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Ontwerpen aan Damme
Plicht. Elke generatie heeft het recht om datgene wat als bijzondere 

ruimte aan hen is overgeleverd opnieuw te waarderen en op zijn eigen 

wijze te gebruiken maar op zijn beurt de plicht om het weer in goede 

staat over te dragen aan de volgende generatie.

Transformatie. Alles wat we hebben gaat over in de volgende fase. 

Oud en nieuw zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. Ze vormen 

samen een nieuwe bijzonder geheel. 

Context. Kijkend naar de omgeving, de plek zelf, vertelt ons 

bijzonderheden over hoe subtiel en duurzaam om te gaan met de ruimte. 

Dit landschappelijk, architecturaal en stedenbouwkundig.

Basisbeginselen van een goed Masterplan liggen in de context. 

Deze dienen goed aangevoeld te worden. Het ligt er al. Het wordt 

opgenomen, verwerkt en op een bijzondere manier terug neergelegd. 

Niet historiserend maar voegend. Dat is ontwerpen aan Damme.

Tuin aan de Onze Lieve Vrouwekerk 

Sint-Margareta-Godshuis 

Natuurgebied - de stadsomwalling 

Schellemolen 

Marktplein - musea - stadhuis en beeld 

schijver/dichter Maerlant

St-Jans hospital 

Detaillering Sit-Margareta-Godshuis 

Rusthuis St-Jan

De school met zijn beeldentuin en musea 

Parkeren in hoven 

Confi guratie van nutsgebouwen 

Lijkhuisje in de vroegere moestuin Kerkstraat met polderboerderij Deur Onze Lieve Vrouwekerk Zicht op de Onze Lieve Vrouwenkerk 
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Inleiding 
Voor u ligt de visie van het Masterplan Damme. 

Het vertelt u hoe wij samen met u, de opdrachtgever, wensen te werken 

aan de duurzame toekomst van Damme. 

Duurzaamheid. Het masterplan zien we als een toekomst bestendig 

ontwikkelingsplan waarin de krijtlijnen bepaald worden. Een plan dat 

voldoende ruimte vrij houdt voor creatieve uitwerkingen. Het plan 

stelt inspirerende, realistische kaders voor ontwikkelaars, telkens met 

realiteitszin. 

Ons doel is om de krijtlijnen van het masterplan te bewaken en creatief 

mee te denken over hoe de visie van Stad Damme verzoend kan worden 

met de lucratiever belangen van de ontwikkelaars.

Het masterplan Damme legt de basis om te komen tot bijzondere 

ontwikkelingen. Ontwikkelingen niet historiserend maar rustig voegend in 

de stad Damme. 

Dit document bevat alle onderdelen die bij de tweede fase van de 

studieopdracht behoren. In de eerste plaats de visie op masterplan site 

OCMW en de school. Hierbij schenken we aandacht aan het landschap, 

de stedenbouwkundige confi guratie, architectuur, cultuur, interieur, 

kunst en economie. Onze visie op de opgave verbeelden we door tekst, 

schetsen, tekeningen, profi elen, montages en beeldmateriaal.

We zien het opstellen van het Masterplan site OCMW niet als een los 

traject of document maar een aanjager om te komen tot een compleet 

masterplan voor een duurzame toekomst voor geheel Damme. 

Historische en culturele onderlegger 
Concept Masterplan site OCMW
Concept Masterplan Damme

Tevens hebben we een beschrijving toegevoegd van de 

beoordelingscriteria: procesgerichtheid en -bereidheid, de aanpak met 

betrekking tot duurzaamheid en kostenbeheersing. 

In de bijlage zijn diverse gedetailleerdere zaken toegevoegd waaronder: 

Teamsamenstelling en – fi losofi e
Proces Masterplan Damme
Planning Masterplan
Communicatiestrategie
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Kaart 1300 - Tijl Uitlenspiegel 

Historische en culturele onderlegger
Historische en geografi sche groei.
Het Masterplan voor Damme zal rekening houden met de bijzondere 

historische en geografi sche groei van de stad en zijn omgeving. 

Damme is voortdurend in transformatie. Het is een palimpsest van over 

elkaar liggende landschappen. Het is aan het ontwerpteam, samen 

met de bouwheer om de krachtige tijdslagen naar boven te halen. 

Deze zullen als onderlegger, als leidraad ingezet worden gedurende 

het gehele proces. Percelen, straten en pleinen maar ook de typische 

bebouwingstypologieën vormen de basis van het masterplan. 

Het verhaal van Damme.
Het verhaal van Damme is af te lezen in zijn structuur. Niet alleen 

op kaart maar vooral in het veld. Damme vertelt zijn verhaal. Het is 

ervaarbaar voor de bewoner en bezoeker, voor leek en voor deskundige. 

Als deze ervaring bijzonder is in zijn eenvoud en ruimtelijkheid dan kan 

men spreken over een geslaagd plan. 
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Van haven tot boekenstad
Het jaar 1150. Na de overstroming in het begin van 11de eeuw werd 

al gestart met het opwerken van dijken langs beide zijden van de 

zeeinham naar Brugge om het achterland te beschermen en om nieuwe 

landbouwgronden vrij te maken. 

Damme als voorhaven van Brugge. Door deze indijkingen en het 

terugtrekken van de zee, verzandde de vaargeul (de Scheure) die 

Brugge verbond met de open zee. Na de stormvloed van 1134 is het 

Zwin ontstaan. 

