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DEEL 1 VERSLAG VAN RESULTATEN
1 BESC(R)JVEND GEDEELTE
ADM)N)STRAT)EVE GEGEVENS
Projectcode

Onroerend Erfgoed: 2016I34

ISSN-nummer

2406-3940

Erkend Archeoloog

Pedro Pype

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2016500054

Naam + adres onderzoeksgebied
-

straat + nr.:

Carmersstraat 83-87

-

postcode :

8000

-

fusiegemeente :

Brugge

-

land :

België

Lambercoördinaten (EPSG:31370)

70 728,76m – 212 333,50m
70 737,08m – 212 338,42m
70 752,21m – 212 298,00m
70 759,05m – 212 303,88m

Kadaster
-

Gemeente :

Brugge

-

Afdeling :

6

-

Sectie :

F

-

Percelen :

F179t

Onderzoekstermijn

26/09/2016- 29/09/2016

Thesauri Onroerend erfgoed

bureauonderzoek

SAMENVATT)NG VOOR DE OPDRAC(TGEVER
Naar aanleiding van de herbestemming van een tuinvleugel van het Engels Klooster langs de
Carmersstraat te Brugge werd in opdracht van Sum Project Architecture & Engineering een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door ABO NV. Het doel van dit onderzoek is tweeledig.
Ten eerste wordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te
verwachten zijn op het terrein. Ten tweede wordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten
zijn bewaard en in hoeverre deze bedreigd worden door de geplande bouwwerken.
1) Het onderzoeksgebied is gesitueerd binnen de archeologische zone van de historische
stadskern van Brugge. Bodemkundig behoort het projectgebied tot de bodemserie OB,
bebouwde zone. Het projectgebied is gelegen in de tuin van het Engels Klooster dat werd
ingericht vanaf ca. 1647. Voordien bevond zich op deze locatie het passantenhuis
Nazareth . De e uste tui leugel uit a.
die erd uitge reid i het egi a de
ste
20 eeuw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe woonvleugel voor de
zustergemeenschap. De erfgoedwaarde van het Engels Klooster werd recent in kaart
gebracht door studenten van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation
in 2014 (Bouton e.a.014).
2) Uit een analyse van de terreinomstandigheden en de geplande werken blijkt dat de
eventuele archeologische sporen door de geplande infrastructuurwerken niet bedreigd
worden en dus gevrijwaard zullen blijven. Bij de afbraak en de geplande nieuwbouw
worden geen grondberoerende activiteiten of terreinaanpassingen uitgevoerd.
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de geplande werkzaamheden geen impact hebben op het
eventuele aanwezige bodemarchief en daarom wordt dan ook geadviseerd tot een vrijgave van
het terrein.

JUR)D)SC( KADER
Omdat het hier gaat om een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen een
archeologische zone waarbij de totale ingreep in de bodem meer dan 100m² of meer en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m² of
meer bedraagt, moet er bijgevolg in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet
voorafgaand aan de bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt (Cf. artikel 5.4.1
en 5.4.2. van het Onroerend Erfgoeddecreet, hoofdstuk 5.1.2 van de Code Van Goede Praktijk).
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ONDERZOEKSOPDRAC(T
1.4.1

ONDERZOEKSVRAGEN
○
○
○
○
○
○
○
○

1.4.2

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Hoe was de oude perceel indeling/wegen indeling?
Welke info is er nog te vinden over de huidige bebouwing of voormalige constructies op
het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
In welke mate verstoren de geplande werken archeologisch erfgoed?
Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen
percelen reeds info beschikbaar over de aard en de opbouw van het aanwezige
bodemarchief?
Welke onderzoeksvragen kunnen bijkomend bij de prospectie met ingreep in de bodem
beantwoordt worden?

RANDVOORWAARDEN
In het kader van het gewijzigde Onroerend Erfgoeddecreet moet vanaf 1 juni 2016 er
voorafgaand aan de bouwvergunning een archeologienota worden opgemaakt om het
archeologische potentieel te evalueren. De bouwaanvraag zal in het najaar van 2016 ingediend
worden daar dient een bekrachtigde archeologienota bijgevoegd te worden.

1.4.3

GEPLANDE WERKEN
Naar aanleiding van de afbraak van een bestaande tuinvleugel en de inplanting van een nieuwe
woonvleugel op dezelfde locatie ten behoeve de zustergemeenschap, heeft ABO nv in opdracht
van Sum Project Architecture & Engineering een archeologienota opgemaakt (hoofdstuk 2
behandelt deze materie uitvoerig). Bij de geplande werken zijn immers graafwerken gepland
waarbij het eventueel aanwezige archeologische bodemarchief grondig zal verstoord worden.

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)
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1.4.4

AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED

Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van het studiegebied (rood) (Bron: Geopunt, 2016)

Het onderzoeksgebied is gesitueerd in de achterliggende tuin van het Engels Klooster (ca. 1647
– heden) gelegen langs de Carmersstraat 83-87 in de historische stadskern van Brugge. in het
industrieterrein.

WERKW)JZE EN STRATEG)E
1.5.1

MOTIVERING ONDERZOEKSSTRATEGIE
In deze bureaustudie wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving,
en dit wordt getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is te kunnen
bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te kunnen
formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de opdrachtgever, Sum Project Architecture & Engineering.
Voor de historische gegevens en erfgoedwaarde van de bestaande gebouwen werd gebruik
gemaakt van de recente en zeer uitgebreide studie uitgevoerd door het Raymond Lemaire
International Centre for Conservation in 2014 (Bouton e.a.014). Het uitgebreide voorontwerp
door Sum Project & Enigineering bevindt zich in bijlage
Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische kennis van het plangebied en de stad
Brugge in het algemeen werd de online databank van de Centraal Archeologische Inventaris

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)
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geraadpleegd (CAI).1 Inventarissen van het Agentschap Onroerend Erfgoed en de
Onderzoeksbalans archeologie.2 Als aanvulling hierop werden verschillende bodemgerelateerde
en historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw geraadpleegd via DOV, Bodemverkenner3,
Geopunt4, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en Cartesius, een
databank van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), de Koninklijke Bibliotheek, het
Rijksarchief en het Koninklijk Museum van Midden-Afrika.5 Langs deze weg werden ook
ers hille de lu htfoto s ekeke die ge o e zij si ds de jare
a de ste eeuw. Op alle
kaarten en luchtfoto s erd het pla ge ied geproje teerd, o zo tot ee duidelijk eeld te
komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen.

1.5.2

ORGANISATIE VAN HET VOORONDERZOEK
De eerste stap van het vooronderzoek is het omschrijven van de aard van de bedreiging van de
geplande werken voor de eventueel aanwezige archeologische resten. Een tweede stap omvat
het verzamelen van zoveel mogelijk informatie omtrent het onderzoeksgebied. Hierna werd
deze informatie verwerkt in de volgende indeling van het rapport:
○ Aard van de bedreiging (hoofdstuk 2)
○ Topografische, bodemkundige en landschappelijke situering (hoofdstuk 3)
○ Archeologische en historische voorkennis (hoofdstuk 4)
○ Synthese van het onderzoek en eventuele aanbevelingen voor verder onderzoek
(hoofdstuk 5)

1.5.3

GEBRUIKT MATERIAAL
De meeste informatie werd geraadpleegd via het internet of werd verkregen via de
opdrachtgever. De kaarten werd uitgewerkt via het GIS-platform QGIS via de Geopunt plug-in.
Deze werden aangevuld met bronnenmateriaal uit eigen collectie.

1.5.4

MOTIVERING EVENTUEEL AFWIJKENDE METHODIEK
Niet van toepassing

1.5.5

ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE ADVISERING
De opdra ht a ee o forta ele oo zo e, ee o pa t Ne Co e t , erd geë alueerd
aa de ha d a di erse s e ario s die oorgelegd erde aa de Die st Mo u e te zorg en
Erfgoedzaken van de Stad Brugge en het Agentschap Onroerend Erfgoed door Sum Project
Architecture & Engineering (zie bijlage 1).

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
3
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage
4
http://www.geopunt.be/kaart
5
https://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
2
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2 AARD VAN DE BEDRE)G)NG
AARD VAN DE BEDRE)G)NG
Ter hoogte van de tuin van het Engels Klooster wordt de bestaande tuinvleugel uit het begin van
de 20ste eeuw afgebroken en vervangen door een nieuw wooncomplex aangepast aan de
hede daagse oo o ge i g, het Ne Co e t . Dit ehelst t ee ou lage . Het nieuwe
gebouw gaat niet buiten het bouwvolume van de te slopen tuinvleugel. Dit geldt voor zowel de
breedte al de diepte.. Op de verdieping situeren zich de kamers van de zusters met individuele
badkamer. De afzonderlijke was- en strijkruimte blijft behouden en wordt geïntegreerd in het
nieuwe geheel als een stille ruimte.
Het projectgebied heeft een oppervlak van 532m².
Voor wat de mogelijke impact op het eventuele archeologische erfgoed betreft is het zo dat de
bestaande kelderruimtes onder de huidige tuinvleugel worden opgevuld. Op de bestaande
funderingen wordt een funderingsplaat aangebracht ten behoeve de nieuwe woonvleugel. Dit
betekent dat er geen sprake zal zijn van grond beroerende werkzaamheden of
terreinaanpassingen in de vorm van nivelleringen.
De onderstaande figuren geven een voorstelling van de bestaande toestand en de nieuwe
toestand. In bijlage 1 zitten de plannen op hoge resolutie vervat in een architecturale nota.

Figuur 2: 3D-simulatie New Convent (bron: Sum Project Architecture & Engineering )
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Figuur 3: 3D-si ulatie Ne Co
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Figuur 4: Bestaande toestand van de huidige tuinvleugel (bron: Sum Project Architecture &
Engineering)
2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)

14

Figuur 5: Bestaande toestand gevels van de huidige tuinvleugel (bron: Sum project Architecture &
Engineering)
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Figuur 6: Bestaande toestand gevels van de huidige tuinvleugel (bron: Sum Project Architecture &
Engineering)
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Figuur 7: Bestaande toestand; doorsneden (bron: Sum Project Architecture & Engineering)
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Figuur 8: Bestaande toestand; doorsneden (bron: Sum Project Architecture & Engineering)
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FOTOREPORTAGE BESTAANDE TOESTAND:

Figuur 9: Algemeen zicht op de westgevel van de tuinvleugel gezien vanuit het zuiden (bron: ABO nv)
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Figuur 10: Algemeen zicht op de westgevel van de tuinvleugel gezien vanuit het noorden (bron: ABO
nv)

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)

20

Figuur 11: Algemeen zicht op de oostgevel van de tuinvleugel gezien vanuit het noorden (bron: ABO
nv)
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Figuur 12: Algemeen zich op de achterzijde van de tuinvleugel vanuit het noorden (bron: ABO nv)
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Figuur 13: Algemeen zicht op de verbrandingsgoven aan de achterzijde van de tuinvleugel vanuit het
zuiden (bron: ABO nv)
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3 ASSESSMENTRAPPORT
TOPOGRAF)SC(E EN LANDSC(APPEL)JKE S)TUER)NG
3.1.1

TOPOGRAFIE

Figuur 14: Topografische kaart (met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de historische stadskern van Brugge, onmiddellijk ten
westen van de middeleeuwse stadsvest (Kruisvest) en ca. 350m ten oosten van de Potterierei,
waar archeologische aanwijzingen werden aangetroffen voor laatmiddeleeuwse artisanale
activiteiten zoals o.a. pottenbakkersactiviteiten.

3.1.2

HOOGTEVERLOOP
De digitaal hoogtemodel kaarten zijn in de vorm van DTM (1m) kaarten weergegeven, waardoor
er meer interpolatie te zien is dan op de DHM kaarten. Er is dus een betere weergave van kleine
hoogteverschillen. De lichte kleuren geven de meest hoge elementen van het landschap weer,
de donkere de laagste punten. Hierdoor worden perceelgreppels en bepaalde andere
landschapsrelicten zichtbaar.
Omwille van de aanwezige bebouwing is van de oorspronkelijke topografie maar weinig meer
te bekennen en kan er dan ook weinig relevante informatie uit bekomen worden met betrekking
tot het onderzoeksgebied.

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)
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Figuur 15 Hillshade (afgeleid van DTM 1m) met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron:
Geopunt 2016)

BODEMKUND)GE S)TUER)NG
3.2.1

BODEMKAARTEN
Brugge bevindt zich op de overgang van de kustvlakte en de zandstreek. Voor de omgeving van
Brugge is er de aanwezigheid van dekzanden die een complexe gordel vormen van W-Ostrekkende dekzandruggen (De Moor en Van De Velde 1995, p. 20). Die vertonen een steile
zuidwaarts gerichte lijzijde en een zacht naar het noorden gerichte loefzijde. Deze
dekzandgordel strekt zich uit vanaf Gistel tot Stekene en is te volgen over Sint-Michiels, Bruggecentrum, Assebroek, Sijsele, Male, Maldegem en Adegem. De dikte varieert van ca. 1m (in de
deflatiekommen) tot ca. 5m (op de ruggen). Deze staan in de literatuur bekend als de afzettingen
van Maldegem.
Het projectgebied is op de Belgische Bodemkaart gekarteerd als bebouwde zone (OB) of volgens
de World ‘efere e Base lassifi atie als te h osols Do de e, e.a. 2015).

