chillen': liggen in de zon of wat praten en
rondhangen met vrienden, wat eten, roken, drinken,... Hier zoeken ze meestal
rust op, in verschillende betekenissen.
- Astridpark:
Dit is het meest genoemde park. Maar zelf troffen we er tijdens de
veldinterviews eigenlijk niet zo veel tieners en jongeren aan. Het heeft bij heel
wat tieners en jongeren ook een minder goede naam, omdat er veel “rare
mensen” zouden zitten, vooral in en rond de kiosk. Het park wordt soms ook
gemeden omwille van politiecontroles. Maar bij zonnig weer en “vooral in de
zomer” is het wel een zeer aangenaam park om aan het water te zitten, te
zonnen of wat te voetballen en te frisbeeën.
- Minnewaterpark:
Tieners en jongeren noemen dit park ook heel vaak als favoriete plek. Het wordt
unaniem gewaardeerd, vooral sinds de vernieuwing. De rustige “chill”-sfeer, de
“gezelligheid” en intimiteit worden aangehaald als kwaliteiten. Het is mogelijk dat
het Minnewaterpark sinds de renovatie uitgegroeid is tot alternatief voor het
Astridpark.
-Sebrechtspark (of ‘Maricolenpark’):
Dit park is minder algemeen gekend, maar wordt sterk gewaardeerd. De link met
de school lijkt een belangrijke factor voor het succes, wat ook tot uiting komt in
de naamgeving ‘Maricolenpark’. De groene ruimte wordt ook als rustig ervaren,
in meerdere betekenissen: “Hier is het chill, rustig, niet veel volk, niet veel
volwassenen, toeristen en politie.” De contacten met de conciërge worden als
aangenaam en correct ervaren.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum

Jonathan Vercruysse

3. Het Brugge van de 'Centrum-habitués‘‘ (vervolg)
- Sincfalpark (beter gekend onder 'Calvarieberg‘) en parking
Calvariebergstraat:
Het Sincfal-park is vooral gekend omwille van het “street soccer‘”-veldje. Soms
zitten ze ook “bovenop de grot”om toe te kijken.
De rest van het park wordt eerder sporadisch door tieners en jongeren uit de
directe omgeving gebruikt (nl. op het muurtje zitten aan het gebouw en een
balletje shotten). Deze jongeren wensen dat het street-soccerveldje meer open
zou zijn. Telkens ze het willen gebruiken (vooral op woensdagnamiddag) is het
gesloten.
Als alternatief zitten en voetballen ze meestal op de parking met garageboxen
van het binnengebied tussen Calvariebergstraat, Baliestraat en Sabbestraat.
Dit terrein is bereikbaar via een onderdoor, tegenover de ingang van het
Sincfalpark. Op deze parking worden ze meestal ongemoeid gelaten. De
parking is voor hen eigenlijk de belangrijkste plek binnen een breder
actiegebied.
- De Vesten:
De vesten worden regelmatig genoemd als verblijfsplek, vooral de stukken aan
Gentpoortvest, Kruisvest, Bouverievest en Stil Einde. Maar ze komen er
doorgaans minder frequent dan in de binnenstadparken.
De Kruisvest met molens is een uitgesproken “romantische plek om met jouw
lief naartoe te gaan”. Sommige wat meer teruggetrokken jongeren zoeken
soms ook wat verborgen, onopvallende plekjes aan het water.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum

Jonathan Vercruysse

3. Het Brugge van de 'Centrum-habitués‘‘ (vervolg)
- Het Jacobinessenpark:
Deze plek vormt een soort ‘vrijhaven’ waar verschillende types tieners en
jongeren een vaste stek vinden: skaters, basketters, vaak ook maatschappelijk
kwetsbare jongeren en nieuwkomers. De leeftijden zijn zeer gemengd: gaande
van tienjarigen tot later twintigers.
Er zijn weinig omwonenden waardoor ze zich “gerust gelaten” voelen. De sfeer
lijkt tegelijk “ons-kent-ons” en toch nog open voor nieuwkomers. De
skatevoorziening, die bij Brugse skaters goed gekend is, draagt bij tot die open
sfeer. Ook de jeugdbeweging zorgt ervoor dat de plek niet eenzijdig door
bepaalde gebruikers toegeëigend wordt.
De gebruikers zijn vragende partij om het groene voetbalveldje te egaliseren en
opnieuw in te zaaien. Het ligt er inderdaad niet goed meer bij.
Ook de verharding zou opnieuw bekeken moeten worden. Zowel het
skateveldje als het basketterreintje zouden scheef aflopen.
De skaters vinden de skatevoorziening globaal genomen OK, maar hadden
liever iets meer ruimte gehad. De toestellen zouden te dicht bij elkaar staan. Op
die ruimte kan het misschien zelfs met een toestel minder, al was daar geen
eensgezindheid over.
-Het Entrepot:
Het Entrepot is goed gekend bij jongeren, vooral omwille van de fuiven, DJoptredens en feestjes en het skatepark.
In het algemeen wordt de nieuwe skatevoorziening sterk gewaardeerd. Maar
ook hier zeggen bepaalde skaters dat het wat te vol gepropt is met toestellen.
De vraag naar een overdekte skatehal blijft zeer sterk leven.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
3. Het Brugge van de 'Centrum-habitués‘‘ (vervolg)
Het station, stationsplein en het Albertpark hebben een wat dubbele
betekenis. Door de ligging op een openbaar vervoersknooppunt is dit de
gemakkelijkste plek om af te spreken met vrienden die in verschillende
scholen zitten. Het is een unieke inter-scolaire ontmoetingsplaats.