De dijken op de rechter- en linkeroever werden met elkaar verbonden 

ter hoogte van `Ten Damme`. Er werd een nieuw kanaal gegraven tussen 

Brugge en Damme. Speie werd de plek waar boten versast werden. 

Nu nog af te lezen in de naamgeving van de straat Speiestraat. Damme 

werd de voorhaven van Brugge. 

Verzanden van de Scheure. Met der tijd verzande de toegang 

tot de haven van Damme zodat de grootste schepen Damme niet 

meer konden bereiken. Bij het begin van de 14e eeuw verschoof het 

zwaartepunt dan ook naar havens dichterbij de Zee. De Zeehaven van 

Sluis profi teerde hiervan. 

80 jarige Oorlog. Tijdens de oorlog tussen de Spanjaarden en de 

Noordelijke Nederlanden werd de verdedigingsgordel rond Damme 

aangelegd in de vorm van een 7-ster. 

Tijdens de Spaanse successieoorlog (1703-1713) werd de stad nog 

verder versterkt. 80 jaar later werden de verdedigingswerken op bevel 

van de keizer Jozef II openbaar verkocht. Er kwam een einde aan het 

verdedigen. 

Napoleon. In 1810 probeerde Napoleon via een kanaal Brugge met de 

Schelde te verbinden. Dit kanaal is echter nooit volledig afgewerkt en 

stopt tegenwoordig in Sluis. Dit is de huidige Damse Vaart. De dwars 

door Damme lopende vaart deed de stad splitsen in twee. Dit had als 

gevolg dat een groots deel van de stad Damme werd afgebroken. 

Culturele stad. De opkomst van het toerisme in de 20e eeuw heeft 

er voor gezorgd dat het bijzondere stadje op de kaart werd gezet. 

Het culturele patrimonium getuigt van een bijzonder rijk verleden. De 

omwalling, de boerenmarkt, het bier, …..

Boekenstad. De belangrijkste auteur uit de middeleeuwen Jacob 

van Maerlant schreef in Damme zijn belangrijkste werken. Later kwam 

Uilenspiegel. Bijzondere namen die van de stad terecht de boekenstad 

heeft gemaakt. 

Kaart 1300 Kaart 2011 
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Damme in transformatie 
1100. Kanaal wordt gegraven om Brugge te verbinden met Scheure. Later

uitgebreid tot Damme, zo wordt Damme de voorhaven van Brugge
1585. Kanaal ‘De Lieve’ wordt gegraven, deze loopt van Gent naar Damme.

De Franse Koning Filips de Schone veroverd de stad, echter de Vlamingen

veroveren het terug. Door hen wordt de eerste versterking gebouwd.

1770. De Stad Damme wordt een aantal keren veroverd en krijgt de functie als

militaire vesting. Spanjaarden maken de nieuwe verdedigingsgordel in de vorm

van een zevenster. Hier moesten o.a. de Katarinakerk en verschillende kapellen

voor wijken.

Kaart 1100 Kaart 1585 Kaart 1770
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1850. Napoleon geeft opdracht tot het graven van een kanaal tussen Brugge

en de Schelde. De Korenmarkt en vele herenhuizen worden gesloopt. Damme

wordt opgedeeld in twee delen.

2011. De verdedingslinies zijn verland en vormen een natuurgebied omheen de

stad. Damme heeft weinig groei doorgemaakt en wordt bekend als toeristische

trekpleister. Dit omwille van de natuur, architecuur en cultuur. (oa boekenstad - 

stad van de schijver Maerlant en Tijl Uilenspiegel.

Transformatie
Alles wat we hebben gaat over in de volgende fase. Oud en nieuw zijn niet meer

van elkaar te onderscheiden maar samen vormen ze een nieuwe bijzonder

geheel.

Kaart 1850 Kaart 2011
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Museum St Jan Uilenspiegel Museum 

Boekenmarkt Hotel Maerlant

Molen Boekenstad 

Damme, stad van Maerlant Restaurant 

Scherpe lijnen van de stadsomwalling Damme Boekenstad 

Vele restaurants Restaurants aan de kerkstraat 

Functiekaart 2011
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Functies
Identiteit van de plek.
In ontwerpen of het geschikt maken van de site OCMW en de school  

voor hedendaags gebruik, zijn ambitie gekoppeld aan zekere mate van 

terughoudendheid. Het gaat niet om utopische planvormingen, het gaat 

om realistische, haalbare concepten. Het gaat om de plek zelf. In eerste 

instantie dient naar de plek geluisterd te worden waarna inzicht ontstaat 

hoe de plek op zijn eigen wijze functies en wensen als vanzelf in zich kan 

opnemen. Dat is klasse, dat is duurzaamheid.

Dialoog.
Het benutten van de krachten van alle aanwezige ontwikkelingen en 

processen om bestaande kwaliteiten een nieuwe context en betekenis te 

geven.

Nieuwe kansen.
Er ontstaan nieuwe kansen voor landschap, infrastructuur, architectuur, 

stedenbouw, publieke ruimte, ecologie, recreatie en daarmee ook de 

economie van Damme. 

Versterking. 
Alle voorgestelde nieuwe functies zijn een aanvulling, een versterking op 

het bestaande. Nieuwe economieën zijn geënt op het hart van de site 

OCMW te Damme. 
Functiekaart 2015



p. 12

Wandelnetwerken
Een rijk wandelnetwerk loopt langs of door Damme. Graag wensen 

we dit te versterken. Niet alleen voor de recreant maar ook voor 

de bevolking zelf. Een ommetje in de bijzondere natuur of over de 

stadswallen. 