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)
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Figuur 16: Gedigitaliseerde bodemkaart (1:20.000) met aanduiding van het studiegebied (rood)
(bron: Geopunt 2016)

3.2.2

QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART
Quartairgeologisch is er geen aanwezigheid van Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie.

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)
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Figuur 17: Gedigitaliseerde quartairgeologische kaart (1:20000) met aanduiding van het
studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

3.2.3

TERTAIRGEOLOGISCHE KAART
Het projectgebied is gesitueerd op de overgang van het Lid van Beernem (type AaBe) in het
westen en het Lid van Oedelem (type AaOe) in het oosten.
Het Lid van Beernem kenmerkt zich door de aanwezigheid van grijsgroen zand, kleihoudend met
aanwezigheid van kleilaagjes, zandsteen (veldsteen), weinig kalkhoudend, glauconiet- en
glimmerhoudend.
Het Lid van Oedelem (type AaOe) en kenmerkt zich door de aanwezigheid van donkergrijs tot
bleekgrijs zeer fijn zand met kleiige eenheden, kalkzandsteenbanken, kalkhoudend en schelpen.

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)
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Figuur 18: Gedigitaliseerde tertiairgeologische kaart (1:50000) met aanduiding van het
studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

3.2.4

BODEMEROSIEKAART

Figuur 19: Bodemerosiekaart op perceelsniveau met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron:
Geopunt 2016)
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Volgens de bodemerosiekaart bevindt het onderzoeksgebied zich in een zeer weinig
erosiegevoelig gebied of in een gebied waar er hierover geen informatie beschikbaar is. Het
gebrek aan informatie in verband met bodemerosie komt vaak voor in bebouwde contexten
zoals dorps- en stadcentra. Uiteraard wordt deze in dit geval bepaald door de aanwezigheid van
de bebouwing binnen het industrieterrein.

3.2.5

BODEMGEBRUIKSKAART

Figuur 20: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

Volgens de bodemgebruikskaart wordt het onderzoeksgebied gekenmerkt door de
aanwezigheid van bebouwde oppervlakte (rood).
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4 ARC(EOLOG)SC(E VOORKENN)S
Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met
betrekking tot archeologische voorkennis

Toelichting

Inventarissen
Inventaris Onroerend Erfgoed

Relevant, cf. 4.1

Centrale Archeologische Inventaris

Relevant, cf. 4.2

Inventaris Archeologische zone

Niet relevant: n.v.t.

Landschapsatlas

Niet relevant: n.v.t.

Inventaris Bouwkundig erfgoed

Relevant, cf. 4.2.1

Inventaris Historische stadskern

Relevant: n.v.t.

Inventaris gebieden waar geen archeologie te
verwachten valt

Niet relevant: n.v.t.

Wereldoorlog relicten

Niet relevant: n.v.t.

Cartografische bronnen
Frickxkaart (ca. 1745)

Niet relevant, niet gedetailleerd genoeg
maar wel vermeld, cf. 4.3.1

Ferrariskaart (ca. 1771-1778)

Relevant, cf. 4.3.2

Atlas der Buurtwegen (ca. 1841)

Niet relevant, cf. 4.3.3

Vandermaelen kaarten (1846- 1854)

elevant, cf. 4.3.4

Popp kaarten (1842-1879)

Relevant, cf. 4.3.5

Luchtfoto 1971

Relevant, cf. 4.4.1

Luchtfoto 2013

Relevant, cf. 4.4.1
Figuur 21: Tabel met geraadpleegde bronnen
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ARC(EOLOG)SC(E ZONE
De historische stadskern is sedert 2016 vastgesteld als archeologische zone (ID: 140001).
De historische kern van Brugge vertoont een eivorm en wordt begrensd door de
laatmiddeleeuwse vestinggordel. Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie vaak moeilijk te lezen. De stadsontwikkeling is echter in grote lijnen te volgen aan de
hand van het stratenpatroon en het verloop van de Reie. Recente bodemkundige waarnemingen
hebben nieuwe inzichten gegeven in de vermoedelijk oorspronkelijke loop van de Reie enerzijds,
en in de aanwezigheid van grote natte plekken in de stad anderzijds. Er kon worden aangetoond
dat de Groene Rei wellicht het natuurlijke traject van de Reie vertegenwoordigt, terwijl de
Kraanrei eerder gegraven lijkt, gebruik makend van enkele bestaande natuurlijke depressies.
Bovendien heeft archeologisch onderzoek op verschillende plaatsen kunnen vaststellen dat de
Reie - weliswaar een kleine beek, maar uitwaterend in een getijdengeul - over een brede
overstromingszone beschikte (Baeteman 2007).
Over het pre-middeleeuwse Brugge is een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar. De
vroegste sporen gaan terug tot de steentijd. Vooral uit het neolithicum zijn gegevens
beschikbaar, zoals enkele gepolijste bijlen en een klokbeker. Aardewerk uit de ijzertijd werd op
enkele plaatsen in de Brugse binnenstad aangetroffen. Het Romeinse Brugge is gedurende vele
jaren het onderwerp van discussie geweest. In elk geval is er het tracé van een weg die van west
naar oost de historische kern doorsnijdt en de Brugse Burg dwarst. Uit recent archeologisch
onderzoek blijkt dat er vermoedelijk geen sprake is van een militair of administratief centrum
(zoals Oudenburg en Aardenburg). De site Fort Lapin (iets ten noorden van de historische kern)
heeft een uitzonderlijk karakter dat te maken heeft met handel, terwijl de overige schaarse
vindplaatsen niet afwijken van wat men mag verwachten van de doorsnee Romeinse bewoning
tijdens het Hoge Keizerrijk in de Zandstreek (Van Acker 1986; Thoen 1987; Hillewaert e.a. 2011).
Vondsten uit de laat-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen zijn bijzonder schaars in de
Brugse historische kern. Van het vroegmiddeleeuwse Brugge vinden we ook in de geschreven
bronnen nauwelijks iets terug. Toch werden bij archeologisch onderzoek in het ruimere gebied
rond Brugge vanaf de 6de-7de eeuw op verschillende plaatsen nederzettingsresten
aangetroffen, vaak langs de Romeinse weg van Oudenburg naar Aardenburg (Hollevoet &
Hillewaert 1997/1998; Hillewaert & Hollevoet 2006).
Va af het idde a de de eeu ko e de eerste er eldi ge a de aa Brugge oor.
Brugge vertoont verwantschap met het Scandinavische bryggja, wat steiger of aanlegplaats
betekent. Deze plek wordt gesitueerd bij de Burg en het latere marktplein. Verschillende
vermeldingen wijzen er op dat er ten laatste in de eerste helft van de 10de eeuw een
handelsnederzetting met een haven tot ontwikkeling is gekomen. De oudste munten suggereren
dat Brugge al van in het derde kwart van de 9de eeuw een centrumfunctie vervulde voor de
streek. Door de overbrenging van de relieken van de Heilige Donaas uit Torhout werd Brugge
tenslotte ook het belangrijkste cultuscentrum in de kustregio (Hillewaert e.a. 2011).
De vroege nederzetting bevatte twee kerken en verschillende bewoningskernen: de omgeving
van het huidige Simon Stevinplein, waar vermoedelijk de eerste markt gelokaliseerd was, en de
Oude Burg. De vroegmiddeleeuwse nederzetting beschikte ongetwijfeld ook over een eigen
haven, wellicht in de buurt van de huidige Spiegelrei. Het bestuurlijk centrum of castrum is te
zoeken op de Burg, waar de Vlaamse graaf resideerde en waar zich ook de grafelijke SintDonaaskerk bevond. Het castrum werd achtereenvolgens begrensd door wellicht twee
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grachtfasen met wal en ophoging en later een vierkante muur met torens. Het zogenaamde
groot vierkant is een zone binnen de vroegste nederzetting, begrensd door de natuurlijke
Groene Rei en Sint-Annarei, de gegraven Kraanrei en de depressie van de Spiegelrei, waar zich
het maritieme handelskwartier kan bevonden hebben (Ryckaert 1991; De Witte 1991;
Hillewaert e.a. 2011). Tegen het begin van de 12de eeuw tekenen de contouren van Brugge, als
stad in wording zich duidelijker af. Dit hebben we te danken aan Galbert van Brugge, die de stad
beschrijft in 1127. Hij maakt melding van de eerste stadsgrachten en wallen, van stadspoorten,
een burchtcomplex met klooster, een marktplein en vijf kerken (Hillewaert e.a. 2011). De eerste
stadsomwalling kwam in 1127-1128 tot stand na de moord op graaf Karel de Goede. Het
grootste deel van deze omwalling is nog in het actuele grondplan van Brugge bewaard gebleven.
Men had maximaal de bestaande waterlopen in het verdedigingssysteem opgenomen. De
omwalling bestond uit een gracht, palissades en rudimentaire stadspoorten (Ryckaert 1991). De
combinatie van de vorming van het Zwin (1134), de economische aantrekkingskracht van het
graafschap Vlaanderen en ontwikkeling van de Europese maritieme handel leiden er toe dat
Brugge zich in de 13de en 14de eeuw ontwikkelt tot één van de grootste handelsmetropolen
van Europa en tot een belangrijke internationale geldmarkt. Vanaf de 14de eeuw komt daar dan
nog de aanwezigheid van het Bourgondische Hof in het Prinsenhof bij, die een sterke stimulans
vormt voor kunst en cultuur. Dit alles leidt tot een sterke aangroei van de stadsbevolking en het
ontstaan van nieuwe wijken buiten de eerste stadsomwalling. De grote bevolkingstoename leidt
tot het bebouwen van braakliggende terreinen. Enkele percelen worden bouwrijp gemaakt en
opgehoogd. Al op het einde van de 13de eeuw is de aanleg van een tweede, veel ruimere
stadsomwalling noodzakelijk geworden. Deze stadsomwalling bestaat aanvankelijk uit een
dubbele gracht, een aarden wal met houten palissade en negen stenen poorten (Hillewaert &
Van Besien 2007; Ryckaert 1991). Het archeologisch onderzoek van de laatste 35 jaar heeft in
de Brugse historische kern, wat de late middeleeuwen betreft, vooral informatie aan het licht
gebracht over een aantal ambachten. Het gaat hierbij om de pottenbakkers aan de Potterierei
en Spinolarei, de leerlooiers aan de Garenmarkt en de Eekhoutstraat en de textielververs aan
de Verversdijk (De Witte 1988; Ryckaert 1991). Het sociaal-religieus landschap van Brugge is
indrukwekkend en archeologisch ook al aan bod gekomen. Allerhande liefdadigheidsinstellingen
(godshuizen), passantenhuizen, hospitalen, zoals Sint-Jans, kloosters, zoals augustijnen en
kar eliete , … o de er ee o derko e . Na de godsdie sttroebelen kwamen er nog enkele
ordes ij zoals de jezuïete , kartuizeri e , … ‘ kaert
. Va af de de eeu is de
internationale rol van Brugge uitgespeeld. Het bevolkingsaantal daalt sterk. In 1614 wordt,
tijdens het Twaalfjarig Bestand, een aanvang genomen met het omvormen van de tweede
omwalling tot een gebastioneerde vesting.
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Figuur 22: Afbakening archeologische zone van Brugge (Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed)

CENTRALE ARC(EOLOG)SC(E )NVENTAR)S CA)
Voor wat de Centrale Archeologische Inventaris betreft worden er in de nabije omgeving twee
locaties aangeduid. Eén locatie, CAI locatie 152396, bevindt zich onmiddellijk ten noorden van
het studiegebied. De tweede is te situeren ten noodwesten, ter hoogte van de Snaggaardstraat.
o

CAI Locatie 152396:

CAI Locatie 152396 vermeld vondsten van IJzertijd-aardewerk ter hoogte van de
Snaggaardstraat – Spermaliestraat.
o

CAI Locatie 152797:

Vermelding van losse vondsten bestaande uit aardewerk uit de IJzertijd en een aantal
laatmiddeleeuwse beer- en tonputten op een terrein tussen de Snaggaardstraat en de
Oliebaan van de School Spermalie.

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)

33

Figuur 23: Overzichtskaart van CAI met aanduiding van studiegebied (paars) (bron: CAI en Geopunt
2016)

De overzichtskaart geeft alle relevante CAI-meldingen binnen een straal van 500m weer rondom
het studiegebied, aangeduid in blauw. Relevante aanduidingen worden eveneens afgebeeld.
CAI

Locatie

Omschrijving

Datering

152396

SnaggaardstraatSpermaliestraat

Losse vondsten

IJzertijd

152797

SnaggaardstraatOliebaan

Losse vondsten en
structuren

IJzertijd en
laatmiddeleeuws

Figuur 24: overzichtstabel CAI
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)NVENTAR)S BOUWKUND)G ERFGOED
In de Inventaris Bouwkundig Erfgoed is de volledige Carmersstraat opgenomen als erfgoedrelict
(ID: 111930) alsook het Engels Klooster (ID: 83118) en verschillende burgerhuizen.

