
VISIE OP HOGER BOUWEN
ONTWERPTEKST door Stad Brugge

Met Brugge.express weet je meer!

Cluster 
Omgeving





Doelstelling

• Antwoord op aanbeveling van UNESCO: 
“identify important views from and
towards the property and incorporate their
protection into urban planning 
documents.”

• Geformuleerd in het managementsplan als 
“opstellen van een hoogbouwvisie”. 

• OOK: Antwoorden op de vragen over 
hoger bouwen in stationsomgeving, 
kaaidistrict, binnenstad … 

• Vervolgtraject:

• Bespreking met erfgoedorganisaties

• Bespreking en bezorgen aan 
UNESCO (WHC en ICOMOS)



Basis = Kernkwaliteiten 
UNESCO-werelderfgoed

• In relatie tot hoger bouwen:
• Textuur en morfologie: verhouding, 

beperken van bruuske 
schaalverschillen

• Afleesbaarheid van de historische 
gelaagdheid en de ensemblewaarde

• Skyline met dominantie van 
burgelijke en religieuze gebouwen

• De relatie van de stad met zijn 
omgeving

=> Vrijwaren wat waarneembaar en 
dus ons richten op zichtassen, 
stedelijke korrel en 
ontwikkelingspolen



Visie op hoger bouwen geënt op volgende 
zichtassen en –punten.

• Invalswegen
• Stadspoorten en toegangen tot de historische stad
• De Vesten
• Poortstraten en kanalen
• Binnenstad
• Zones buiten de stad:

• Hoger bouwen geen optie is
• Hoger bouwen punctueel kan
• Hoger bouwen een belangrijk leidend motief is



Visie:

1. We bepalen hoogtes langs de invalswegen

2. We geven ruimte aan de stadspoorten

3. De vesten vormen een scherpe grens tussen het 
werelderfgoed en de omgeving

4. We hebben bijzondere aandacht voor poortstraten en 
kanalen

5. In de binnenstad domineert de historische skyline

6. Zones buiten de stad:
• Zones waar hoger bouwen een duidelijke plek krijgt
• De historische verbinding met de zee houden we open
• In de zand-leemstreek past hoger bouwen zich in het 

beboste landschap in
• Socio-medische campus en industrieterreinen 

verdragen hoogte op maat



Breuk met het verleden?

• Neen: 
• Brugge gaat al lang spaarzaam om met hoogte-accenten. 

• 2 ontwikkelingspolen vastgeklikt in GRS:
• Stationsomgeving

• Haven en Kaaidistrict

• Beperkte hoogtes verankerd in:
• RUP’s (extra bouwlagen vaak +2 of +3 tov omgeving)

• Verordening (gabarietbepaling invalswegen)

VISIE bouwt hierop verder en brengt dit beleid samen in 1 document



1. We beperken hoogtes langs 
de invalswegen

• Stedenbouwkundige verordening is daarbij 
richtinggevend:

• In hoofdzaak 10 meter in enkele gevallen 13 
meter

• We spreken ons ook uit over de bevrijdingslaan:

• 13 meter en afbouwend (gevat door RUP Jan 
Breydel) tot 10 meter



2. We geven ruimte aan de 
stadspoorten

= maatwerk per stadspoort

5+2

• INSTRUMENTEN

• - RUP stadslandschap -
harmonieregel

• - RUP’s aan buienzijde vesten



3. De vesten = scherp grens
tussen het werelderfgoed

en de Omgeving

inspelend op typologie
zoals verankerd in RUP 

stadslandschap
RUP’s Christus Koning 

bufferzone
relatie met de poorten



4. Bijzondere aandacht voor 
poortstraten en kanalen

• RUP stadslandschap

• Harmonieregel



5. In de binnenstad
domineert de historische
skyline

maar ook: ruimte voor
hoogteaccenten,beperkt
in omvang en in relatie
tot perceelsgrootte



6. Ruimte voor hoger bouwen buiten de stad?

Hoger bouwen krijgt een duidelijke plek:
Kaaidistrict en haven

Stationsomgeving

 historische verbinding met de zee houden we open
Damse vaart en omgeving

 in zand-leemstreek past hoger bouwen zich in het beboste 
landschap in

Socio-medische campus en zones voor industrie bieden punctuele 
ruimte voor hoger bouwen



2 plaatsen waar hoger bouwen een duidelijke meerwaarde bezit

Kaaidistrict + haven Stationsomgeving



De historische verbinding met de zee 
houden we open



Inpassen in het beboste landschap 



Socio-
medische
campus en 
industrie



Conclusie

Vrij veel juridisch 
afgedekt

Verordening

RUP’s

Bescheiden hoogtes in bouwlagen 
of kroonlijsthoogtes verankerd

Keuze voor 2 plekken 
waar hoger bouwen 
het leidmotief is:

Haven/ kaaidistrict

Stationsomgeving