Rondje wallen. Het komen tot een bijzondere wandeling langs de 

stadswallen, denkend aan het terug vormgeven van de verdiepte weg, 

wordt opgepakt in het te vormen Masterplan. Dit gebeurt steeds in 

overleg met verschillende organisaties zoals erfgoed, natuur en toerisme. 

Wandelen door natuurgebied

Wandelnetwerken langs Damse Vaart

Wandelen langs de stadsomwalling

Wandelkaart nu en straks 
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Fietsnetwerken 
Damme en zijn omgeving is een bijzonder fi etsgebied. De vlakke velden, 

de waterlopen en de kust liggen op fi etsafstand. Damme wordt dus vaak 

ingezet om de fi etstocht te starten of te verpozen tijdens de rit. 

 

Ontsluiting. In het Masterplan wensen we met alle betroken partijen 

te komen tot een betere ontsluiting van het hart van Damme met 

de netwerken. De bijzondere locatie site OCMW krijgt in onze visie 

een rechtstreekse verbinding met de zuidkant van Damme. Langs 

deze lijn komen tevens de openbare toiletten, de fi etsenstalling en de 

fi etsenverhuur.

De Maerlant route

Recreatie in Damme

Fietsnetwerken langs de damse vaart  

Fietskaart nu en straks 
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glacis                       buitengracht                                             middenwal met bedekte weg           binnengracht                              vol bastion

                            verlande buitengracht                               afgetopte middenwal met bedekte weg       binnengracht  met bomen en greppel 

         infi ltratie + zuiveren water in natuurgebied (uitgraven)     afgetopte middenwal binnengracht  met bomen en greppel  I Gerestaureerd gedeelte dmv subtiel de grond terug te leggen. Strakke esthetische vertellende lijn komt tevoorschijn.  

Historisch profi el van de 17de-eeuwse stadsomwalling

Huidige stadsomwalling - 2011 

Voorstel hoe om te gaan met de stadsomwalling  > 2011
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Gerichte transformatie stadswallen 
Damme bezit bijzondere landschappelijke en stedenbouwkundige 

structuren. Een bijzondere in deze reeks zijn de omwallingen.

Bij het ontwikkelen van het Masterplan Damme zal de nodige aandacht 

gaan naar de historische omwalling. Al ontwerpend onderzoekend 

wensen we een realistisch, duurzaam voorstel neer te leggen hoe om te 

gaan met deze bijzondere structuur.  

Voorstel
In deze visie stellen we voor om de binnenste rand van de omwalling 

in ere te herstellen. De krachtige lijn van de eerste verhoging met de 

verdiepte weg  kan op eenvoudige wijze teruggebracht worden. Scherpe 

lijnen die na verloop van tijd afgevlakt zijn worden aangescherpt. Dit door 

het terug leggen van gronden. Het spel met grond bevindt zich boven de 

archeologische grens en respecteert daarmee het verdrag van Malta.

De scherp teruggebrachte lijn vormt samen met de bestaande bomenrij 

de rand van Damme, gezien vanuit de stad. 

De verdiepte weg wordt in ere hersteld en vormt een vertellende lijn 

langsheen de prachtige omwalling van Damme.    

Elegantie door middel van vorm en verhouding wordt bekomen.  

Huidige confi guratie van de omwalling

Voorstel hoe gericht om te gaan met de historische omwalling

Historische kaart Damme 

Uitkijkend op de stad vanaf de omwalling 

Scherpe lijnen van de stadsomwalling 
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                                                              Damse Vaart                                         weg                        huidige parkeerplaats met struiken                                       historische wal in verval en begroeid met struiken  

                                                              Damse Vaart                                             weg - dubbele laan                       multifunctioneel plein achter de wal                  herprofi leren - herstellen van de stadswal + wandelpad   

Voorstel hoe de parkeerplaats (multifunctioneel plein) rustig in te bedden in de historische structuur van de stadsomwalling.

Huidige situatie van de parkeerplaats
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Inpassing parkeerplaats 
Het ontwerpen van een publieke ruimte is vaak opschonen. 

Opschonen tot de essentie. 

Kijkend naar de huidige parkeerplaats zien we dat deze gelegen is 

achter het eerste grondlichaam van de historische stadsomwalling.

Deze is momenteel beplant met struiken en opschot. 

Multifunctioneel plein. Bij het weghalen van deze beplantingsgroep 

en het aanscherpen van de omwalling ontstaat er een esthetische 

confi guratie. De parkeerplaats, gezien als multifunctioneel plein, 

voegt zich tussen de Damse vaart en de omwalling. Auto`s zijn niet 

waarneembaar vanaf de binnenstad of vanaf de school.

 

Beeldkwaliteitsplan. Tijdens het proces van masterplan wordt 

tevens de beeldkwaliteit bepaalt van de elementen. Elementen zijn o.a. 

bebording, banken, materiaal van paden, ...

Voorstel parkeerplaats - multifunctionele ruimte - ingebed in de structuur van de omwalling 

Spel in parkeervlak - Multifunctioneel

Parkeren achter de omwalling 

Identiteit in bewegwijzering 
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                                                                                              gerestaureerd gedeelte dmv subtiel de grond terug te leggen. Strakke esthetische vertellende lijn komt tevoorschijn. Fietsers en voetgangers streken de wal door. Entree van de stad Damme 

Voorstel entree tot Damme vanuit het zuiden. Dit voor het recreatieve verkeer (fi ets en voetgangers)  > 2011

                                                              binnengracht met de bomenlanen            greppel             bomenlaan           

Huidige profi lering van de stadsomwalling
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Zuid - entree tot Damme
Komende vanuit het zuiden, vanaf Brugge, rijdt de fi etser doorheen 

het natuurgebied. Dit natuurgebied vindt zijn ontstaan in de 

verdedigingswerken.