4.3.1

CARMERSSTRAAT (ID: 111930)
De Carmersstraat loopt vanaf Sint-Annarei in het westen, beginnend bij de Carmersbrug, naar
de Peterseliestraat en eindigend bij de Kruisvest in het oosten. De naamgeving is afgeleid van
het verdwenen Carmersklooster, gesitueerd op de hoek van de Elisabeth Zorghestraat. Zij
vestigden zich hier in 1265. Het klooster werd in 1797 gesekwestreerd en afgebroken. Op de
locatie bevindt zich nu het Sint-Leocollege.
Op basis van de kaart van Marcus Gerards (1562) is er duidelijk sprake van een dichtbebouwde
straat.

4.3.2

ENGELS KLOOSTER (ID: 83118)
Het Engels Klooster is gelegen langs de noordelijke zijde van de Carmersstraat. Het deels
ommuurd complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden
opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw. Sedert 2009 is het Engels Klooster ook
vastgesteld als bouwkundig erfgoed.
De bewuste tuinvleugel met was- en strijkkamer is opgetrokken in 1853 en kende een aantal
aanpassingen in de vroege 20ste eeuw. De vleugel is voorzien van een zadeldak bedekt met
Vlaamse pannen en is horizontaal belijnd door bakstenen muizentandfries. De gevels zijn
geritmeerd door spaarvelden afgelijnd door lisenen waartussen rondboogfries. De rechthoekige
muuropeningen zijn voorzien van arduinen lekdrempels.
In het verlengde hiervan bevindt een bakstenen aanbouw uit 1906 waarin op heden de
strijkkamer ondergebracht werd.
In mei 2014 werd een uitgebreide studie gewijd aan de geschiedenis en de erfgoedwaarde van
het klooster. De studie werd uitgevoerd door studenten van het Raymond Lemaire International
Centre for Conservation uit Leuven (Bouton e.a. 2014).
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CARTOGRAF)SC(E BRONNEN
4.4.1

JACOB VAN DEVENTER (CA. 1550)

Figuur 25: Stadsplan van J. Van Deventer met aanduiding van de Carmersstraat (Bron: Koninklijke
Bibliotheek van België)
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Figuur 26: Detail uit het stadsplan van Van Deventer met weerga e a het passa te huis Nazareth
(blauw)

4.4.2

MARCUS GERARDS (CA. 1562)
Op het stadsplan van Brugge door Marcus Gerards wordt de Carmersstraat duidelijk
weergegeven als Carmersstraete . Op de locatie van het latere Engelse klooster is het
passa te huis Nazareth zeer duidelijk eergege e . Opnieuw wordt de laatmiddeleeuwse
stadsomwalling weergeven en enkele houten staakmolens.

Figuur 27: Detail uit het stadsplan van Marcus Gerards met aanduiding van het passantenhuis
Nazareth geel (Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed)
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4.4.3

FRICXKAART (CA. 1745)

Figuur 28: Fricxkaart met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

De kaart van Frickx is te algemeen om relevante informatie aan te reiken omtrent eventueel
historisch bouwkundig of archeologisch erfgoed binnen het onderzoeksgebied. De kaart toont
enkel heel summier de historische stad met de laatmiddeleeuwse stadsomwalling en de tweede
gebastioneerde stadsversterking aangelegd in 1614 tijdens het Twaalfjarige Bestand.
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4.4.4

FERRARISKAART (CA. 1771- 1778)

Figuur 29: Ferrariskaart met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

Op de kaart van Ferraris is het gebouwencomplex van het Engels Klooster duidelijk weergegeven
en wordt ter hoogte van het projectgebied de kloostertuin aangeduid. De kaart geeft ook een
duidelijk beeld van de laatmiddeleeuwse stadsomwallingbestaande uit een omwalling , natte
gracht en een stadsmuur met halfronde flankeertorens. Op de omwalling worden een aantal
houten staakmolens aangeduid. Buiten de laatmiddeleeuwse stadsomwalling is de tweede
gebastioneerde stadsversterking met demi-lunes zichtbaar aangelegd in 1614 tijdens het
Twaalfjarig Bestand.

4.4.5

ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841)
De Atlas der Buurtwegen is het stadscentrum van Brugge niet gekarteerd en is dus niet relevant.
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4.4.6

VANDERMAELENKAART (CA. 1846-1854)

Figuur 30: De Vandermaelenkaart met aanduiding van het studiegebied (rood en geel) (bron:
Geopunt 2016)

De Vandermaelenkaart geeft enkel het kloostercomplex summier weer en wordt ter hoogte
van het projectgebied een open tuin aangeduid.
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4.4.7

POPPKAART (1842-1879)

Figuur 31: Poppkaart met aanduiding van het studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

Op de Poppkaart orde de kloosterge ou e eergege e
et het ijs hrift Convent des
Dames Anglaises . Nog steeds ordt a hter het klooster o ple ee ope tui aa geduid.

RECENTE LANDSC(APSVERANDER)NGEN
Op asis a de lu htfoto s genomen in 1971 en tussen 2013-2015 (Geopunt 2016) is er voor
wat het onderzoeksgebied weinig verandering waar te nemen.

2016I34 (AOE)/ 20319.R1 (intern)

41

Figuur 32: Orthofotomozaïek (grootschalige winteropnamen, kleur 2013-2015) met aanduiding van
het studiegebied (rood) (bron: Geopunt 2016)

Figuur 33: Kleinschalige luchtfoto uit 1971 met aanduiding van de onderzoekszone (rood) (bron:
Geopunt 2016)
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5 BESLU)T VAN RESULTATEN
)NTERPRETAT)E EN DATER)NG
Op basis van de landschappelijke en historische/archeologische gegevens kan een inschatting
gemaakt worden van de aard en de datering van de eventuele archeologische erfgoedwaarden
binnen het onderzoeksgebied.
Het onderzoeksgebied is gesitueerd binnen de historische binnenstad van Brugge en is sedert
2016 vastgesteld als archeologische zone. Het projectgebied is gelegen onmiddellijk ten westen
van de laatmiddeleeuwse stadsomwalling (Kruisvest) en ca. 300m ten oosten van de Potterierei,
waarvan bekend is dat zich hier laatmiddeleeuwse artisanale activiteiten (o.a.
pottenbakkersactiviteiten) bevonden.
In het verleden werden in het stadscentrum van Brugge ook reeds meerdere vondsten gedaan
die teruggaan tot de IJzertijd en de Romeinse periode.
Onmiddellijk ten noorden van het projectgebied, langs de Snaggaardstraat, werden in het
verleden laatmiddeleeuwse structuren archeologisch onderzocht door de Stedelijke
Archeologische Dienst van Brugge.
De Carmersstraat, waarvan de naam is afgeleid is van voormalige Carmerssklooster, gevestigd
in 1265 op de hoek van de Carmersstraat en de Elisabeth Zorghestraat, wordt reeds op 16 de
eeuwse cartografie aangeduid als een verkeersweg met aan weerszijden duidelijke
lintbebouwing.
Binnen het onderzoeksgebied bevond zich voor ca. 1647 het historisch geattesteerde
passa te huis Nazareth . Op historis he artografie uit de de eeuw zoals o.a. Van Deventer
en Marcus Gerards, wordt dit passantenhuis duidelijk weergegeven. Omstreeks 1647 werd het
bestaande passantenhuis deels afgebroken en omgevormd tot het zogenaamde Engels Klooster.

)NSC(ATT)NG POTENT)EEL TOT KENN)SVERMEERDER)NG
Het potentieel tot kennisvermeerdering van het onderzoeksgebied bestaat hier voornamelijk uit
het eventueel aantreffen van archeologisch erfgoed met betrekking tot de historische
stadsontwikkeling van Brugge en eventuele structuren die met het voormalige passantenhuis in
verband kunnen gebracht worden. Uiteraard is het aantreffen van vondsten uit vroegere
periodes (IJzertijd, Romeins, vroegmiddeleeuws) ook steeds mogelijk.
Met de inplanting van de huidige tuinvleugel in 1853, met de aanwezigheid van enkele kelders,
en de uitgevoerde aanpassingen in de vroege 20ste eeuw, is het nog de vraag in welke mate het
eventueel aanwezige erfgoed reeds werd verstoord tijdens de uitvoering van de
infrastructuurwerken. Zeker op de locaties van de aanwezige kelders die reiken tot ca. 2m onder
het maaiveld is het eventuele aanwezige bodemarchief reeds onherroepelijk verloren gegaan.
Wat de geplande afbraak van de bestaande tuinvleugel en de nieuwbouw va het Ne
Co e t betreffen worden er geen bodemingrijpende werkzaamheden voorzien. Van het
bestaande gebouw wordt enkel het opgaande muurwerk boven het maaiveld afgebroken. Met
andere woorden aan de aanwezige funderingen wordt niet geraakt. Ook de bestaande kelders
onder de huidige vleugel worden niet uitgebroken, maar opgevuld. Op het niveau van het
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huidige maaiveld wordt een funderingsplaat voorzien waarop het nieuwe woongebouw zal
worden opgericht.

BESLU)T VOOR N)ET GESPEC)AL)SEERD PUBL)EK
Het onderzoeksgebied is gesitueerd binnen de historische stadskern van Brugge en is sedert
2016 vastgesteld als archeologische zone. Het projectgebied bevindt zich onmiddellijk ten
westen van de laatmiddeleeuwse Kruisvest en ten oosten van de Potterierei. Vanaf ca. 1647
werd binnen het onderzoeksgebied het Engels Klooster ingericht. Voorheen bevond zich op de
terreinen het roegere passa te huis Nazareth , dat te a dere reeds aa geduid ordt op
enkele 16de eeuwse stadsplannen (Van Deventer, ca. 1550 en Marcus Gerards, 1562).
De bestaande tuinvleugel uit 1853 en aangepast in het begin van de 20ste eeuw wordt
afgebroken en vervangen door een nieuwe woonvleugel voor de zustergemeenschap, het
zoge aa de Ne Co e t . Hierbij wordt oorspronkelijke begrenzing van de tuinvleugel
behouden en worden bij de nieuwbouw ook geen bodemingrepen uitgevoerd. De bestaande
kelders onder de huidige constructie worden opgevuld en op de bestaande funderingen wordt
een funderingsplaat waarop de nieuwe woonvleugel wordt opgetrokken.
Dor het feit dat er bij de geplande infrastructuurwerken er geen bodemingrepen uitgevoerd
worden en er dus geen aantasting is op het eventuele archeologische bodemarchief, wordt dan
ook geadviseerd om de bewuste terreinen vrij te geven.

BESLU)T ARC(EOLOG)SC(E VOORKENN)S VOOR GESPEC)AL)SEERD PUBL)EK
Geologisch is het projectgebied is gesitueerd op de overgang van het Lid van Beernem (type
AaBe) in het westen en het Lid van Oedelem (type AaOe) in het oosten. Het Lid van Beernem
kenmerkt zich door de aanwezigheid van grijsgroen zand, kleihoudend met aanwezigheid van
kleilaagjes, zandsteen (veldsteen), weinig kalkhoudend, glauconiet- en glimmerhoudend. Het
Lid van Oedelem (type AaOe) en kenmerkt zich door de aanwezigheid van donkergrijs tot
bleekgrijs zeer fijn zand met kleiige eenheden, kalkzandsteenbanken, kalkhoudend en schelpen.
Bodemkundig is het onderzoeksgebied gesitueerd op de overgang van de kustvlakte en de
zandstreek. Het onderzoeksgebied is gelegen in de historische binnenstad en werd dan ook
gekarteerd als bebouwde zone (OB).
Voor de omgeving van Brugge is er de aanwezigheid van dekzanden die een complexe gordel
vormen van W-O-strekkende dekzandruggen, de zogenaamde afzettingen van Maldegem. Die
vertonen een steile zuidwaarts gerichte lijzijde en een zacht naar het noorden gerichte loefzijde.
Deze dekzandgordel strekt zich uit vanaf Gistel tot Stekene en is te volgen over Sint-Michiels,
Brugge-centrum, Assebroek, Sijsele, Male, Maldegem en Adegem. De dikte varieert van ca. 1m
(in de deflatiekommen) tot ca. 5m (op de ruggen).
Het projectgebied is op de Belgische Bodemkaart gekarteerd als bebouwde zone (OB).
Het onderzoeksgebied is gesitueerd binnen de historische stadskern van Brugge en is sedert
2016 vastgesteld als archeologische zone. Het projectgebied bevindt zich onmiddellijk ten
westen van de laatmiddeleeuwse Kruisvest en ten oosten van de Potterierei.
Onmiddellijk ten noorden van het onderzoeksgebied werden in het verleden laatmiddeleeuwse
structuren (o.a. ton- en afvalputten) onderzocht door de Stedelijke Archeologische Dienst van
Brugge. Hierbij kwamen ook vondsten aan het licht die wijzen op aanwezigheid in de Ijzertijd.
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Hierdoor bevat het onderzoek dan een mogelijk hoog archeologisch potentieel, waarbij naast
laat- en postmiddeleeuwse sporen en structuren er ook vondsten aan het licht kunnen komen
uit de IJzertijd en Romeinse periode.
Vanaf ca. 1647 werd binnen het onderzoeksgebied het Engels Klooster ingericht. Voorheen
e o d zi h op de terrei e het roegere passa te huis Nazareth , dat ten andere reeds
aangeduid wordt op enkele 16de eeuwse stadsplannen (Van Deventer, ca. 1550 en Marcus
Gerards, 1562).
Het Engels Klooster en de Carmersstraat met verschillende burgerhuizen is opgenomen als
Bouwkundig Erfgoed.
De bestaande tuinvleugel uit 1853 en aangepast in het begin van de 20ste eeuw wordt
afgebroken en vervangen door een nieuwe woonvleugel voor de zustergemeenschap, het
zoge aa de Ne Co e t . Hier ij ordt oorspro kelijke egre zi g a de tui leugel
behouden en worden bij de nieuwbouw ook geen bodemingrepen uitgevoerd. De bestaande
kelders onder de huidige constructie worden opgevuld en op de bestaande funderingen wordt
een funderingsplaat voorzien voor de nieuwe woonvleugel.
Door het feit dat er bij de geplande infrastructuurwerken er geen bodemingrepen uitgevoerd
worden, wordt dan ook geadviseerd om de bewuste terreinen vrij te geven.