Jonathan Vercruysse

Veel jongeren voelen er zich wel minder op hun gemak, zowel omdat ze
“lastig gevallen” worden door andere groepjes jongeren, als omwille van het
scherpe toezicht van politie en securail.
Door de centrum-habitués wordt ook het Albertpark eerder gemeden omwille
van de drukte, de “rare mensen” en de regelmatige politiecontroles.
Door de ligging aan het station blijft het echter een belangrijke afspreekplek. Je
kan er ook goed in het zonnetje zitten.
Een enkele skater zegt dat de achterkant van het station een goede street
skate locatie is, met de vele niveauverschillen.
In de wijken buiten het centrum vervullen vooral de grotere sportcentra
en parken (Gulden Kamer, Magdalenapark, Daverlo, Koude Keuken) een
rol.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
4. Het Brugge van de hogeschoolstudenten
Howest als ‘hortus conclusus’ (omsloten tuin)?

Jonathan Vercruysse

De twaalf studenten die wij konden spreken waren meestal geen intensieve gebruikers van de publieke
ruimte, zelfs al zijn ze ook kotstudent. Velen van hen komen zelden buiten school want “met dat studeren is er
eigenlijk niet veel tijd om iets anders te doen”.
Hun lunch en boterhammen eten ze meestal op in de binnentuin, die sterk wordt gewaardeerd omdat het een
leuke plek is en omdat ze meestal maar een korte middagpauze hebben.
Als ze in Brugge rondhangen, zoeken ze eerder cafés, ijssalons, horeca en semi-publieke ruimte op.
We vinden ze ook wel onder het portiek voor de school. Even verder is er ook een slagerij [Watteyne in
Ezelstraat?] waar broodjes te vinden zijn. Aan de overkant van de slagerij staat een bankje [op het Achiel Van
Ackerpleintje?] waar ze wel eens zitten, maar dat gebeurt niet zo vaak.
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4.3. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in het centrum
4. Het Brugge van de Hogeschoolstudenten (vervolg)
Ontbreken van specifieke ruimtepatronen:
Afgezien van hun voorkeur voor de binnentuin en voor horeca- en uitgaansgelegenheden, verschillen hun
ruimtepatronen eigenlijk weinig van die van de ‘schoolpendelaars’.
Een enkeling die op kot zit, bezoekt wel eens de parken van de ‘centrum-habitués’, liefst ver van de toeristen.

Jonathan Vercruysse

Geen spetterende horeca:
Voor studenten zijn cafés en uitgaan belangrijk. Volgens hen is dit in Brugge niet slecht: er is wel iets, het is er
rustig en in vergelijking met andere steden zijn er weinig problemen.
De horeca vinden ze wel te veel op toeristen afgestemd:
- “Horeca is duur in Brugge “
- “Het mag wat meer zijn”, “er is niet zo veel te doen”: af en toe mag het dus wat meer uitgelaten, feestelijker,...
Krappe ruimte rond de school:
Als er opmerkingen komen over publieke ruimte, dan gaan die vaak over de bereikbaarheid van de site in de
binnenstad.
Met de bus is Howest goed bereikbaar, maar:
- Zeer smalle straten om te fietsen, vooral als je uit andere richting komt en met de bussen
- Weinig parkeergelegenheid voor studenten die met de auto komen
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken

Jonathan Vercruysse

1. Centrum - Sint-Gillis
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken

Jonathan Vercruysse

1. Centrum - Sint-Gillis (vervolg)
Volgende knooppunten kunnen worden
gedetecteerd in het bestaande tiener- en
jongerenweefsel van Sint-Gillis:
- Howest en site GO, met ook het Achiel Van
Ackerpleintje en het schoolportaal van Howest
(met trappen en afdak).
- De ingang van het Koninklijk Atheneum en het
buurtterrein aan de Annuntiatenstraat.
- De omgeving van het Sincfal-park en de
garageboxen in de binnengebieden.
- Maricolen en Sebrechtspark, aansluitend op 't
Zand en stationsomgeving
Een meer gedetailleerde bespreking is terug te
vinden in onderdeel 4.3. Tiener- en
jongerenweefsels in het centrum.
Deze knooppunten zijn ruimtes waar
verschillende relevante voorzieningen samen
komen of elkaar raken.
Hier kan nagedacht worden over verdere
optimalisering. Knooppunten kunnen ook beter
met elkaar verbonden worden (zie 4.5.).
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
2. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat

Jonathan Vercruysse

Met de informatie die we hebben, kunnen we stellen dat het zwaartepunt van
het tiener- en jongerenweefsel in Sint-Andries eerder ten zuiden van de
Zandstraat lijkt te liggen, dus buiten het studiegebied.
In het studiegebied zelf zijn er meer kleinere en informele '(semi-private)
plekken.

Legeweg

t

Zandstraa

St.Baafsstraat
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
2. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat

Jonathan Vercruysse

Volgende knooppunten kunnen worden gedetecteerd in het bestaande tiener- en
jongerenweefsel van Sint-Andries. Deze knooppunten zijn ruimtes waar verschillende
relevante voorzieningen samen komen of elkaar raken. Hier kan nagedacht worden
over verdere optimalisering. Tevens vallen enkele hiaten op, vooral ten noorden van
de Legeweg.

Legeweg

t

Zandstraa

St.Baafsstraat
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
2. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat (vervolg)
De belangrijkste en vaak genoemde plekken zijn de grotere groene ruimtes, die dus
eigenlijk net buiten het studiegebied gelegen zijn:

Magdalenapark 'Magda'

Jonathan Vercruysse

- Het Magdalenapark (Edgard De Smedtplantsoen) speelt hierin een belangrijke
rol, vooral in relatie tot het Sint-Lodewijkscollege. Heel wat scholieren spreken ‘s
morgens, ‘s middags en/of ‘s avonds af in ‘Magda’. De broodjeszaken in de
Torhoutsesteenweg zijn dichtbij. Het park wordt echter soms wat gemeden door
jongeren omwille van de regelmatige politiecontroles.
- De Koude Keuken is een bovenlokaal domein met sportveldjes, een speelplein
en een vijver. Het trekt voornamelijk tieners en jongeren aan die ten westen van
de expressweg wonen, maar door zijn bovenlokale aantrekkingskracht en goede
fietsverbinding is het ook van belang voor het studiegebied.
Het domein wordt sterk gewaardeerd door jongeren:
. vooral voor de nieuwe veldjes in kunstgras (waarvan de 'minibeach' zonder
reservering toegankelijk is)
. voor de vijver (en de recent ontworpen chill-plaats)
. voor het idyllische kasteellandschap
De romantiek van het kasteellandschap moet volgens hen zeker behouden blijven.
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
2. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat (vervolg)
Er zijn ook wat kleinere groene plekken die betekenis hebben voor tieners en
jongeren, echter minder algemeen:
- Het “parkje achter Aldi-parking” (St.-Baafsstraat-Hertogenstraat): dit ligt
centraal in de wijk
- Het Frederik Sanderpark en 'De jungle' (groenzone nabij psychiatrisch
centrum)

Jonathan Vercruysse

Verder zijn er, vooral in de buurt van het VTI een aantal informele,
semiprivate ontmoetingsplekken:
- parking van Carrefour (broodjes opeten onder de luifel)
- parking rond bedrijvencentrum OZ (bijv. ook voor 'parkoer' op de trapjes).
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'Parkje achter den Aldi' (Hertogenstraat)

Frederik Sanderpark

Frederik Sanderpark
Parking en portiekjes aan Carrefour en OZ

4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk

Jonathan Vercruysse

Van jongeren die in Assebroek wonen, hoorden we opvallend vaak: “daar
kom ik niet veel buiten”. Jongere tieners, die nog wat speelser rondhangen,
zeggen wel veel op straat te vinden te zijn.
In alle interviews worden er slechts een paar plekken genoemd, allemaal
geconcentreerd op de site tussen Daverlostraat en Leliestraat-Weidestraat.
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk (vervolg)