Door de verlandde buitenste gracht terug te gaan verdiepen krijgt deze 

terug een volwaardige functie, het bufferen en fi lteren van water. Een 

ervaring voor de fi etser. 

Bij het herwerken van de binnenste rand van de omwalling ontstaat er 

een scherpe lijn. Een lijn die doorsneden kan worden door middel van 

een pad. Deze doorsnijding krijgt de allure van een bijzondere entree tot 

de stad. Een poort gemaakt uit historische landschappelijke elementen. 

Dit pad continueert zijn weg tot aan de voormalige school. Daar wordt 

dan ook plaats gereserveerd voor fi etsenstalling (ook fi etsverhuur) en 

openbare toiletten. 

Te voet kan de recreant de tuinen van de OCMW site betreden of de 

binnenstad intrekken.  

Met zo weinig mogelijke ingrepen, een zo kracht mogelijke ervaring 

neerzetten, dat is ontwerpen.  

Zuid-entree tot Damme 

Fietsen door de omwalling richting stad

Historie versus natuur

Kunst - fuctie en historie komen samen 
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                                   Infi ltratiezone + zuiveren water + WKO                                                                opslag grijs water                                                                                                                                                     stad Damme in het bijonder de nieuwe ontwikkelingen

                                 stadsomwalling in relatie met de stad

Stad in relatie met de omwalling - omwalling krijgt terug een belangerijke functie te denken aan koude en warmteopslag, infi ltratiezone, bufferzone voor grijs water, fi lteren van water. Dit naast de natuurwaarden.



p. 21

Duurzaamheid
Stad in relatie met zijn omwalling. De stadsomwalling had een uitermate 

belangrijke functie voor de stad. Kan deze stadsomwalling terug een 

economische, duurzame functie krijgen?

In de opmaak van het Masterplan wordt onderzocht of de 

Stadsomwalling kan ingericht worden als nutsbedrijf. De buitenste 

gracht wordt opnieuw afgegraven en zal dienst doen als waterbuffer. 

Regenwater wordt er opgevangen en gefi lterd. Nieuwe ontwikkelingen 

worden gekoppeld aan de omwalling. Warmte-koude opslag wordt 

onderzocht. 

De voorwaarden worden geschept om te komen tot een CO2 neutraal 

herontwikkelingsplan voor de site OCMW.

Natuur als nutsbedrijf, de woorden van schrijver Maerlant. 

Duurzaamheid Masterplan.
Duurzaamheid wordt bereikt door kloppende ruimtelijkheid, door 

bruikbaarheid, toekomstbestendigheid en schoonheid.

Klasse.
Duurzaamheid gaat over klasse. Klasse is in eerste instantie rustig, maar 

bij beter kijkend fantastisch gedetailleerd. 

Natuur als nutsbedrijf 

Energie - opwekking uit omwalling 

Natuurgebeid 
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Concept masterplan site OCMW 

Masterplan site OCMW
Bij het opstellen van het Masterplan wensen we geen exact ruimtelijk 

ontwerp neer te leggen  maar wensen we te komen tot een ruimtelijke 

en functionele samenhang der relaties, en laten we graag voldoende 

fl exibiliteit aan de toekomstige ontwerper(s). Het eindresultaat is een 

wervend beeld en een globaal ontwikkelingsperspectief voor het 

plangebied inclusief de nodige richtlijnen om de globale visie ruimtelijk te 

concretiseren. Op deze manier vormt het masterplan een operationeel- 

en toetsingkader voor toekomstige ruimtelijke projecten op vlak van 

architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.

De compacte confi guratie van bijzondere historische gebouwen te 

midden van de leegte. 

We wensen te starten met een opgeruimde basiskaart om te komen tot 

een toekomstbestendig masterplan. 

Kijkend naar de OCMW site zien we een krachtige confi guratie met 

gebouwen met een ziel. 

Ooit was dit het terrein van de zusters, daarna werd het een ruisthuis. 

Telkens stillen integere functies. Vanuit de historische en bestaande 

functies wensen we te evolueren naar passende hedendaagse functies. 

Functies die de ziel van het complex aanvoelen en er wat mee 
doen. 

Het ensemble biedt de mogelijkheid om terug te trekken uit het 

drukke leven. Er kan, weg van de grote steden en ten midden in de 

kloostersfeer, gewerkt worden aan bijzondere plannen. 

Vergaderruimtes, studiekamers, logeermogelijkheden rond de centrale 

inkom met een unieke bibliotheek. 

Schrijver, dichter, stadsgenoot Maerlant ere aan doen. 

Het gehele concept wordt bekroond met het restaurant die zijn 

ingrediënten uit de omliggende moestuinen haalt. 

Het nieuwe ontstaan uit de oorsprong van de plek. Commercieel 
maar rustige integer voegend in Damme.

Een aanvulling voor de stad Damme. Of nog beter, een unieke nieuwe 

troef voor Damme. 
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Restaurant/ CafeWasserij en Keuken

7 zolders

Slaapzolders
Kloosterwoning

Hotelkamers

Vergaderkamers

Multifunctioneel

Retraite

St Margaretahuis

Vroeger Nu Concept Masterplan

Foyer/ Receptie

Bibliotheek

Vergaderzalen

Kapel

St Janshospital

Kapel

MarktSchuur

Oorspronkelijke functie Duurzame toekomst evoluerend uit oorspronkelijke functies 
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1.  School

2.  Schuur 

3.  Tuin 

4.  Rusthuis uitbouw 

5.  Rusthuis Sint-Jan

6.  St Janshospital

7.  St Margaretahuis

8.   Zeven zolders

9.   Keuken / wasserij 

10. Schuur 
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Huidige confi guratie
De karakteristieke gebouwen op de OCMW site zijn 

waardevol en hebben een rijke geschiedenis.