TERUGKOPPEL)NG ONDERZOEKSVRAGEN
5.5.1

ONDERZOEKSVRAGEN ARCHEOLOGIENOTA
Hier onder volgt een terugkoppeling van de onderzoeksvragen van de archeologienota.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?

Voor wat het onderzoekslocatie betreft is de positie ervan binnen de historische
stadskern van Brugge en de ligging onmiddellijk ten westen van de laatmiddeleeuwse
Kruisvest. Op de locatie be o d zi h tot a.
het passa te huis Nazareth , dat
werd opgegeven en aangepast voor de oprichting van het Engels Klooster omstreeks
1647.
Op basis van de in de nabije omgeving aangetroffen vondsten is er de aanwezigheid
van IJzertijdvondsten en sporen en structuren uit de late middeleeuwen.
-

Hoe was de oude perceel indeling/wegen indeling?

Voor wat het onderzoeksgebied betreft wordt de Carmersstraat reeds aangeduid op
16de eeuwse stadsplannen. Op het stadsplan van Marcus Gerards ca. 1562 wordt deze
reeds aa geduid als Carmerstraete e is op dat oge lik reeds aa
eerszijde
voorzien van lintbebouwing bestaande uit smalle panden haaks gericht op de
Carmersstraat.
-

Welke info is er nog te vinden over de huidige bebouwing of voormalige
constructies op het terrein?

Het onderzoeksgebied langs de Carmersstraat is op heden volledig ingenomen door het
kloostercomplex en tuinen van het Engels Klooster. Het complex kwam tot stand vanaf
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ca. 1647. Voor de inplanting van het nieuwe kloostercomplex werd het reeds
de
aa ezige passa te huis Nazareth grote deels afge roke . Op
eeuws
kaartmateriaal wordt dit passantenhuis duidelijk weergegeven.
-

ln welke mate is het terrein reeds verstoord?

Er kan gesteld worden dat de bouw van de tuinvleugel en de aanpassingen en
voornamelijk de aanleg van de kelders, het eventuele aanwezige archeologisch
bodemarchief grotendeels heeft aangetast.
-

ln welke mate verstoren de geplande werken archeologisch erfgoed?

Voor wat de geplande afbraak betreft worden de bestaande kelders en funderingen
niet uitgebroken en worden er geen terreinwijzigingen aangebracht. De aanwezige
kelders worden opgevuld en op het niveau van het maaiveld wordt een
funderingsplaat aangebracht voor de oprichting van de nieuwe woonvleugel. Op die
manier worden er geen werkzaamheden uitgevoerd met bodemingreep. Met andere
woorden, er is geen sprake van aantasting van eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed.
-

ls er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of
nabijgelegen percelen reeds info beschikbaar over de aard en de opbouw van het
aanwezige bodemarchief?

In 1990 werd bij een archeologische controle op een perceel van de School Spermalie
tussen de Snaggaardstraat en de Oliebaan, ten noorden van het onderzoeksgebied,
enkele laatmiddeleeuwse tonwaterputten en een afvalkuil met afgezaagde
hoornpitten aangetroffen. Verdere informatie omtrent de aard en de opbouw van het
bodemarchief ontbreekt.
-

Welke onderzoeksvragen kunnen bijkomend bij de prospectie met ingreep in de
bodem beantwoordt worden?

Niet van toepassing
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9 B)JLAGEN
B)JLAGE: CONCEPTNOTA EN PLANNEN
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1.

Inleiding

Het Engels Klooster of het Klooster van Nazareth kent een lange geschiedenis. Reeds in 1629
vestigden een aantal Engelse zusters, afkomstig uit Sint-Monica Leuven, zich te Brugge. Doorheen de jaren kreeg het klooster zijn huidige vorm, gesitueerd tussen de Carmersstraat en
Snaggaardstraat. De zusters leven als een gemeenschap van Reguliere Kanunnikessen van
St.-Augustinus waarbij ze de voorrang geven aan het koorgebed en het gemeenschappelijk leven dat uitvloeit in het apostolaat.
Sinds enkele jaren bezint de zustergemeenschap zich over de toekomst van haar klooster. Welk
is de toekomst van de site, hoe en waar vindt het klooster haar plaats,… zijn vragen die centraal staan binnen deze reflectie. Deze reflectie dient gekaderd te worden binnen een algemene
transitie waarbij het beheer van de kloostergemeenschap evolueert. Hierbij vindt een overdracht plaats van de doelstellingen van de zusters.
Vanuit een verwarmingsproblematiek, de CV-installatie bevindt zich immers op de zolder van
het schoolgebouw dat aan St-Leo werd verkocht, werden discussies gevoerd over de invulling
van het gebouw. Ultiem wordt geopteerd om een herbestemming te geven aan de tuinvleugel.
Een ‘New Convent’ dat de zusters toelaat om hun gemeenschap verder te zetten in een omgeving die aangepast is aan hun noden en op een schaalniveau die daarbij aansluit.
Met het ‘New Convent’-project wensen de zusters bovendien continuïteit te geven aan de herbestemming van het ensemble met functies die een intellectuele functie omtrent bezinning en
spiritualiteit garanderen. Hierbij wordt de mogelijkheid aangezet om een nieuwe lekengemeenschap een plaats te bieden binnen het Engels Klooster en de stad. Het ‘New Convent’ zal met
andere woorden een hefboom generen naar de toekomst voor de volledige site en een meerwaarde zijn voor de Brugse binnenstad.
Binnen deze nota wensen we het ‘New Convent’-project nader toe te lichten. We gaan in hoofdstuk twee dieper in op de huidige situatie. We kaderen het klooster binnen de Brugse erfgoedcontext voeren een room-by-room analyse uit. In hoofdstuk drie kaderen we het gevoerde
onderzoekstraject, de architecturale en stedenbouwkundige visie en staan we stil bij het duurzaamheidsaspect.
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1.1

Context

Het klooster van de Engelse Kanunnikessen behelst een gebouwenblok ten zuiden begrensd
door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurd complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.
De classicistisch kloosterkerk werd omwille van het algemeen belang beschermd als monument
in 1974. In 1982 werd ook de rest van de kloostergebouwen aan de Carmersstraat beschermd
als monument. De historische en artistieke waarde van het Engels Klooster wordt door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) gemotiveerd “als klooster
gesticht in 1629 met belangrijke bouwperioden in de 17de, 18de en 19de eeuw.” De tuinvleugel
waar onderhavig project zich op richt maakt geen deel uit van deze bescherming. De omgeving,
die het oorspronkelijke terrein behelst met de tuin aan beide zijden van de Snaggaardstraat is
eveneens sinds 1982 beschermd als stadsgezicht. In 2009 werd het Engels Klooster ook vastgesteld als bouwkundig erfgoed.
Daarnaast maakt het Klooster deel uit van de UNESCO werelderfgoed-contour ‘historisch
stadscentrum van Brugge’ en sinds februari 2016 van de vastgestelde archeologische zone.
Deze zone heeft betrekking op de volledige Brugse binnenstad, waarbij de afbakening rekening
houdt met het 19de eeuwse gereduceerde kadaster. Dit bevat immers een duidelijk beeld van
voor de industrialisering.
De aan het klooster verbonden school, op de hoek van de Carmersstraat en Speelmansstraat,
werd in 1973 opgeheven en verbouwd als gastenverblijf. In 2008 werd dit deels gekocht door
de vzw Hemelsdaele-Sint-Leocollege die er een internaat in onder bracht. Momenteel staat het
gebouw evenwel leeg.
Zoals gesteld in de inleiding bezint de zustergemeenschap zich reeds enkele jaren over haar
toekomst en die van het klooster. Daarin laten de zusters zich bijstaand door een aantal raadgevers, de beheerraad.
In mei 2014 werd een studie afgerond door de studenten van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation uit Leuven, onder leiding van prof. Thomas Coomans de Brachène
& prof. Paul Lievevrouw. Aansluitend werd SumProject – eerder Groep Planning genaamd en
eind jaren ‘70 betrokken bij diverse ingrepen & restauraties – gevraagd om de zusters te adviseren over de toekomst van de site en het klooster.
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Bovenaanzicht Engels Klooster © Apple Maps
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Toegang Engels Klooster © screen flanders
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1.3

Het project

De reeds aangehaalde verwarmingsproblematiek gaf aanleiding voor discussies over de invulling van het gebouw en diverse evaluaties, steeds in permanent en opbouwend overleg met
de zustergemeenschap en haar raadgevers. Vanuit deze discussies werd geoordeeld dat een
herbestemming een nieuwe toekomst kan geven aan het Klooster.

Comfortabele woonzone
Het ‘New Convent’ behelst 2 bouwlagen. Op de verdieping situeren zich de cellen (kamers) van
de zusters met individuele badkamer. Uit de analyse lijkt het gepast om het afzonderlijk was- en
strijkgebouwtje te behouden en te integreren in het nieuw geheel als een stille ruimte.

Er werd onderzocht of het opportuun is om de leefgemeenschap in een compacte ruimtelijke
lay-out te organiseren: hetzij door renovatie in het gebouw, hetzij door een herbestemming
– steeds aangevuld met een link naar de gemeenschappelijke ruimtes met name de kerk, de
keuken,… Ook de opdeelbaarheid van het gebouw naar mogelijke andere bestemmingen werd
onderzocht. Enerzijds als museum en stadsgerichte link, anderzijds als educatieve opleidingsgerichte activiteit en het beheer van de onthaalfunctie.

De opdracht van een comfortabele woonzone, een compact ‘New Convent’, werd geëvalueerd
aan de hand van diverse scenario’s, die geleidelijk voorgelegd werden enerzijds aan de dienst
Monumentenzorg en Erfgoedzaken van de stad, alsook aan het Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaanderen.

‘New Convent’

De conclusie van een herbestemming/nieuwbouw van de tuinvleugel om een zo optimaal conceptueel en energetisch onderkomen te verzekeren in het teken van eenvoud, leek een evidentie. We wensen het bestaande klooster in een toestand van continue maintenance te brengen
en wensen het gebruik van het gebouw te richten op de momenten wanneer het klimaat ideaal
is.

Een herbestemming van de huidige tuinvleugel, tussen de twee tuinen, als ‘New Convent’ zal de
zusters toelaten hun gemeenschap verder te zetten in een aangepaste omgeving waarbij het
concept levenslang wonen van toepassing is. Er is voor de zusters een duidelijke nood aan een
hedendaagse woonomgeving op een leefbare schaal.
De locatie van de vroeg 20ste-eeuwse tuinvleugel, dat in de loop der jaren werd verhoogd, is
geschikt voor deze herbestemming. Het gebouw betreft momenteel was- en strijkkamers die
aangebouwd zijn tegen het keukengebouw en krijgen de laagste waardering in het waarderingsonderzoek van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation.

1.4

Opmetingsplannen

De tuinvleugel werd opgemeten door studiebureau Goeghebeur eind 2015, met behulp van een
stadssubsidie, teneinde de herbestemming te vergemakkelijken. De plannen van de bestaande
toestand zijn hierbij toegevoegd.

Het vervangen van dit gebouw is een stap die het Klooster ten goede komt, zodat ingrepen elders in het gebouw vermeden worden. Omwille van de begeleidende waarde achten we het mogelijk om het gebouw te vervangen. Bovendien hebben de bijgebouwen hun specifieke functie
deels verloren en is een verbouwing voor een nieuwe functie, gelet op de huidige normeringen,
onmogelijk.