Jonathan Vercruysse

Volgende knooppunten kunnen worden gedetecteerd in het bestaande tiener- en
jongerenweefsel van Assebroek. Deze knooppunten zijn ruimtes waar verschillende relevante
voorzieningen samen komen of elkaar raken. Hier kan nagedacht worden over verdere
optimalisering.
In het overige deel van de Sint-Katarinawijk, een dichte woonwijk, zijn er weinig
voorzieningen voor tieners en jongeren, en geen echte knooppunten.
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4.4. Bestaande tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk (vervolg)
De site tussen Daverlostraat en Leliestraat-Weidestraat meer in detail:

Jonathan Vercruysse

- Het “Daverloparkje” of “Lelieparkje”:
Hier komen jongeren regelmatig. Soms maken ze ook stiekem gebruik van het
voetbalveld van de school.
Jongere tieners mijden de plek als er wat oudere jongeren zitten.
Jongeren komen er voor de rust. Handig is ook dat er een licht is voor 's avonds.
- De vrij toegankelijke sportveldjes in het sportcentrum van Daverlo (strook
tegen schoolzijde):
Dit is een zeer belangrijke ontmoetingsplek voor de jeugd in Assebroek. Het is
een grote ruimte, zonder directe buren, en toch voldoende dicht bij de passage
langs de hoeve. Enkele tieners stelden voor om wat meer zitplaatsen langs de
oefenveldjes te maken. Ook een drinkfontein zou daar passen. Deze ruimte
heeft potentie om verder als jongerenplek uitgebouwd te worden.
- Skatepark Daverlo:
Aan de noordoostzijde van Daverlo wordt een groot skatepark gebouwd. Dit zal
ongetwijfeld een aantrekkingskracht op jongeren uitoefenen.
- Nieuwe speelruimte aan cafetaria Daverlo-sportpark:
Dit is meer voor jongere kinderen, maar ook jongere tieners kennen dit en
hangen er rond. Soms zitten ze in de 'dug-out' tussen het sportveld en de
speelruimte.
- De Alvo: Als plek waar men vaak komt (bijv. chips kopen), maar niet echt
verblijft.
Enkele jongere tieners gingen in groep naar de kinderboerderij, maar werden
daar de deur gewezen.
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsels in de geselecteerde wijken en mogelijke
ontwerp-oplossingen
Op basis van de analyse in voorgaande delen, wordt in dit onderdeel een gewenst tiener- en
jongerenweefsel weergegeven.
Daarbij worden, bij wijze van case en inspiratie, een aantal ontwerpoplossingen uitgetekend.
In onderdeel 4.6. volgt een synthesefiguur met meer omvattende concepten.

Jonathan Vercruysse

Het gewenste tiener- en jongerenweefsel voor de 3 geselecteerde wijken wordt voorafgegaan door een
case in het centrum. De omgeving van het station-Albertpark-'t Zand is immers van stedelijk en
bovenlokaal belang.

137

4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel
en mogelijke ontwerpoplossingen
1. Centrum:
Case Stationsomgeving-Albertpark-’’t Zand
Voor deze case worden oplossingen voor de lange
en de korte termijn voorgesteld.

Bestaande situatie: Breuken in het weefsel door N- en R-wegen

Jonathan Vercruysse

Lange termijn:
R30 (en N397) ondergronds laten doorgaan tussen
station en 't Zand:
- zodat een optimale en verkeersveilige ruimtelijke
verbinding tussen het stationsplein en het
shoppinggebied kan ontstaan voor zachte
weggebruikers.
- zodat de relatie tusen de versnipperde vesten
(Buiten Begijnenvest, Buiten Boeverievest) wordt
hersteld
Referen�eproject:	
  Sta�onomgeving	
  Leuven:	
  
Herstel	
  van	
  de	
  rela�e	
  tussen	
  sta�on	
  en	
  het	
  	
  
winkelgebied	
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel
en mogelijke ontwerpoplossingen
1. Centrum:
Case Stationsomgeving-Albertpark-’’t Zand
Korte termijn:

Jonathan Vercruysse

- Meer zit- en chillplekken:
bijv. door mobiel en modulair chill-meubilair
- Hierdoor ook meer ‘mentale ruimte’ geven

Referen�eproject:	
  MuseumsQuar�er,	
  Wenen	
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel
en mogelijke ontwerpoplossingen
1. Centrum:
Case Stationsomgeving-Albertpark-’’t Zand

Jonathan Vercruysse

Referentieproject:
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerpoplossingen
1. Centrum:
Case Stationsomgeving-Albertpark-’’t Zand

Jonathan Vercruysse

Referentieproject:
Mobiele bibliotheek op de cultuursite van het MuseumsQuartier.
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4.5. Gewenste tiener- en
jongerenweefsel en mogelijke
ontwerpoplossingen
1. Centrum:
Case Stationsomgeving-Albertpark-’’t Zand