De uitbreiding van de OCMW in de jaren 60 is echter 

van mindere kwaliteit.

Een introverte wereld, afgesloten van het 

gemeenschapsleven in Damme

De OCMW site functioneert vandaag als een gesloten 
enclave.

Huidige confi guratie - 2011

1.

3.

4.

5.

7.7

6.

8.899.

.100..

2.



p. 26

6.  St Janshospital

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder

7.  St Margaretahuis

verblijven / vergader / multifunctioneel  ruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2lagen)

zolder

8.   Zeven zolders

7 hotelkamers

9.   Restaurant/ cafe

10. Markt/ Winkel

Hart OCMW site 
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Hart van de OCMW site 
We stelen tot doel in het Masterplan om de huidige 

geslotenheid van de site OCMW te doorbreken.

De eerste stap daarin is de monumentale bebouwing 

ontdoen van zijn ballast. Het complex opschonen tot 

zijn essentie. Dat is het startpunt van een duurzame 

toekomst. 

De nieuwe functies zorgen ervoor dat de waardevolle 

gebouwen terug geintegreerd wordt in het

stadsweefsel en het gemeenschapsleven. 

Het hart in contact met stad Damme. Dit ruimtelijk en 

sociaal.

Hart van de OCMW site 

777.77.

6.

8.899.

100.
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1.  School

3 atelierwoningen

7,5 x 11m (2 lagen)

2 atelierwoningen (gymzaal) 10 x 10m

expositieruimte/ openbare toilet

2.  Fietsenstalling en verhuur

3.  Parkeertuin

28 parkeerplaatsen

4.  Kloosterwoningen

Grondgebonden, Eengezinswoningen

8 kloosterwoningen

6x15m (2lagen + kap)

5.  Rusthuis Sint-Jan

7 woningen

6x11m (3lagen + kap)

6.  St Janshospital

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder

7.  St Margaretahuis

verblijven / vergader / multifunctioneel  ruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2lagen)

zolder

8.   Zeven zolders

7 hotelkamers

9.   Restaurant/ cafe

10. Markt/ Winkel
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In de lijst hiernaast worden alle bebouwing benoemd 

met zijn aantal nieuw te vormen woningen.

Conclusie confi guratie Kloostermodel.

De vele beleidsplannen volgend zien we al gauw dat 

de mogelijkheden beperkt zijn om te komen tot een 

nieuwe duurzame confi guratie van dit bijzonder stukje 

Damme.

Dit model toont een besloten binnentuin waaraan 

gewoond wordt. De binnentuin kan publiek zijn maar 

ook uitgegeven worden aan zijn nieuwe bewoners. 

Het hart van de OCMW site, waaronder de 7 Zolders, 

de keuken, de wasserij en de schuur blijven ver 

verscholen. Weg van de Kerkstraat, niet in contact met 

de stad Damme. 

Kloostermodel - besloten 

1.

3.

4.

55.

7.77.

6.

8.899.

110.0.1

22.
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1.  School

3 atelierwoningen

7,5 x 11m (2 lagen)

2 atelierwoningen (gymzaal) 10 x 10m

expositieruimte/ openbare toilet

2.  Fietsenstalling en verhuur

3.  Parkeertuin

28 parkeerplaatsen

4.  Kloosterwoningen

Grondgebonden, Eengezinswoningen

8 kloosterwoningen

6x15m (2lagen + kap)

5.  Rusthuis Sint-Jan

7 woningen

6x11m (3lagen + kap)

6.  St Janshospital

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder

7.  St Margaretahuis

verblijven / vergader / multifunctioneel  ruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2lagen)

zolder

8.   Zeven zolders

7 hotelkamers

9.   Restaurant/ cafe

10. Markt/ Winkel

Wonen aan binnenhof in contact met Kerkstraat
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Model ̀ begijnhof̀
Het hart opent zich richting de Kerkstraat. De entree 

naar het binnengeleid wordt gevormd door op een 

gerichte plek een doorbraak te maken in de bebouwde 

wand.

Tussen de bestaande bebouwing aan de Burgstraat 

worden grondgebonden stadswoningen gevoegd. 

Deze woningen hebben hun adres aan de straatzijde 

of aan de binnentuin. 

De nieuwe bebouwing gaat een interessant spel aan 

met de beschermde muur. 

Woningen krijgen een patio of koer richting de straat. 

Nieuwe woonvormen, voegend in het stadsweefsel 

van Damme. 

Model begijnhof 

3.

44.4

5.5.5.5.

77.77

6.

8.89999.9

1010..10

22.



p. 32

1.  School

3 atelierwoningen

7,5 x 11m (2 lagen)

2 atelierwoningen (gymzaal) 10 x 10m

expositieruimte/ openbare toilet

2.  Fietsenstalling en verhuur

3.  Parkeertuin

28 parkeerplaatsen

4.  Kloosterwoningen

Grondgebonden, Eengezinswoningen

11 kloosterwoningen

6x15m (2lagen + kap)

12x7m (2lagen + kap)

5.  Rusthuis Sint-Jan

7 woningen

6x11m (3lagen + kap)

6.  St Janshospital

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder

7.  St Margaretahuis

verblijven / vergader / multifunctioneel  ruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2lagen)

zolder

8.   Zeven zolders

7 hotelkamers

9.   Restaurant/ cafe

10. Markt/ Winkel
Wonen aan binnenhof in contact met Kerkstraat
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Groeimodel ̀ begijnhof̀   
Het hart opent zich richting de Kerkstraat. De entree 

naar het binnengeleid wordt gevormd door op een 

gerichte plek een doorbraak te maken in de bebouwde 

wand.