Optimale toegankelijkheid
Een onafhankelijke inkom van het ‘New Convent’ vanaf de binnenkoer in de Carmersstraat 85 is
een must omwille van een eigen identiteit van het ‘nieuw klooster’. Het wordt gesitueerd in de
linkse hoek van de koer ter plaatse van een vroegere toegang.
Het parcours van inkom tot de New Convent gebeurt via de kloostergang, langsheen de Heilige
St-Augustinus, naar de toegangsdeur van de huidige keuken & kelder. Het parcours verloopt
verder via de bestaande keuken, die opgeruimd wordt van het overbodig materiaal, zodat een
vergaderruimte er een plaats kan vinden, alsook een kantoor op het bestaande verhoog boven
de kelder.
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Engels Klooster - ‘New Convent’, perspectieven tijdens het ontwerpproces in functie van het totale beeld maar verschillend ten opzochte van een aantal details, ontwerp SumProject
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Bestaande toestand - grondplannen, opgemeten door studiebureau Goeghebeur 2015
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Bestaande toestand - gevels, opgemeten door studiebureau Goeghebeur 2015
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Bestaande toestand - gevels, opgemeten door studiebureau Goeghebeur 2015

3138

11

SumProject - Engels Klooster - ‘New Convent’

Bestaande toestand - doorsneden, opgemeten door studiebureau Goeghebeur 2015
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Bestaande toestand - doorsneden, opgemeten door studiebureau Goeghebeur 2015
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Koepelkerk Engels Klooster © screen flanders
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2.

Analyse van de huidige situatie

2.1

Brugs werelderfgoed

De Brugse binnenstad spreekt tot de verbeelding. Het historisch kader van charmante reien,
monumentale architectuur en middeleeuwse straatjes verkreeg dan ook terecht een nominatie
tot UNESCO werelderfgoed in 2000. De Brugse binnenstad heeft drie maal de erkenning van
‘World Heritage Property’. Het begijnhof (als deel van de seriële nominatie van Vlaamse begijnhoven in 1998), het belfort (als deel van een seriële nominatie van Belgische en Franse belforten in 1999) en de totale Brugse binnenstad (2000) worden door UNESCO een uitzonderlijke
universele waarde toegedicht.
Brugge werd opgenomen op de werelderfgoedlijst op basis van criteria ii, iv en vi. Voor Brugge
werd dit als volgt verantwoord:

“Criterium ii (exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within
a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts,
town-planning or landscape design): The Historic Town of Brugge is testimony, over a long period, of a considerable exchange of influences on the development of architecture, particularly
in brick Gothic, as well as favoring innovative artistic influences in the development of medieval
painting, being the birthplace of the school of the Flemish Primitives.”
“Criterium iv (be an outstanding example of a type of building, architectural or technological
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history): The Historic
Town of Brugge is an outstanding example of an architectural ensemble, illustrating significant
stages in the commercial and cultural fields in medieval Europe, of which the public, social, and
religious institutions are a living testimony.”
“Criterium vi (be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or
with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria): The town of Brugge has been the birthplace of the Flemish Primitives and a centre of
patronage and development of painting in the Middle Ages with artists such as Jan van Eyck
and Hans Memling.”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engels Klooster: Augustinessen – Reguliere Kanunnikessen van Windiesheim
Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie: zusters Augustinessen
Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie
De Zusters Augustinessen van Meaux
Zusters Dominicanessen van de Heilige Catharina van Siëna
Zusters van de Heilige Jozef
Karmelklooster van het Kostbaar Bloed en Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel
Klooster van de Paters Karmelieten
De Zwartzusters van Bethel o.s.a.
Vereniging der Zusters Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Zusters Maricolen
Minderbroeders Kapucijnen
…

Reeds in het verleden hebben er verschillende herbestemmingen plaatsgevonden. Zo is het
Sint-Janshospitaal omgevormd tot een museum, het Kartuizerinnenklooster huisvest de kantoren van het OCMW, Spermalie Nieuw Jeruzalem werd omgevormd tot blinden- en dovenschool
en een hotelschool, het klooster van Sarepta werd ingezet als militair gebouw en later als
school, Hof Bladelin wordt momenteel gebruikt door de KU Leuven voor educatieve en culturele
activiteiten, alsook postacademische vorming,…
Reeds bij de opmaak van het Structuurplan Brugge 1972, het eerste in zijn soort, werd er duiding gegeven dat er diende nagedacht te worden over noodzakelijke herbestemming van religieuze complexen. Vandaag is deze discussie levendiger dan ooit.
Brugge is een levende stad. Het patrimonium van Brugge is dus geen statisch gegeven, maar
vereist een specifieke omgang. Wanneer een dynamisch stadsontwikkelingsproject binnen het
historisch kader zich aandient, staat Brugge voor de uitdaging om de balans te vinden tussen
het respect voor de erfgoedwaarden en de hedendaagse stedelijke ontwikkeling.

Wanneer een site wordt opgenomen door UNESCO start er een automatisch een proces van
management, monitoring en bewaring. Op basis van een ‘reactive monitoring mission’ van
UNESCO en ICOMOS experten in 2010 werd een ‘state of conservation’ en ‘managementplan’
opgemaakt voor de werelderfgoedsite Brugge. Dit managementplan duidt aan hoe er kan worden omgegaan met de verschillende schaalniveaus van belang voor het werelderfgoed.
Binnen dat werelderfgoed bezit de stad Brugge een aanzienlijke concentratie van religieus
erfgoed (kerken, kapellen, kloosters,…). Tot op de dag van vandaag zijn er 26 actieve religieuze
gemeenschappen actief in de Brugse binnenstad, maar ook in Sint-Kruis (2), Sint-Andries (2),
Assebroek (4) en Sint-Michiels (3). In de binnenstad situeren de meeste zich tussen de eerste
en tweede fortificatie.
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2.2

Het Historic Urban Landscape

In verschillende wetgevende en richtinggevende documenten worden stadsgezichten en
stadslandschappen op verschillende manieren gedefinieerd. Sinds het Vienna Memorandum
(2005) is het ‘historic urban landscape’, het historisch stadslandschap, de meest gangbare benadering voor grotere erfgoedgehelen.

“The historic landscape is the urban area understood as a historic layering of cultural and
natural values, extending beyond the notion of “historic center” or “ensemble” to include the
broader urban context and its geographical setting.
This wider context includes the site’s topography, geomorphology and natural features; its built
environment, both historic and contemporary; its infrastructures above and below ground; its
open spaces and gardens; its land use patterns and spatial organization;
… its visual relationships; and all other elements of the urban structure. It also includes social
and cultural practices and values, economic processes, and the intangible dimensions of heritage as related to diversity and identity.”
Het historisch stadslandschap kan geïnterpreteerd worden als een samenhangend ruimtelijk
geheel dat authenticiteit en integriteit vertoont ten aanzien van geschiedenis, morfologie en architectuur. Het landschap wordt in belangrijke mate mee bepaald door niet-materiële elementen zoals sociale, economische en culturele patronen. Om de historische-stadslandschappelijke
waarde van een stadsdeel te bepalen wordt het geïdentificeerd ruimtelijke geheel geanalyseerd
op basis van de kwaliteit van de morfologische structuur en van de bestaande architectuur, in
verhouding met de historische context. Context, morfologie en architectuur worden in relatie
met elkaar onderzocht.

Seminariekwartier
Het seminariekwartier is als een duidelijke afzonderlijke entiteit gegroeid binnen de Brugse
binnenstad. De Langerei zorgt voor een duidelijke grens tussen het kwartier en de stadskern.
Deze historische water-as en water in het algemeen heeft in belangrijke mate de groei van
Brugge bepaald. Het water vertoont overheen het grondgebied van Brugge een grote diversiteit aan ruimtelijke interacties met de openbare ruimte, groene gebieden en gebouwen. De
kwaliteit van de stedelijke ruimte wordt versterkt door de aanwezigheid van het water, zowel
in de binnenstad als aan de stadsrand. Bovendien is binnen het Seminariekwartier een wisselwerking aanwezig met de windmolens op de Kruisvest.
Het kwartier wordt gekenmerkt door een typisch landgebruik van een aantal kloosters. Dit
creëerde een open en groen karakter dat vandaag nog steeds aanwezig is. De beschikbare
ruimte gaf verschillende religieuze functies (Potterie, Seminarie, Spermalie, St.Leo, Apostolinnen) de mogelijkheid om uit te groeien op grote schaal. Voorts kent het kwartier hoofdzakelijk
een woonfunctie die geconcentreerd is tussen de Langestraat en Carmersstraat en tussen de
Peterseliestraat en de fortificatie.

Het structuurplan uit 1972 suggereert dat het blok met het Engels Klooster, het Seminarie
met abdij Ter Duinen en Spermalie ideaal gelegen is voor de uitbouw van een culturele hub en
de ontwikkeling van postuniversitair onderwijs en congressen. De zone werd aangeduid als
een reservezone voor ontwikkelingen die toen nog niet voorzien konden worden (Groep Planning, 1976, p.187).

Het stedelijk landschap wordt bepaald door verschillende morfologische elementen/dragers
zoals waterwegen en bruggen, groene ruimten (al dan niet openbaar), straten en pleinen, het
stedelijk dak, architectuur, het silhouet van de stad/gabariet, perspectieven/doorzichten, verbindingen met de omgeving,…

In Brugge zijn er op verschillende schalen ruimtelijke dragers die het stadslandschap definiëren. Een aantal belangrijke elementen zijn het stedelijk basisweefsel, dat als drager functioneert voor verschillende stedelijke patronen, de groene rand rond de historische kern, de
noordoostelijke groene structuur en het netwerk van pleinen rond de Burg. Het gaat hierbij
niet louter om fysieke structuren an sich, maar ook om beeldbepalende elementen binnen en
buiten de binnenstad die een impact hebben op de perceptie van het stedelijk landschap.
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2.3

Het Engels Klooster

Het Engels Klooster wordt gekenmerkt door een ommuring en heeft voor eeuwenlang gefunctioneerd als een enclave in de stad. Van bij de oprichting in 1629 was er een omwalling van 3,60
meter aanwezig, deze werd na Wereld Oorlog II verhoogd tot 4 meter. Er werd geen visuele
connectie tussen de straat en de tuinen voorzien zodat de zusters bevat waren in hun religieus
leven. Enkele jaren na de bouw van de kerk werd deze opengesteld voor het publiek. Toch bleef
er omwille van het Engels en Frans taalgebruik een barrière bestaan tussen de zusters en hun
omgeving. Na het Tweede Vaticaans Concilie versterkten de zusters hun band met de stad door
het openen van een gastenverblijf en het verlenen van onderwijs.
In 2014 werd aan het Raymond Lemaire International Center for Conservation van de KU Leuven een studie gemaakt over het Engels Klooster. In de studentenopdracht werd vooreerst een
historische, stedenbouwkundige, architecturale en technische analyse van het gebouwencomplex volbracht. Uit deze analyses bleek dat het complex een bijzonder complexe bouwgeschiedenis heeft gekend waarvan ook vandaag de architectuur nog een getuige vormt. Slechts enkele
jaren na de stichting in 1629 werd reeds gestart met de uitbreiding van het complex. Dit was
een bouwcampagne die slechts op het einde van de twintigste eeuw tot een einde zou komen.

Het laatste deel van het studentenrapport bevat een voorstel voor de toekomst van het complex. Voor de opmaak hiervan werd getracht om met zoveel mogelijk verschillende factoren
rekening te houden. Hiervoor werden o.a. de visies van de zusters en de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken van Brugge onderzocht alsook naar een aantal vergelijkende casestudies
(Redemptoristinnenklooster in Brugge; Klooster van de Ursulinen in Quebec; De Sint-Godelieveabdij te Brugge; Abdij van Park te Leuven) verwezen.
Wat betreft het Engels Klooster werd besloten dat de continuïteit van de spiritualiteit van het
klooster moest verzekerd worden. Het werd zo duidelijk dat een niet te ingrijpende, zachte
verandering in functie diende plaats te vinden. In het studentenontwerp werd besloten dat een
monofunctionele aanpak met slechts één hoofdfunctie voor het gebouw niet mogelijk zou zijn.
Het complex is groot genoeg om verschillende functies samen te herbergen. In het werk werd
een opsplitsing in verschillende eenheden van het complex voorgesteld. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen 9 verschillende eenheden. Om een algemene rode draad en band te
hebben tussen de verschillende functies en projecten in het complex zou elke gebruiker of eigenaar een charter met algemene voorwaarden moeten ondertekenen.