Jonathan Vercruysse

Korte termijn: (vervolg)
- Kwalitatief ontwerp voor de overgangszone
tussen Stationsplein (busstation) en Buiten
Boeverievest, zodat deze zone als volwaardige
stedelijke publieke ruimte kan functioneren en
de overgang eerder als verbindend dan als
scheidend element fungeert.
Zo wordt dit minder een restruimte en kan de
sociale controle worden verhoogd.
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerp-oplossingen
2. Centrum - Sint-Gillis

Jonathan Vercruysse

Het gewenste tiener- en jongerenweefsel voor
het studiegebied Centrum - Sint-Gillis omvat:
1. Uitbouw van schoolpleinen met
verblijfsruimte nabij schoolingang aan:
- De GO-site Middenschool
- Howest: portiek en Achiel van Ackerplein
- Koninklijk Atheneum, schoolpoort
2. Optimaliseren Achiel van Ackerplein i.f.v.
tieners en jongeren van de GO-site, Howest en
Jeugdhotel De Snuffel.
3. Openstellen van:
- Groene ruimte en waterkant aan Stil Einde
(zie volgende pagina)
- Groene ruimte tussen Jan Boninstraat en
Poitevinstraat
4. Verder kan het Baron Ruzettepark een
stapsteen vormen van Sincfal naar het
Entrepot. De zone nabij de brug heeft wellicht
potenties om (na inspraak) verder uitgebouwd
te worden i.f.v. tieners en jongeren.
Dit geheel kan gevat worden onder het concept
‘scholenas’.

1
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerp-oplossingen
2. Centrum - Sint-Gillis
'Stil einde' toegankelijk maken rond Ezelpoort
+ uitbouw van verblijfszone

Jonathan Vercruysse

Bestaande situatie

Gewenste situatie: zicht naar Ezelpoort, liefst in groenzone zelf

1

Referentiebeelden:

Dendermonde:
Oude Dender
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Koude Keuken

4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerpoplossingen
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk: Case Daverlo Sportpark
In Assebroek is de site tussen Daverlostraat en Leliestraat-Weidestraat cruciaal.
Ook de groene ruimte tussen het kanaal en de Baron Ruzettelaan heeft potentie.
Intern kunnen enkele belangrijke verbindingen uitgewerkt worden, waarin verkeersveiligheid centraal
staat en ook passageplekken gerealiseerd kunnen worden.

Jonathan Vercruysse

1

station
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerpoplossingen
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk: Case Daverlo Sportpark
In Assebroek is de site tussen Daverlostraat en Leliestraat-Weidestraat cruciaal.

Jonathan Vercruysse

Op lange termijn dient hier te worden nagedacht over een Masterplan voor deze site, vooral indien er
zich nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zouden aandienen (bijv. noden van scholen of sport), waardoor de
vrije publieke ruimte onder druk zou komen te staan.
Deze site zou immer efficiënter georganiseerd kunnen worden en ook de doorwaadbaarheid dient sterker
te worden.

1

Op korte termijn kan er gefocust worden op de vrij toegankelijke sportveldjes op het sportcentrum (kant
Atheneum): Zie de uitwerking van de case op volgende pagina.
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1. Stapsteen naar
sportveldjes

4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerpoplossingen
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk: Case Daverlo Sportpark

2. Versterken van visuele
relatie (poorteffect)
3. Speeltoestel voor
oudere kinderen:
bijv. vogelnestschommel,
trampoline
Jonathan Vercruysse

2
3

1
1

4. Zit- of 'chill'-elementen
(voldoende functioneel)

4

skate
5?
5?

5?
5. Nieuwe extra
verbinding vanuit
zuidzijde en/of
sporthal (verder te
onderzoeken)
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerpoplossingen
3. Assebroek - Sint-Katarinawijk: overig
Daarnaast kan ook de groene ruimte tusen kanaal en de Baron Ruzettelaan uitgebouwd worden
tot bovenlokale groene ruimte, zoals een BMX-parcours (ook het station en openbaar vervoer zijn dichtbij).
Er moet dan bijzondere aandacht uitgaan naar cruciale verbindingen:
- Weidestraat-Edward De Denestraat
- Sint-Katarinastraat-Bloemenstraat
- Wantestraat
- Ook een doorsteek doorheen de jeugdherberg en achterliggende groene ruimte zou een meerwaarde kunnen zijn.
Op deze strategische verbindingen moet verkeersveiligheid centraal staan. Optioneel is ook de uitbouw van
passageplekken.
Jonathan Vercruysse

1
Edward De Denestraat

nstraat

Bloeme

station
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke
ontwerp-oplossingen
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat

Jonathan Vercruysse

Gewenste tiener- en
jongerenweefsel voor
Sint-Andries:

1
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke
ontwerp-oplossingen
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat

Jonathan Vercruysse

Voor Sint-Andries is het ruimtegebruik van tieners en jongeren diffuser dan in Assebroek.
Hier is een bredere waaier van ontwerpoplossingen aangewezen:
A. Creëren van passageplekken en uitbouw van 'natuurlijke ontmoetingsplekken' voor tieners
en jongeren op specifieke plaatsen (knooppunten in het tiener- en jongerenweefsel.
Daardoor worden deze natuurlijke hangplekken ook erkend volgens de terminologie van het
document 'Het Brugs hangjongerenbeleid'. De inrichting gebeurt bij voorkeur niet met
klassieke 'tienerhonken' of 'JOP's' zoals die in de handel te krijgen zijn. Integendeel: ze
mogen er zo veel mogelijk uit zien als gewone ontmoetingsplekken. Toch worden ze door het
1
beleid erkend als hangplek, waar rondgehangen mag worden.
Zie volgende pagina's voor een opsomming van deze plekken
B. Behoud en uitbouw van parken als plek voor jongeren en verdere uitbouw als 'officiële
hangplek': bijv. Magdalenapark, Koude Keuken
C. Rondhangen dat geen 'uithangen' is op een aantal informele (vaak semi-publieke) plekken
zo veel mogelijk behouden, conform het Brugs hangjongerenbeleid:
bijv. parking OZ, parking Carrefour,...
D. Toegankelijk maken van een aantal ruimtes (zonder uitdrukkelijk op jongeren te mikken):
bijv. - Kasteeldomein tussen Hogeweg en Legeweg
(kracht zit in de romantiek en de rust als groene oase)
- Voetbalveldje naast Sint-Lodewijkscollege
E. Uitbouw van een schoolplein met verblijfsruimte nabij de schoolingang:
bijv.: - Ingang VTI + muur van baanwinkels
- Voorplein Sint-Lodewijkscollege
Zie volgende pagina's voor meer details
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerp-oplossingen
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat
A. Uitbouw van passageplekken voor tieners en jongeren: Bijvoorbeeld (nader te checken; in volgorde van prioriteit):
- Zuidelijk deel van terrein aan Jan Breydellaan-Lange Vesting (SA8): Met visuele marker aan zuidpunt, zichtbaar
vanaf Legeweg

Vanuit haar ligging in het jongerenweefsel heeft deze ruimte potentie om uitgebouwd te
worden in functie van tieners en jongeren. Dit plein is bovendien aan renovatie toe en
verdient een grondige herinrichting, met een doordacht ontwerp dat ruimte suggereert
voor jongeren, rekening houdend met de omwonenden.

Jonathan Vercruysse

Aanbevelingen uit de Quickscan:
Ontwikkeling van een landschappelijke tiener- en jongerenplek.
Aandachtspunten hierbij:
- Inspraak van tieners en jongeren: Eerst nagaan of het wel voldoende betekenis heeft
voor tieners (bijv. door observaties, interviews)
- Inspraak over het huidige functioneren van de andere gebruikers (bijv. ouderenkiosk,
jongere families, buurtbewoners)
- Zicht markeren vanuit route Legeweg (zuidelijke punt van driehoek)
- Voldoende buffer voorzien t.a.v. Jan Breydellaan (verkeer en lawaai)
- Bij inplanting van echte tienerontmoetingsplaats voldoende afstand houden t.a.v.
bewoning van Lange Vesting
- Landschappelijke inrichting: hoeft niet per se vormgeving van tienerhonk te hebben, bij
voorkeur zelfs niet.

1

Eventueel	
  verwijzingen	
  naar	
  geschiedenis	
  
van	
  'Lange	
  ves�ng':	
  
-‐	
  'duivelshoek'	
  
-‐	
  molens	
  
-‐	
  ...	
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerp-oplossingen
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat
A. Uitbouw van passageplekken voor tieners en jongeren (vervolg)
- Ter Lindehof (SA10): Westpunt, gekoppeld aan bushalte en voldoende afstand houden van woningen:

Jonathan Vercruysse

Referentiebeelden:

1
- Pleintje op kruispunt Magdalenastraat-Torhoutsesteenweg en/of Pleintjes aan Sint-Baafskerk (reeds deels
gerealiseerd):

Referentiebeelden:
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerp-oplossingen
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat
A. Uitbouw van passageplekken voor tieners en jongeren (vervolg)

Jonathan Vercruysse

- Rond Aldi-parking en speelterrein Hertogenstraat:
. Op Aldi-parking zelf (westelijk deel met groenmassief)
. Op hoek Sint-Baafstraat - Hertogenstraat
(communicatie met bewoners hoekhuis noodzakelijk)
. Eventueel weghalen van muur tussen parking en speelterrein
Deze acties vergen verder onderzoek naar (sociale) draagkracht.