Tussen de bestaande bebouwing aan de Burgstraat 

worden grondgebonden stadswoningen gevoegd. 

Deze woningen hebben hun adres aan de straatzijde 

of aan de binnentuin. 

De nieuwe bebouwing gaat een interessant spel aan 

met de beschermde muur. 

Woningen krijgen een patio of koer richting de straat. 

Nieuwe woonvormen, voegend in het stadsweefsel 

van Damme. 

Het groeimodel laat zien dat de huidige sociale 

woningen op een eenvoudige manier opgenomen 

kunnen worden in het stedelijk weefsel rond de 

kloostertuin. Het maakt de stad compleet op deze 

plek. 

1.

3.

444.

444.

55.

7.77.

6.

8.899.

.100..

22.
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Plattegronden 
Totaal aantal woningen site OCMW
23 grondgebonden woningen
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1.  School

3 atelierwoningen

7,5 x 11m (2 lagen)

2 atelierwoningen (gymzaal) 10 x 10m

expositieruimte/ openbare toilet

2.  Fietsenstalling en verhuur

3.  Parkeertuin

28 parkeerplaatsen

4.  Kloosterwoningen

Grondgebonden, Eengezinswoningen

11 kloosterwoningen

6x15m (2lagen + kap)

12x7m (2lagen + kap)

5.  Rusthuis Sint-Jan

7 woningen

6x11m (3lagen + kap)

6.  St Janshospital

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder

7.  St Margaretahuis

verblijven / vergader / multifunctioneel  ruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2lagen)

zolder

8.   Zeven zolders

7 hotelkamers

9.   Restaurant/ cafe

10. Markt/ Winkel

1.

3.

4.4

4.4.

5.5.

7.7

6.

888.89.9

100.

22.

Programmakaart
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Tuinen 
Acht tuinen, elk met zijn uitgesproken identiteit 

presenteren zich aan de stad en voor de stad.

Elke tuin vindt zijn oorsprong in de geschiedenis. De 

Kloostertuinen met kruiden en bloemen, de nutstuinen 

met groeten,.. 

We onderscheiden op de site OCMW de volgende 

tuinen: 

Beeldentuin op de koer van de voormalige school. 

Daar bevinden zich de atelierwoningen. De koer wordt 

ingezet als presentatie- of tentoonstellingsruimte.

De fruittuin en de groentetuin bevinden zich op de 

gronden van de voormalige zustertuinen. De geoogste 

groenten worden geserveerd in het restaurant St-Jan. 

Deze in gehuisvest in de oude wasserij van het OCMW 

complex. 

In de ommuurde bloesemtuin op de kop van de 

voormalige zustertuinen kan geparkeerd worden. Dit 

enkel voor de bewoners of gasten van het St-Jan. 

Het hart van de site OCMW met het St-Jan krijgt 

zijn allure terug van weleer. Een uitgestrekte ruimte 

met vrijstaande bomen vormt het decor van vele 

activiteiten. Deze doet recht aan zijn oorspronkelijke 

functie; de kloostertuin. Aan deze prachtige ruimte 

wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Een 

nieuw sociaal hart dat zijn activiteiten ontleedt uit het 

verleden. 

De patio en de bloementuintuin vormen intieme 

ruimtes in de opeenvolging van groen ruimtes.

De ommuurde moestuin is en blijft een krachtige lege 

ruimte. 
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1. Beeldentuin

2. Fruit

3. Groentetuin

4. Bloesemtuin

5. Patio

6. Kloostertuin

7. Moestuin

8. Bloementuin

3.

4444.4.

6.6

5.

7.

8.8

2.

1.

Tuinenkaart 
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Beeldmontage nieuw hart St - Jan

Zicht op de nieuw te ontstane activiteiten in en rond het hart van de OCMW site. Groenten uit de tuinen worden er verkocht, het restaurant werkt met producten uit de tuin,.... 
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Rusthuis Sint-Jan:

7 woningen

6x11m (3l + kap)

A’

A

Profi elaanduiding
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1.

1. St. Margarethahuis

2. St Janshospital

3. Rusthuis Sint-Jan

4. poortje

2. 3. 4.

OCMW site aan de kerkstraat 

A - A`  2011

A - A`  Voorstel 
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Kloosterwoningen

Grondgebonden, Eengezinswoningen

11 kloosterwoningen

6x15m (2l + kap)

12x7m (2l + kap)

Rusthuis Sint-Jan

7 woningen

6x11m (3l + kap)

St Janshospital

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder

St Margaretahuis

hotel/ vergader/ multifunctioneel nruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2l)

zolder

Zeven zolders

7 hotelkamers

Restaurant/ cafe

Markt/ Winkel

A’

B’

B

C’CCC

C

A

Profi elaanduiding
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A-A’

B-B`

C-C`
6.

1.

4.

2.

5.

3.

1. Kloosterwoning

2. Poortje

3. St Janshospital

4. Zeven zolders

5. St. Margarethahuis

6. Rusthuis Sint-Jan

7. Restaurant/ Cafe

8. Markt/ winkel

7. 8.