De analyses van het bestaande gebouw vormden de basis voor de opmaak van een ‘Value Assessment’ voor het gebouwencomplex met bijhorende tuin. Er werd een Nara Grid (zie pagina
24) ingevuld voor het volledige complex en een Room Book samengesteld. In dit Room Book
werd een evaluatie gemaakt van alle ruimtes en tuinen in het complex in de vorm van vier criteria: historisiche, artistieke, technische en conceptuele waarden. Op basis van deze criteria
werd aan elke ruimte een ‘rating’ gegeven. Voor de ‘rating’ werden de volgende onderscheiden
gemaakt: geen waarde (-); neutrale waarde (0); waardevol (+); hoge waarde (++). Alvorens
tot deze waardering te komen werden algemene plannen opgemaakt die de functies van iedere ruimte weergeeft. Deze plannen zijn terug te vinden op pagina 18 t.e.m. 20. De tuinvleugel
bevat momenteel hoofdzakelijk stockageruimte en is zijn oude functies verloren.
Wat de waardering van de tuinvleugel betreft is duidelijk dat de ruimtes op de gelijkvloerse
verdieping allen een neutrale waarden kregen toebedeeld. Twee uitzondering hierop zijn de
keuken en de strijkkamer, beide ruimtes worden als waardevol beschouwd. Ook de ruimtes op
de eerste verdieping kregen een neutrale waarde toebedeeld, met uitzondering van de ateliers
die een negatieve waarde kregen toebedeeld. De evaluatie van het gebouwencomplex en de tuin
werd gevisualiseerd op algemene plannen die terug te vinden zijn op pagina 21 t.e.m. 23.
Daarnaast werden ook ‘intervention plans’ gemaakt, gebaseerd op de voorgaande evaluaties,
waarop getoond werd welke interventies dienen ondernomen te worden voor de verschillende
ruimtes in het complex. Hierbij werden volgende categorieën onderscheiden: behoud; restauratie; zone voor verandering / afbraak / nieuwe constructie; reconstructie. De tuinvleugel werd
bijna volledig gezien als ‘zone voor verandering / afbraak / nieuwe constructie’ behalve wat
betreft de keuken (behoud) en de strijkkamer (reconstructie). Als conclusie van de interventieplannen voor het gehele complex werd geopperd dat in het algemeen verschillende interventies
kunnen plaatsvinden om de functionaliteit van de ruimten te vergroten waarbij tegelijkertijd de
delen met de hoogste historische waarde bewaard dienen te worden. Het complex bestaat uit
vele kleine en in onbruik geraakte ruimtes die het potentieel hebben om getransformeerd te
worden in functionele plaatsen.
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Functies op het gelijkvloers na het Tweede Vaticaanse Concilie (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.109)
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Functies op de eerste verdieping na het Tweede Vaticaanse Concilie (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.111)
3138

19

SumProject - Engels Klooster - ‘New Convent’

Functies op de tweede verdieping na het Tweede Vaticaanse Concilie (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.113)
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Waardebepaling gelijkvloers (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.183)
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Waardebepaling eerste verdieping (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.184)
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Waardebepaling kelder (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.186)
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Dimensies
Aspecten

Vorm en ontwerp

Artistiek

Historisch

Sociaal

Wetenschappelijk

Het gebouw illustreert de evolutie van de
architecturale stijlen in de stad Brugge,
o.a. door de classicistische koepelkerk, de
neoklassieke inkomspoort en de neobarokke decoraties in de school.

De vorm van het complex is een resultaat
van de graduele verwerving van gebouwen
door de zusters van het Engels Klooster,
startend in 1629. Dit resulteerde in zijn
huidige vorm. De kerk is de enige koepelkerk te Brugge.

De gebouwen laten toe om de typologie van
Het complex illustreert de constante verschillende componenten van het gebouwcampagne die ondernomen werd bouw doorheen de tijd te bestuderen, bv.
voor de altijd maar toenemende noden van de ramen. Alle constructies aanwezig op
de zusters van het Engels Klooster.
de site illustreren de constructieve typologie van hun tijd (baksteen, kalksteen,...).

De materialen zijn op een traditionele manier gebruikt. Veel interieurdecoraties zijn
historisch gedocumenteerd. De stucco
decoratie verwijst op bepaalde plaatsen
naar de constructiedatum (bv. Ziekenboeg, kelder, …).

Doorheen de materialen reflecteren de
gebouwen de aristocratische sociale status van de zusters. Sommigen onder hen
waren van zeer goede komaf. Ook in de
Interessante witte steen en baksteen arvoormalige private school van de Engelse
chitectuur alsook stucco decoraties en
meisjes werden rijke materialen gebruikt
glas-in-loodramen.
voor de stucco en fijn uitgewerkte houten
trappen. Merktekens van de vakmannen
die aan het gebinte van de kerk hebben
gewerkt, zijn bewaard

Materialen en stoffen

De rijke materialen zoals het glas-in-lood,
de vergulde elementen en marmers zijn
in een goede staat bewaard gebleven. De
materialen voor de kerk, de kloosters en
de gevels versterken de schoonheid en de
architecturale expressieve van de gebouwen.

Gebruik en functie

Het klooster is tot op vandaag in gebruik
door dezelfde gemeenschap en hun belangrijkste activiteit was altijd het openSpecifieke expressie van kerkarchitechouden van een school. In 1973 werd met
tuur in de 18e eeuw. Decoraties zoals de
de school gestopt en werd het gebouw
kaarshouders, het altaar, etc. zijn allen
omgevormd tot een gastenverblijf. Sinds
gelinkt aan het gebruik van de kerk.
2000 heeft het gebouw, dat verkocht werd
aan het Sint-Leocollege, opnieuw dezelfde
functie als in het verleden.

Traditie/Technieken/
Vakmanschap

De werken aan de kerk zijn uitgevoerd als
bij een kunstwerk. Verder zijn er ook een
groot aantal voorbeelden van vakmanschap aanwezig in de kloostergebouwen;
o.a. smeedijzer, glas-in-lood ramen,…

Verschillende soorten van spanten vertegenwoordigen de verschillende constructieperiodes (merktekens). Verschillende
gebruiken van baksteen vormen representaties van het baksteenwerk van hun
tijd.

Het klooster had vertrekken voor de mensen die voor hun werkten, bv. De boerdeMogelijkheid om oude technieken zoals
rij. Het gate house diende als huis voor de
smeedijzer en glas-in-lood te bestuderen.
steenkappers en later deed het dienst als
huis voor de tuinman.

Door de ligging in één van de groenste en
stilste zones van Brugge, is het Engels
Klooster met zijn ommuurd terrein en koepelkerk dominant in de skyline van het Seminariekwartier.

Het klooster is het laatste overlevende Engelse Klooster op het Europese continent.
Het werd gebouwd tussen de eerste en
de tweede stadsomwallingen van Brugge,
een gebied dat grotendeels onbebouwd
was in de periode dat de zusters hier voor
het eerst aankwamen (1629).

Het grote perceel van land waarop het
klooster vandaag gelegen is, vormt het reDe constructie van het gebouw op de moesultaat van de vele aankopen die de zusrassige ondergrond van Brugge kan onters deden en reflecteert de sociale status
derzocht worden.
van de zusters en de relatieve welvaart
van het klooster.

De schoonheid van de gevel aan de Carmersstraat vormt een representatie van
de gemeenschap naar de stad en pleziert
het oog van voorbijgangers. Het heiligste
gedeelte van het klooster is ook het meest
verfraaide en maakt indruk door al zijn
decoraties.

Bezoekers krijgen een diepe notie van een
rijke geschiedenis wanneer ze door het
Engels Klooster wandelen door de architecturale expressies met al zijn details.

De zusters leefden in de meest representatieve en de mooiste cellen van het klooster. De lekenzusters en de novices leef/
den in meer bescheiden cellen. De kerk is
een rijk en overwelmend meesterwerk wat
past in de geest van de contrareformatie.

Locatie en setting

Geest en gevoel

Zowel de zusters als de lekenzusters hadden novices. Elk type van zuster had zijn
specifieke plaats in het klooster. De zusters namen bovenaan in de kerk plaats, de
lekenzusters onder hen. De schoolkinderen zaten onder de koepel. De priester, de
priorin en de zuster econoom hadden elk
hun eigen vertrekken verbonden aan hun
functie.

De schoorsteen voor het washuis en de
katrol voor de was vormen wetenschappelijk bewijs voor de ontwikkeling van verschillende technologieën.

NARA-grid (Bron: RLICC, 2014. IPW3 The English Convent Bruges. KU Leuven, p.141)
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2.4

Room-by-room
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2.4.1.1

Keuken (0.1)

De keuken werd in 1904 gebouwd op dezelfde plaats als de voorgaande keuken, nl. in het verlengde van de klooster gang en was hiermee verbonden via de zogenaamde ‘office’ (in gebruik
als eetkamer voor de diensters) die ernaast is gelegen. De nieuwe keuken was groter dan de
voorgaande constructie. De keuken is toegankelijk via de aanpalende ruimtes en de bijkeuken
ten noorden ervan die toegankelijk is via de tuin.
De keuken is een grote open ruimte met hoge ramen in de oostelijke en zuidelijke gevel en heeft
een plafond met gewelven ondersteund door trekstangen. De vloer bestaat uit decoratieve cementtegels met een bloemenpatroon met grijs, blauw, witte en zwarte kleuren. De muren en de
gewelven zijn bekleed met witte geglazuurde tegels. Aan de onderzijde van de wanden bestaat
de bekleding van de muur uit grote witte tegels afwisselt met kleine zwarte tegels, daarboven
bevind zich een band met wit-rode tegels, waarboven zich de rechthoekige witte geglazuurde
tegels bevinden doorlopen tot aan het plafond.
In de keuken zijn nog oude installaties aanwezig en in het interieur bevinden zich ook verschillende zichtbare leidingen en watervoorzieningen.
Momenteel is de ruimte nog steeds ingericht als keuken niet tegenstaande dat er in het klooster
niet meer wordt gekookt en de voorzieningen om te koken niet meer worden gebruikt.

Historisch

Artistiek

De keuken werd gebouwd in 1904 op dezelfde Decoratieve cementtegels op de vloer. De muplaats als ervoor, maar ruimer.
ren en gewelven zijn bedekt met geglazuurde
tegels. Gewelven met trekstangen en grote
hoge ramen.
Technisch
Keukeninstallaties. Origineel fornuis, andere
technische installaties later aangevuld.

Conceptueel
Keuken, (voormalig) centraal element in de
werking van de zusters.

De keuken wordt in het RLICC-onderzoek (2014) waardevol geacht.
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2.4.1.2

Bijkeuken (0.2)

Deze ruimte werd toegevoegd aan het complex in 1828 tegelijkertijd met het ‘vleeshuis’ palend
aan de oude keuken. De ruimte werd aangepast ten tijde van de bouw van de keuken en kreeg
dezelfde decoratieve elementen. De bijkeuken is onderverdeeld in twee niveaus. De ruimte
heeft een toegang naar de tuin en geeft op het hogere gedeelte toegang tot de kelder (0.3). De
bijkeuken vormt de verbinding met de kelder en, via de deur naar de tuin, met de rest van de
tuinvleugel. De bijkeuken heeft in de westelijke en oostelijke zijde een raam en in de noordelijke
gevel bevindt zich de deur die toegang geeft tot de tuin.
Net zoals bij de keuken bestaat de vloer uit decoratieve cementtegels en zijn de muren bedekt
met glazen tegels. Doorheen de ruimte zijn verschillende leidingen zichtbaar.
De bijkeuken heeft momenteel geen specifieke functie meer.

Historisch

Artistiek

De bijkeuken werd in 1828 samen met het
vleeshuis toegevoegd aan de voormalige keuken.

Decoratieve cementtegels op de vloer. Muren
bedekt met geglazuurde tegels.

Technisch

Conceptueel

Deze ruimte is opgedeeld in twee niveaus.
Bijkeuken, ter ondersteuning van de oude
Zichtbare waterleidingen doorheen de volledi- keuken.
ge ruimte.

De bijkeuken krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.1.3

Kelder - voormalig vleeshuis (0.3)

De kelder maakt deel uit van dezelfde constructie als de bijkeuken die opgericht is in 1828 en
werd oorspronkelijk gebouwd om dienst te doen als ‘vleeshuis’. Het vleeshuis was voordien
verder van de keuken gelokaliseerd, maar moest dichter gelegen zijn. De ruimte is toegankelijk
via de bijkeuken.
Het is een zuiver functionele ruimte zonder enige decoratieve elementen.
De kelder is momenteel in gebruik als voorraadkamer, maar is zeer ruim voor deze functie.

Historisch

Artistiek

Het vleeshuis werd in 1828 samen met de
Geen zichtbare waarde.
bijkeuken toegevoegd aan de voormalige keuken. Het voormalig vleeshuis werd vervolgens
gebruikt als bakhuis. Via de bijkeuken was het
vleeshuis toegankelijk vanuit de keuken.
Technisch
Onbekend.

Conceptueel
Vleeshuis. Momenteel gebruikt als bergruimte.

Het voormalig vleeshuis krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.1.4

Voorraadkamer (0.4 & 0.5)

Deze twee ruimtes vormen een onderdeel van de gebouwen die in 1853 werden opgericht palend aan het ‘vleeshuis’ van 1828. Voorheen bevonden zich op deze plaats een melkkelder en
kolenhuis die opgericht waren in 1828, maar plaats moesten maken voor de nieuwe constructie
die breder was dan de voorgaande. Oorspronkelijk vormden 0.4 en 0.5 samen één ruimte, maar
later werden deze onverdeeld in twee aparte ruimtes die elk via een buitendeur naar de tuin
toegankelijk zijn.
De vloer van 0.4 bestaat uit houten planken die op een aantal plaatsen zeer instabiel zijn. De
wanden bestaan uit wit geschilderde bakstenen en het plafond is in beton. De vloer en wanden
van 0.5 zijn baksteen en het plafond bestaat ook hier uit beton. Er bevinden zich geen ramen in
de wanden.
Momenteel wordt ruimte 0.4 nog gedeeltelijk gebruikt als voorraadkamer, maar ook deze is zeer
ruim. In 0.5 bevindt zich een verwarmingsinstallatie.