1
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4.5. Gewenste tiener- en jongerenweefsel en mogelijke ontwerp-oplossingen
4. Sint-Andries - Legeweg/Zandstraat
B. Uitbouw van een schoolplein met verblijfsruimte nabij de schoolingang:
bijv.:

Jonathan Vercruysse

- Ingang VTI + zone langs muur van baanwinkels

1
- Voorplein Sint-Lodewijkscollege: meer verblijfsruimte realiseren aan schoolgebouw + verbinding naar
Magdalenapark

Referentiebeelden:
Voorbeeld heraanleg schoolomgeving Mechelen
154
Tervuursesteenweg

4.6. Gewenste tiener- en jongerenweefsel: Syntheseconcepten
Syntheseconcepten

Jonathan Vercruysse

1. Kerngebied
2. Vestengordel en stadspoorten
3. Scholenas
4. Stadsparken als groene oases
5. Radialen
6. Haven- en waterzone (o.a. entrepot)
7. Sportcentra

1
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4.6. Gewenste tiener- en jongerenweefsel: Syntheseconcepten
Syntheseconcepten

Jonathan Vercruysse

1. Kerngebied
2. Vestengordel en stadspoorten
3. Scholenas
4. Stadsparken als groene oases
5. Radialen
6. Haven- en waterzone (o.a. entrepot)
7. Sportcentra
Deze stedenbouwkundige syntheseconcepten
bieden houvast voor integratie in verdere
ruimtelijke projecten.
Ze dienen verder verfijnd te worden met
- ontwerpmatig onderzoek
- inspraak (bijv. nauwkeuriger in kaart
brengen van school- en vrijetijdsroutes
van tieners en jongeren)

1
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4.7. Tieners en jongeren en de relatie met politie
In vergelijking met tienerweefsel-onderzoek in andere steden, komt politie vaak spontaan als
gespreksthema naar voren, vooral bij 'habitués'.
Wij geven hieronder enkele bevindingen weer uit onze interviews. Eerst brengen we de perspectieven van
een aantal tieners en jongeren in beeld. Dit geeft een beeld van hun beleving en kijk op het gebeuren.
Daarna volgt een eerste reactie en wederwoord van de politie. Deze reactie ontvingen we na een
toelichting en informeel overleg dat we op 11 juli 2013 hadden met de districtsofficieren van de
politiedistricten Centrum, Assebroek en Sint-Andries.

Jonathan Vercruysse

Perspectieven van een aantal tieners en jongeren:
Een behoorlijk aantal jongeren en tieners die zich regelmatig in groep ophouden, voelt zich geviseerd,
onrespectvol en soms oneerlijk behandeld. Enkele woorden waarmee ze dit ongenoegen illustreren:
"arrogant", "irritant", "die politie, die storen alles", "ook al doe of zeg je niks verkeerd".
Niet elke geïnterviewde tiener en jongere bracht dit naar voren; maar het is toch een opvallend groot
aantal van de respondenten.
Concreet is er vooral ongenoegen over identiteitscontroles, GAS-boetes en de manier van communiceren:
- Vooral paspoorten moeten tonen, "terwijl je niets verkeerd doet", vinden tieners en jongeren
intimiderend en zeer storend. Er zijn verhalen over een database, die registreert waar jongeren allemaal
rondhangen. Ook drug-controles worden als zeer onaangenaam ervaren.
- Er is ook veel te doen over de GAS-boetes en het dreigen met GAS-boetes. Vooral omdat kleinere
inbreuken (bijv. de muziek die te luid staat) nu effectief strafbaar zijn. Een aantal jongeren die we spraken,
heeft zelf al GAS-boete gekregen. En ook al hebben sommigen zelf nog geen boete gekregen, iedereen
kent wel iemand. Er heerst ook onduidelijkheid of er nu al een nieuwe GAS-wet is. Sommigen hoorden
met opluchting dat de burgemeester verklaard heeft het niet te zullen invoeren.
- Veel van de opmerkingen hebben ook te maken met de manier waarop de politie hen aanspreekt. In
essentie gaat het dan op de manier waarop er gecommuniceerd wordt.
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4. TIENER- EN JONGERENWEEFSEL

4.7. Tieners en jongeren en de relatie met politie (vervolg)
Perspectieven van een aantal tieners en jongeren (vervolg):
Het gevoel van als jongere geviseerd te worden, is er vooral op plekken en in zones waar ze een hoger
controleniveau ('zero tolerance zones') voelen:
- Stationsomgeving
- Albertpark
- Astridpark
- Magdalenapark