OCMW site aan de tuinen    
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Klooster model 

Model begijnhof 

Groeimodel begijnhof 11 kloosterwoningen grondgebonden, Eengezinswoningen 6x15m (2l + kap) - 12x7m (2l + kap)
         

8 kloosterwoningen grondgebonden, Eengezinswoningen 6x15m (2l + kap)          

8 kloosterwoningen grondgebonden, Eengezinswoningen 6x15m (2l + kap) 
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1. 2.

Wonen aan de tuinen   

1. Kloosterwoning

2. Poortje

Kloostermodel 

Bestaand

Model begijnhof 

Groeimodel begijnhof 
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Signatuur van OCMW site  - 2011

Bestaande situatie - zicht op de muur, kapel en kerk 
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Signatuur van OCMW site  -  2015

2015 - zicht op de muur, grondgebonden woningen, hart van de site, kapel en kerk 
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Grondgebonden woning met achtertuin.

Op lijn muur.

Grondgebonden woning.

Patio achter muur

Grondgebonden woning.

Patio achter muur en achtertuin

Wonen aan de tuinen
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School

3 atelierwoningen

7,5 x 11m (2 lagen)

2 atelierwoningen (gymzaal)

10 x 10m

expositieruimte/ openbare toilet

Fietsenstalling en verhuur

Parkeertuin

28 parkeerplaatsen

A’

A

Profi elaanduiding
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2.

1. Atelierwoningen

2. Parkeertuin

Atelierwoningen in school 

A-A’
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Beeldmontage nieuw hart St - Jan

Zicht op St-Jan. Het nieuwe hart ten midden van de verschillende tuinen. De kloostertuin wordt omzoomd door nieuw hedendaagse kloosterwoningen. 

Huidig beeld op de OCMW site, gezien vanaf de Onze Lieve Vrouwekerk 
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St Janshospital 

foyer/ receptie

vergader/ conferentieruimte

bibliotheek

kapel

zolder
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St  Margaretahuis   

verblijven / vergader / multifunctioneel  ruimte

16 kamers 3,5x5,5m (2lagen)

zolder
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7 zolders    

7 hotelkamers
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markt + restaurant 
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School   

3 atelierwoningen

7,5 x 11m (2 lagen)

2 atelierwoningen (gymzaal) 10 x 10m

expositieruimte/ openbare toilet
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Grondgebonden eensgezinswoningen aan de tuinen 

Grondgebonden, Eengezinswoningen

11 kloosterwoningen

6x15m (2lagen + kap)

12x7m (2lagen + kap)
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1.

3.

2.

7.77777777

5.

4.

8888888.88887.7777777777

6.666.6.6.6.6.6.6.6

1. Villa

2. Hof

3. Erf

4. Klooster

5. School

6. Bouwblok

7. Hoeve

8. Ommuurde tuin
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Nu

Oorspronkelijke Typologieën

Concept masterplan Damme
Kijkend naar de verschillende bebouwingstypologieën binnen Damme, 

vertelt ons bijzonderheden over hoe subtiel en duurzaam om te gaan 

met kleine opgaven die er nog liggen. 

Het ligt er al. Het wordt opgenomen, verwerkt en op een bijzondere 

manier terug neergelegd. Niet historiserend maar voegend. 

Dat is ontwerpen aan Damme.



p. 62p. 6p. 6p. 6p. 6222222222222222222

1. Villa

2. Hof

3. Erf

4. Klooster

5. School

6. Bouwblok

7. Hoeve

8. Ommuurde tuin

1.

2.

3.

6.

8.

6.6.6.6.6.6.6.66

1.11.......

6.6.6.666.66.6.66.6666...

5.
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Nu Concept Masterplan

Oorspronkelijke Typologieën Duurzame toekomst evoluerend uit bestaande typologieën

We zien het opstellen van het Masterplan site OCMW niet als een los 

traject of document maar een aanjager om te komen tot een compleet 

masterplan voor een duurzame toekomst voor geheel Damme.

We wensen graag mee te werken aan de andere opgaven binnen de 

stad Damme.

Hiernaast presenteren we een voorstel hoe om te kunnen gaan met de 

andere inbreidingslocaties. 

Niet historiserend of distantiërend maar rustig voegende in de stad 

Damme. Dat is de opgave. 

Inbreidingslocaties van Damme                                                                                
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Locatie 2

Herenhuis

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Geschakeld

5 woningen

7,2  x 25m 

kavelvullend

patio

drive-inn

Locatie 1

Niet bebouwen

Ligging tweede bouwlijn.

Locatie 3

Hof

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Vrijstaand, 2 -1 kap

5 woningen

6 x 10m

8 x 10m

810 m2 kavel

zicht behouden op hoeve 

(bestaand)

parkeerschuur

Locatie 4

Damme’s bouwblok

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Geschakeld

5 woningen

6 x 10m

7,2 x 10m

140 m2 kavel

poortje

behoud openbaar hof

Locatie 5

Damme’s bouwblok

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Geschakeld

6 woningen

6x 10m 

7,2 x 10m

drive-inn

Locatie 6

Boerderij

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Vrijstaand, 2 -1 kap

4 woningen (+2 bestaand 

woonhuis)

6 x 8 m 

6 x 12m

behoud bestaand woonhuis

parkeren op eigen terrein

Inbreidingslocaties Damme
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Locatie 10

Villa

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Vrijstaand

4 woningen

parkeren op eigen terrein

Totaal: 74 woningen

Locatie 9

Niet bebouwen

Ligging tweede bouwlijn.