Historisch
De voorraadkamers maken deel uit van de
uitbreiding van 1853. Ze werden gebouwd op
de locatie van de voormalige melkkelder en
kolenkamer die dateren van 1828.
Technisch

Artistiek
Geen zichtbare waarde.

Conceptueel

In één van de compartimenten is er een boiler Voorraadkamer ter ondersteuning van de
aanwezig.
keukenfunctie.

De voorraadkamer krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.1.5

Bergruimte (0.6 & 0.7)

Bergruimte 0.6 is toegankelijk via een dubbele deur die uitgeeft op de tuin. Bergruimte 0.7 is
toegankelijk via eenzelfde deur en bestaat uit een gelijkaardig oppervlakte, maar is toegankelijk
via de andere zijde van de vleugel.
Zowel de muren als de vloer van beide vertrekken bestaan uit baksteen. Ook hier is het plafond
in beton en zijn er geen ramen
Bergruimte 0.6 is niet in gebruik. De bergruimte 0.7 is in gebruik als fietsenbergplaats.

3138

34

SumProject - Engels Klooster - ‘New Convent’

3138

35

SumProject - Engels Klooster - ‘New Convent’

2.4.1.6

Doorgang (0.8)

In het midden van de vleugel bevindt zich een doorgang die een verbinding maakt tussen de
verschillende tuinen aan beide zijden van het gebouw. De doorgang kan afgesloten worden via
twee dubbele houten deuren. De vloer en wanden bestaan uit bakstenen en het plafond bestaat
uit houten balken.
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2.4.1.7

Washuis - gang (0.9, 0.10 & 0.11)

0.9, 0.10 en 0.11 vormen samen een washuis dat deel uitmaakt van de uitbreiding van 1853
(samen met voorraadkamers). Het washuis bestaat uit drie afgescheiden ruimten: een gang
(0.9) die toegankelijk is van buitenaf via een dubbele deur en toegang geeft tot de aanpalende
ruimte (0.10); een wasruimte (0.10) waar de wasmachines opgesteld staan en de was voor het
klooster gedaan wordt; de droogruimte (0.11) waar de was te drogen wordt opgehangen.
0.9 heeft een tegelvloer, 0.10 en terracottavloer en 0.11 ook een tegelvloer. Het gebouw heeft
een hoog afgeschuind plafond. In 0.09 bevindt zich een raam in de oostelijke gevel en zijn er
twee luiken in het hoge plafond. De ruimte is toegankelijk via de buitendeur in de westelijke
gevel. Doorheen de ruimte lopen tegen de wanden verschillende zichtbare buizen en leidingen.
De wanden zijn wit geschilderd en de deuren en luiken in grijs. Ook 0.10 heeft een hoog afgeschuind plafond waarbij houten balken van de dakstructuur zichtbaar zijn in het interieur. Bovenaan het plafond bevindt zich een luik en in één van de schuine wanden is er een raam. Zowel
in de westelijke als in de oostelijke gevel bevinden zich ramen met zicht op de tiun. De wanden
alsook het plafond zijn wit geschilderd en de deuren, ramen en het luik in het plafond in grijs.
De installaties (waterpijpen, verwarming, elektriciteitsleidingen, distributiepaneel) zijn zichtbaar in het interieur. Ook de ruimte waar de was te drogen wordt gehangen (0.11) heeft een
hoog plafond met zichtbare houten balken in het interieur. In 0.11 zijn er eveneens ramen in de
westelijke en oostelijke gevels.
Deze ruimtes zijn nog steeds in gebruik als washuis, maar zijn zeer ruim voor de huidige populatie in het klooster.

Historisch
Het washuis maakt deel uit van de uitbreiding
van 1853.
Technisch
Technische installatie met pijpleidingen en
distributiepaneel aanwezig.

Artistiek
Er zijn houten balken en dakramen aanwezig.
Conceptueel
Washuis waarbij zowel wassen als drogen
gecombineerd wordt.

Het washuis krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.1.8

Strijkkamer - doorgang (0.12 & 0.13)

De strijkkamer werd gebouwd in 1904 op vraag van Priorin Liefmans. Het werd verbonden aan
het washuis uit 1853 via een kleine gang (0.12) die de toegang vanuit het washuis verzorgde.
Het gebouw heeft ramen in de noordelijke en zuidelijke zijde en had oorspronkelijk ook een
lichtverdieping in het dak die nu verborgen zit achter een vals plafond. Er zijn trekstangen met
bloemmotieven. De vloer bestaat uit decoratieve vloertegels.
De ruimte is nog steeds in gebruik als strijkkamer, maar is vandaag zeer ruim voor deze functie.

Historisch
De strijkkamer werd gebouwd in 1904 op
vraag van Priores Liefmans.
Technisch
Vals plafond aanwezig,.

Artistiek
Decoratieve cementtegels aanwezig.

Conceptueel
Strijkkamer ter ondersteuning van het
washuis.

De strijkkamer wordt in het RLICC-onderzoek (2014) als waardevol aanzien.
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2.4.1.9

Waterinstallatie - bergruimte (0.14)

Deze constructie was oorspronkelijk ontworpen als washuis door architect De Pauw en gebouwd in 1901 palend aan het washuis uit 1853. Samen met het washuis werd ook een hoge
schoorsteun gebouwd die zich aan de achterzijde van het gebouw bevindt en ook vandaag nog
aanwezig is.
Het is een bakstenen constructie met ramen in de westelijke en de oostelijke zijde. In het interieur bevindt zich een waterpomp en boiler en verschillende leidingen zijn zichtbaar doorheen de
ruimte. De technische installaties zijn verouderd.
Het voormalig washuis is vandaag niet meer in gebruik en doet enkel nog dienst als opbergruimte.

Historisch
De waterpomp was origineel ontworpen als
een washuis door architect Alphonse De
Pauw. Het werd gebouwd in 1901, aansluitend op de bouwwerken van 1853.
Technisch
Waterpomp en boiler.

Artistiek
Geen zichtbare waarde.

Conceptueel
Vroeger in gebruik als wasruimte, nu bevat de
ruimte de waterinstallatie.

De waterinstallatie - bergruimte krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.1.10

Traphal (0.15)

De smalle traphal gelegen naast de keuken werd gelijktijdig gebouwd met de keuken in 1904.
Het vormde een circulatie voor de lekenzusters om de was te kunnen brengen naar de zolder
waar meer plaats was om die te drogen te hangen.
De trap is een smalle cirkelvormige torenconstructie die gebouwd werd in de hoek tussen de
keuken en het klooster. In de toren bevindt zich een smalle wenteltrap.
Vandaag wordt de constructie slechts zelden gebruikt aangezien de zolders vandaag geen specifieke functies meer hebben en dus in onbruik zijn geraakt.
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2.4.2

Eerste verdieping
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2.4.2.1

Traphal (1.1)

De traphal (1.1) vormt de verbinding tussen de keuken en de eerste verdieping. Het werd gelijktijdig met de keuken opgericht in 1904 en geeft toegang tot de vertrekken die gelegen zijn op
de eerste verdieping boven de keuken. Daarnaast geeft deze traphal ook toegang tot de ateliers
gelegen boven de uitbreiding van 1853.
De vloer bestaat uit een grijze betegeling en de wanden zijn gepleisterd en wit geschilderd.
De traphal bevindt zich in een goede toestand.

Historisch
Gebouwd in 1904 samen met de keuken.

Technisch
/

Artistiek
Geen zichtbare waarde.

Conceptueel
Verbinding tussen kloostervleugel en keuken.

De traphal krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.2.2

Ateliers en achterkamer (1.2, 1.3, 1.4 & 1.5)

Deze ruimtes maken deel uit van een extra verdieping die in de 20e eeuw werd toegevoegd
bovenop de uitbreiding van 1853. Vermoedelijk gebeurde deze uitbreiding op hetzelfde moment
als de bouw van de nieuwe keuken. Door deze uitbreiding werd het plafond in de onderliggende
ruimtes vervangen door beton.
De toegevoegde verdieping bestaat uit vier verschillende ruimtes, 2 grote ateliers (1.2 & 1.3)
en twee kleinere kamers gelegen achter de ateliers en toegankelijk vanuit atelier 1.3. Alle vier
de ruimtes hebben een linoleum vloerbekleding die vermoedelijk bovenop de oorspronkelijke
(houten) vloer werd geplaatst. De bovengelegen zolder is toegankelijk via een luik in het plafond van atelier 1.2. In 1.2 bevinden zich grote ramen in de oostelijke wand, in 1.3 en 1.4 in de
westelijke wand en in 1.5 bevindt zich een raam in zowel de westelijke als de oostelijke wand.
De wanden van 1.2 werden felgroen geschilderd en het plafond in wit, atelier 1.3 heeft grijs
geschilderde wanden alsook de kamer 1.4. De grotere kamer 1.5 heeft een groene bekleding en
twee kleine ramen aan beide zijden van de ruimte.
De ateliers werden voornamelijk gebruikt voor naaien en strijken, maar zijn vandaag niet meer
in gebruik.

Historisch

Artistiek

20ste eeuwse toevoeging bovenop het gebouw Geen zichtbare waarde.
van 1853.

Technisch
Geen zichtbare waarde.

Conceptueel
Deze ateliers worden hoofdzakelijk gebruikt
voor te strijken en te naaien.

De ateliers en achterkamer krijgen in het RLICC-onderzoek (2014) een negatieve waarde.
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2.4.2.3

Kantoor Econome & bijhorende bergruimte (1.6 & 1.7)

Het kantoor voor de financiële administratie (1.6) van het klooster maakt deel uit van de constructie die in 1904 werd gebouwd ter vervanging van de oude keuken. De aanpalende ruimte
(1.7) wordt gebruikt als opbergruimte voor het kantoor.
De kamer is toegankelijk via een houten deur vanuit de gang en bestaat uit twee verschillende
ruimtes met een wand ertussen. In de noordelijke en westelijke gevel van de ruimte bevinden
zich hoge ramen. De vloer bestaat uit houten planken.
De ruimte vormde het kantoor voor de zuster ‘econoom’ van het klooster die zich bezig hield
met de financiële administratie van het klooster. Ook vandaag wordt het nog daarvoor gebruikt.

Historisch
beide ruimten werden gebouwd in 1904 samen met de keuken.

Technisch
Onbekend.

Artistiek
Onbekend.

Conceptueel
Ruimte voor de financiële administratie. Deze
ruimte wordt hiervoor nog steeds gebruikt.

Het kantoor en de bijhorende bergruimte krijgen in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale
waarde.
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2.4.2.4

Badkamers (1.8 & 1.9)

Twee badkamers die ook deel uitmaken van de constructie die in 1904 werd gebouwd.
De voorzieningen van beide vertrekken zijn sterk verouderd. De ruimtes zijn slechts sporadisch
in gebruik.
De badkamers krijgen in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.2.5

Voormalige sacristie (1.10 & 1.11)

De ruimte 1.10 was een voormalige sacristie voor het klooster en 1.11 het kantoor voor de
onderpriorin. Ze maken allebei ook deel uit van de uitbreiding uit 1904. De ruimten zijn beide
toegankelijk vanuit de gang via een houten deur.
Er is een houten planken vloer en de muren zijn bepleisterd en geschilderd in witte en grijze
verf. Er bevindt zich een raam in de noordelijke zijde die een zicht geeft op de tuin en de tuingevel.
Ruimte 1.10 is vandaag niet meer in gebruik en 1.11 slechts sporadisch.
De voormalig sacristie krijgt in het RLICC-onderzoek (2014) een neutrale waarde.
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2.4.2.6

Gang (1.12)

De gang heeft net zoals de aanpalende ruimten een houten plankenvloer. Vanuit de gang is er
toegang tot de aanpalende vertrekken en tot de bovengelegen zolder.
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2.4.3

Zolder

De zolder boven de keuken is toegankelijk via de trap in de toren. Deze ruimte wordt niet gebruikt.
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2.5

Conclusie

De room-by-room analyse brengt een aantal zaken aan het licht. Ten eerste is het duidelijk dat
de tuinvleugel doorheen de jaren heel wat transformaties heeft ondergaan. Zowel volumetrisch
(delen werden afgebroken, nieuwe delen kwamen erbij) als op vlak van functies.
Ten tweede wordt bij de waardebepaling duidelijk dat het grootste deel van de vleugel een neutrale waarde heeft. Uitzonderingen hierbij zijn de keuken en de strijkkamer. De vleugel heeft
met andere woorden een begeleidende waarde ten opzichte van het het totale complex, maar
globaal gezien kan hier er vervanging doorgevoerd worden.
Het project van het ‘New Convent’ zal gebruik maken van dezelfde footprint. Op die manier
wordt er continuiteit gegeven aan de begeleidende waarde. De nieuwe vleugel zal deze waarde bovendien doen toenemen. De huidige tuinvleugel heeft doorheen de jaren zijn verschillende
functies voor een groot gedeelte verloren. Door een herwaardering van de plek als centrum
van de leefgemeenschap die de zusters vormen, overstijgt het ‘New Convent’ de waarde die de
tuinvleugel ooit heeft gehad.
Bovendien wensen we de waardevolle delen te behouden en te integreren in het ‘New Convent’.
De keuken wordt ondanks het feit dat deze niet geklasseerd is behouden en de strijkruimte
wordt omgevormd tot stille ruimte. Op die manier wordt deze ruimte ten volle onderdeel van de
dagelijkse gebruiken die de zusters uitvoeren.
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3

Engels Klooster - ‘New Convent’

3.1

Onderzoekstraject

Volgende tijdslijn geeft een overzicht van het gevoerde onderzoekstraject.