Jonathan Vercruysse

De jongeren en tieners benadrukken dat het vooral om enkele welbepaalde agenten gaat, maar ze zien
geen beterschap. Ook Securail wordt herhaaldelijk genoemd, omdat die volgens de jongeren bovendien
zelf niet het goede voorbeeld geven.
Enkele tieners en jongeren ontwikkelden zelf theorieën om het fenomeen te verklaren, gebaseerd op
hun eigen ervaringen:
- Een aantal jongeren heeft het gevoel dat een jonge garde van agenten zich tegen hen wil laten gelden.
- Anderen menen dat het om een aantal oudere, hardleerse agenten gaat.
- Een meisje vindt vooral vrouwelijke agenten 'arrogant', vooral tegen meisjes.
- "In andere steden, zoals Gent en Kortrijk, zijn er veel allochtonen. In Brugge zijn die er minder: Dan
zoeken ze iemand anders om te viseren".
- "Er zijn altijd van die oude madammekes die bellen naar de politie. En de politie luistert daar te veel naar."
In de verhalen van tieners en jongeren zijn enkele mogelijke alternatieven en oplossingsrichtingen
genoemd:
Bijvoorbeeld:
- De conscierge in het Sebrechtspark:
"Daar zijn er nooit problemen. Een vriendelijke mevrouw sluit de poort."
- Communicatietraining voor agenten:
"Als ik in Gent kom, dan zijn ze het precies meer gewend om met jongeren te babbelen".
- Stadswachten worden door de tieners en jongeren niet meteen als oplossing naar voor
geschoven. Zij worden wat met politie geassocieerd.
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4. TIENER- EN JONGERENWEEFSEL

4.7. Tieners en jongeren en de relatie met politie (vervolg)
Eerste reactie en wederwoord van de politie op deze interviewresultaten

Jonathan Vercruysse

Hier volgt een eerste reactie en wederwoord van de politie, na een toelichting van de interviewresultaten
en een informeel overleg op 11 juli 2013 met de districtsofficieren van de politiedistricten Centrum,
Assebroek en Sint-Andries. Tijdens deze gesprekken is ook herhaaldelijk verwezen naar het
goedgekeurde beleidsdocument 'Het Brugs hangjongerenbeleid'.
Naar ons gevoel moeten de "gevoelens" van de respondenten over de politiecontroles toch wat
gerelativeerd worden. Jongeren worden nu éénmaal niet graag gestoord in hun habitat! Als politie hebben
we het hangjongerenbeleidsplan van de stad volmondig ondertekend en handelen we ook in de
richting. Als rondhangen dreigt te ontsporen naar uithangen zullen wij onze rol opnemen. Identificaties
maken daar deel van uit. Deze identificaties mogen natuurlijk niet nodeloos, te pas en te onpas gebeuren.
De Wet op het Politieambt is hieromtrent zeer duidelijk. Een identiteitscontrole moet telkens gemotiveerd
kunnen worden. Er moet daadwerkelijk een reden zijn om over te gaan tot identiteitscontrole, tenzij er een
rechtstreekse opdracht van een officier van bestuurlijke politie (die eveneens moet gemotiveerd worden)
daartoe is gegeven.
De stad heeft ervoor gekozen om slechts heel beperkt GAS boetes toe te passen. GAS boetes worden
gegeven ikv zwervuil en wildplassen. Controles worden zowel door de stad, de lokale politie en de
spoorwegpolitie uitgevoerd op die plaatsen die als hotspot weerhouden zijn. Als jongeren net op die
plaatsen rondhangen is het logisch dat ze het gevoel hebben dat er veel GAS boetes gegeven worden.
Op sommige plaatsen zijn er heel wat klachten van diverse burgers. Het aantal toezichtspatrouilles zal op
die locaties natuurlijk wat hoger liggen. Dat kan bij de jongeren overkomen als zouden we een zerotolerance beleid ingevoerd hebben. In ieder geval is het op die locaties niet slecht dat jongeren weten dat
er frequent toezicht door de politie gebeurt.
Securail is een private bewakingsorganisatie en kan niet als politie beschouwd worden. Meer zelfs, het
toezicht op dergelijke organisatie dient te gebeuren door de politie.
De houding van het politiepersoneel wordt grotendeels bepaald door de situatie op het moment zelf.
Soms kunnen jongeren aangesproken worden in een sfeer van onthaalpolitie, op andere momenten 159
is het meer aangewezen om assertiever en kordaat op te treden.