Locatie 8

Klooster

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Geschakkeld

11 woningen

6 x 15m

12 x 7m

13 woningen (in bestaande 

bebouwing)

parkeren in parkeertuin

5 atelierwoningen 

Locatie 7

Erf

Grondgebonden, 

Eengezinswoningen

Geschakeld en vrijstaand

8 woningen (1 bestaand)

6 x 10m

8 x 10m

parkeren in parkeerschuur
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Procesgerichtheid en - bereidheid 
Kenmerkend voor ons bureau is de intense samenwerking van de 

creatieve en zakelijke bureau- en projectleiding. Al onze projecten zijn 

daardoor binnen het budget en binnen de planning uitgevoerd, terwijl er 

ook op landschappelijk, ecologisch, architecturaal en economisch vlak 

steeds waardering voor de projecten ontvangen is. 

We proberen steeds net zo creatief met de procesvoorwaarden om te 

gaan als met de fysieke eisen die aan een project gesteld worden. 

Ruimtelijk en sociaal.
Een ander kenmerk voor onze procesaanpak is de grote waarde die 

we hechten aan de betrokkenheid van de opdrachtgever, bewoners en 

gebruikers. We dringen geen visie op. Het masterplan is een portret van 

de geschiedenis van Damme, zijn gebruiker en zijn duurzame toekomst.

We zien de opgave als een bijzonder proces met vele actoren zoals 

bewoners, ondernemers, verenigingen, het OCMW en de Stad Damme. 

Een open proces met een sterke continuïteit. Het reikt verder dan het 

pure persoonlijke. De veelheid aan partijen zien we niet als hinderlijk 

maar als een meerwaarde voor de potentiële rijkdom van Damme. 

Graag wensen we betrokkenheid te creëren bij de bewoners van 

Damme voor het Masterplan proces. Voorstellen willen we uit werken 

met onze communicatie-expert. Wij denken zelf aan het organiseren 

van een evenement in het veld. Door middel van kunst en mens, de 

ruimtelijke confi guraties, de signatuur van Damme onderzoeken, testen 

en verbeelden. 

Tijdens de presentatie van het plan maken we graag het basisteam 

bekend en zullen we ook voorbeelden van onze proactieve 

procesgerichtheid geven. 

In dit boekwerk stellen we het team, de teamfi losofi e en procesopbouw 

voor, zoals ons basisteam dat voor ogen heeft. 
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Bijlage
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Teamsamenstelling en - fi losofi e 
Ontwerpproces - Projectteam 

Ontwerpproces SupervisieCommunicatie

Ontwerpteamvergaderingen 

Projectteamvergadering

Studiebureau 

Architect
Landschapsarchitect

Stedenbouwkundigen

Architect

beslissers 

sturen / beheren 

creëren

informeren (klankbordgroep)

Studiebureau

Architect
Landschapsarchitect

Stedenbouwkundigen

Architect

Bouwheer Bouwheer 

Stuurgroep 

Projectteam

Ontwerpteam 

Werkgroep

Klankbord

Architect Architect 

Studiebureau 

renovatiearchitect
Architect

Interieurarchitect 

Bouwkundige 

Studiebureau 

planeconomen 

Studiebureau 

Conceptbedenkers 

Communicatie
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PROJECTTEAM 

Architect 

Bouwheer 

ONTWERPTEAM 

Architect 

Studiebureau`s 

PROJECTTEAM 

Architect 

Bouwheer 

ONTWERPTEAM 

Architect 

Studiebureau`s 

PROJECTTEAM 

Architect 

Bouwheer 

ONTWERPTEAM 

Architect 

Studiebureau`s 

PROJECTTEAM 

Architect 

Bouwheer 

ONTWERPTEAM 

Architect 

Studiebureau`s 

Bouwheer 

.....

ONTWERPTEAM 

Architect 

Voorstudie  
Onderzoek

Open
Oproep

Voorontwerp
Globale visie

Defi nitief
ontwerp 

Inbreidings
gebieden 

Supervisie Goedkeuring

bouwheer 

Goedkeuring

bouwheer 

Goedkeuring

bouwheer 

Proces Masterplan Damme
opeenvolging van ijkmomenten 

Damme en zijn landschap 

OCMW site 

+ school en zustertuin 

Inbreidingsgebieden 

Damme 

Damme en zijn landschap

OCMW site 

+ school en zustertuin 

Inbreidingsgebieden 

Damme 

Damme en zijn landschap 

OCMW site 

+ school en zustertuin 

Inbreidingsgebieden 

Damme 

Damme en zijn landschap 

OCMW site 

+ school en zustertuin 

Damme en zijn landschap 

Inbreidingsgebieden 

Damme 
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Communicatiestrategie

De vraag van het OCMW en de stad Damme om binnen het opstellen 

van het Masterplan ook meteen een duidelijk communicatietraject uit te 

werken, kunnen we alleen maar toejuichen. 

Voor dit onderdeel hebben we ons team versterkt met een 

communicatie-expert. 

Een eerste neerslag van onze gezamenlijke visie op de communicatie en 

overlegstrategieën binnen het Masterplan vindt u reeds verwerkt in de 

planning. 

We wensen te werken met de Infokrant en losse evenementen 

gedurende het proces. 

Het communicatietraject werd gebaseerd op de voorgestelde 

projectfasering en voegt een aantal interpretaties toe van enkele cruciale 

overlegmomenten.
voorbeelden van hoe de bevolking actief te betrekken bij de toekomst van de stad Damme. Infokrant + evenement.