ARCHITECTUUROPDRACHT
21/12/2015: : overleg met de zusters en beheerraad

1973: bouw van een gasthuis - Groep Planning
1978: restauratie van de kerk (exterieur) - Groep Planning
1981: restauratie van de koepel - Groep Planning

25/01/2016: overleg met Miek Goossens, Aagje
Vanwalleghem & Ines Deschepper, Agentschap Onroerend
Erfgoed
24/02/2016: overleg met zusters en beheerraad
07/03/2016: overleg met zusters en beheerraad
04/04/2016: overleg met zusters en beheerraad

2014: Integrated Project Work 3 - KU Leuven - Raymond
Lemaire International Centre for Conservation

04/11/2014: voorstel haalbaarheidststudie

13/04/2016: overleg met Brigitte Beernaert, Dienst
Monumentenzorg & Erfgoedzaken, Stad Brugge
15/06/2016: overleg met Korneel Morlion, Dienst Ruimtelijke
Ordening & Dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken, Stad
Brugge
21/06/2016: overleg met zusters en beheerraad

HAALBAARHEIDSSTUDIE
07/01/2015: overleg met de zusters
20/01/2015: overleg met Snick bvba (vermwarming)

04/07/2016: overleg met beheerraad
juli 2016: indienen bouwaanvraag

29/01/2015: overleg met St-Leocollege
17/02/2015: overleg met zusters
14/04/2015: overleg met zusters
08/06/2015: overleg met zusters
29/06/2015: overleg met zusters en beheerraad
03/12/2015: overleg met zusters en beheerraad
09/12/2015: overleg met Brigitte Beernaert, Dienst
Monumentenzorg & Erfgoedzaken, Stad Brugge
21/12/2015: overleg met Miek Goossens, Aagje Vanwalleghem
& Ines Deschepper, Agentschap Onroerend Erfgoed
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3.2

Architecturale en stedenbouwkundige visie
De inplanting en de tuin.

In de verschillende reflecties en discussies met de zusters van het Engels Kloosters werd duidelijk dat het onderhoud van een dergelijk groot complex niet evident is. De bouw van een nieuwe vleugel als comfortabele woonzone kwam naar voor als voorkeurscenario. Enerzijds omdat
deze nieuwe vleugel aansluit bij de hedendaagse noden van de zusters binnen het concept van
levenslang wonen. Anderzijds past een compacte kloostervleugel binnen de organisatie van
hun leefgemeenschap. Bovendien wensen de zuster het ‘New Convent’ als hefboom te gebruiken voor de herbestemming van het ruimere complex. Een museum, gastenverblijf, intellectuele
functies gekoppeld aan bezinning,… behoren hier tot de mogelijkheden en passen binnen de
wisselwerking met de gemeenschap die de zuster hebben uitgedragen doorheen hun geschiedenis. Binnen de visie van het ‘New Convent’ staan een aantal kernpunten centraal.

De inplanting als dwars-as bestendigt de typologische opsplitsing van de aanliggende tuinen,
met Noordelijk de zogenaamde Novicentuin en zuidelijk de tuin van de zusters.
De tuin heeft in de spiritualiteit en de beleving van kloosterleven altijd een centrale rol gespeeld. De positionering en oriëntering van het ‘New Convent’ betrekt het (klooster)leven
opnieuw op de tuin in een hernieuwde visie.

Een langetermijnvisie

Ingetogen architectuur
De vormgeving en de materialisering in baksteen is sober en ingetogen, in een hedendaagse
architectuurtaal, die de voorgrond laat aan het historisch patrimonium.
De kamercel, de kloostergang, de centrale plaats van de kapel, de kadering op de tuin, maken het specifiek, aansluitend aan de levenskeuzen van de huidige en toekomstige bewoners,
waarbij lichtinval en zichten zorgvuldig zijn gekaderd.

Het gebruik van de site zien we in de eerste plaats als een hernieuwde invulling van het spirituele en contemplatieve programma dat aan de grondslag stond van het pand. Het historisch
kloosterpand is immers een bijzonder gebouwencomplex, maar de bewoonbaarheid is, voor wie
een minimaal comfort zoekt en zeker in de winter, minder evident geworden.
Permanente bewoning van het kloosterpand is de beste garantie voor het gebruik en dus behoud.
Door het voorzien van de nodige woonvoorzieningen, beantwoordend aan actuele verwachtingen qua wooncomfort, wordt de basis gelegd voor een bestendigd gebruik als een bewoond
complex, gericht op spiritualiteit. Vandaag zijn de zusters de bewoners, in de toekomst wordt
blijvend gemikt op mensen die in gemeenschap een spiritualiteit opzoeken.

Een zorgvuldige geleding van het langwerpig gebouw en de ritmering in de gevels van het gebouw streven een gebalanceerde architectuur na.

Duurzaamheid als oude maar vitale waarde
Voortbouwend het kloosterleven die zich over meerdere eeuwen op deze plek voltrok, kan de
ambitie van het project enkel de duurzaamheid centraal stellen. Het centrale opzet is om de
site te bestendigen als plek waar een leven gericht op spiritualiteit en gemeenschapszin zich
kan blijven voltrekken, door de woonfuncties te actualiseren (toegankelijkheid, faciliteiten, thermisch comfort…).
Maar ook tegenover het milieu wil het project duurzaam zijn en is er gezocht naar een hoge
energie-performantie, wordt er bewust met water omgegaan en wordt er gewaakt om de tuin
te valoriseren als groene haven in het binnengebied.
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3.3

Duurzaamheid

Zoals hierboven aangehaald kaderen we de duurzaamheid als een oude maar vitale waarde.
Om dit te benadrukken toetsen we het project af aan de verschillende duurzaamheidsaspecten
die zijn opgenomen binnen het Referentieel B.

3.3.1

Beheersvisie/governance

Het ‘New Convent’ past volledig in de transitie die de zusters momenteel doormaken inzake hun
beheersvisie. Er is een transitie van het beheer van de kloostergemeenschap waarbij de zuster bijzonder vooruitstrevend zijn. Door het ‘New Convent’ wil men een herbestemming van het
ruimer complex faciliteren. Een opening naar een nieuwe lekengemeenschap wordt gecreëerd.
Deze kan instaan voor een permanentie gekoppeld aan de mogelijke nieuwe functies (museum,
gastenverblijf,…).

3.3.2

Sociaal & cultureel

Op sociaal en cultureel vlak vormen de zusters van het Engels Klooster een inclusieve gemeenschap die nauw verbonden is met elkaar en een duidelijke dagelijkse organisatie kent. Het is
ook een levendige gemeenschap in die zin dat het sinds lange tijd ook de ruimere gemeenschap
betrekt (onderwijs, religie,…).
De herbestemmingsgedachte die de zustergemeenschap in haar reflecties opneemt geeft blijk
van een functionele flexibiliteit die mogelijk is het complex van het Engels Klooster. Op die manier kan de culturele waarde, dat het vandaag reeds bezit, alleen maar toenemen en nog meer
bijdragen aan de stad.
De toegankelijkheid op de site zelf wordt zodanig georganiseerd dat er een toegang ontstaat
vanuit de Carmersstraat. Deze zal instaan om de rust en de identiteit van het kloostergegeven
te bewaren. Tussen kerk, museum, gastenverblijf,… kan een wisselwerking ontstaan in toegankelijkheid. De toegankelijkheid van de woonfunctie wordt met het ‘New Convent’ hernieuwd. Er
wordt rekening gehouden met levenslang wonen en de nodige voorzieningen die de toegankelijkheid optimaliseren.

Mobiliteit

De site situeert zich als een eiland binnen het stramien van de stad. De mobiliteit gekoppeld
aan de herbestemming wordt opgenomen binnen de algemene voorwaarden van de stad. In de
Brugse binnenstad is de nabijheid van openbaar vervoer uiteraard altijd dicht. Bovendien is het
klooster gelokaliseerd tussen de historische kern en de Kruisvest met historische molens.

3.3.3

3.3.5

Natuurontwikkeling

De natuurlijke omgeving speelt op verschillende schalen een rol. Op macro niveau, de Brugse binnenstad, vormt het Engels Klooster één van de grootste groenzones. In het beleidsplan
Open Ruimte van de stad Brugge wordt de zone ingekleurd als non toccandi. De tuinen van het
Engels Klooster wordt aanzien als een belangrijke openruimtefunctie.
Op mesoniveau zijn de twee tuinen en de historische continuïteit van essentieel belang. Het
‘New Convent’ zal deze continuïteit bestendigen en de tuin valoriseren. De wisselwerking tussen het gebouw en de tuinen is dan ook belangrijk.

3.3.6

Materialen

Er wordt gebruik gemaakt van materialen en kleuren die passen in het globale concept en in de
ruimere bebouwde omgeving. Voor de hellende daken wordt er gebruik gemaakt van tegelpannen. De gevels worden opgetrokken in roodgenuanceerde handvormsteen.
Voor de bestaande raamopeningen in het behouden voorgebouw worden er geprofileerde houten geschilderde ramen geplaatst ter vervanging van het bestaande schrijnwerk.

3.3.7

Energie

Bij het ‘New Convent’ wordt er gestreefd naar een hoge energie-performatie. Het installeren
van zonnepanelen en warmtepompen draagt hier toe bij. Bovendien is het ontwerp als dusdanig
ontworpen dat deze installaties niet zichtbaar zijn vanaf de begane grond.

Het microniveau legt de focus op de aansluiting tussen het gebouw en de twee tuinen.

3.3.8
3.3.4

Fysische omgeving

Water

De footprint van het gebouw wordt behouden waarbij een optimalisatie van de wateropvang zal
plaatsvinden. De bebouwing beschikt over een gescheiden privaat rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater een afzonderlijk circuit kennen.

Het ‘New Convent’ behoudt de footprint van de huidige tuinvleugel. Er wordt met andere woorden geen extra druk gelegd op de fysische omgeving, we blijven spaarzaam met het grondgebruik. De impact op de fysische omgeving blijft in evenwicht.
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3.4
3.3.9

Conclusie

Welzijn, comfort & gezondheid

Welzijn, comfort & gezondheid staan centraal in de opzet van het ‘New Convent’. De nood aan
een hedendaagse woning die aangepast is aan de zusters kwam duidelijk naar voor in hun reflectie. Het concept van levenslang wonen sluit aan bij hun noden van vandaag, maar biedt ook
mogelijkheden naar de toekomst.
Zo beschikt iedere kamer over een aparte douche, beschikt de ziekenkamer over een tillift, is er
een lift voorzien tussen gelijkvloers en bovenverdieping,…

Als conclusie projecteren we het ‘New Convent’-project op de verschillende aspecten die binnen het NARA-grid worden opgenomen.
Qua vorm en ontwerp voeren we geen wijzigingen door binnen de algemene vorming. De footprint van de tuinvleugel wordt binnen het ‘New Convent’ behouden. Op die manier krijgt de
hoofdgeleding van het klooster een continuïteit. De locatie van het ‘New Convent’ is dan ook
zeer bewust gekozen. Enerzijds omdat de begeleidende waarde die de tuinvleugel vandaag
heeft, kan vervangen worden door een nieuw project. Anderzijds zorgt dit voor een bestendiging van de twee tuinen waarbij we zoeken naar een eenheid binnen het geheel. Het ontwerp
zorgt voor een sterkere interactie tussen gebouw en tuin (perspectieven) dan dat er vandaag
aanwezig is en zal de begeleidende waarde verhogen.
Het gebruik en de functie van het ‘New Convent’ creëert een compacte woonvorm die aansluit
bij de hedendaagse noden van de zusters, maar ook in de toekomst dienst kan doen. Het ‘New
Convent’ krijgt een hefboomfunctie die van belang is voor het volledige kloostercomplex.
Door gebruik te maken van ingetogen architectuur bestendigen we de geest en het gevoel dat
bij een klooster past. Op die manier blijft het historisch patrimonium op de voorgrond, aangevuld met een uitgebalanceerde architectuur die de levenskeuzen van de gebruikers belichaamd.
De keuze voor baksteen als materiaal sluit hierbij aan en staat in voor sobere architectuurtaal.
We maken gebruik van nieuwe technieken om aan te sluiten op de oude, bestaande vleugel en
geven een authentieke invulling als antwoord op nieuwe conditionering en klimaateisen.
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