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METHODIEK / SLEUTELKWESTIE 
 
 
De site van het OCMW, de Zustertuin en het perceel met het voormalige schoolgebouw, maken een wezenlijk 
deel uit van de stadskern Damme. Er kan gesteld worden dat ongeveer 1/5e deel van het totale weefsel in het 
masterplan aangepakt dient te worden. Om in een plan de juiste strategie voor de sites te kunnen vastleggen is 
het noodzakelijk om zicht te krijgen op de identiteit van de stad Damme met zijn omgeving. Binnen deze studie-
bundel wordt een globale visie voor de stad en omgeving nagestreefd, waarbinnen de krijtlijnen voor de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de sites bepaald kunnen worden.  Dit zou moeten leiden tot concrete plannen die zich 
optimaal integreren in de eigenheid van het stedelijk weefsel van Damme. 
 
Begeleide rondgangen in en rond Damme leerden ons dat, samen met enkele bevindingen uit het gemeentelijk-
ruimtelijk structuurplan /gewestplan, de stad vanuit een aantal domeinen geconfronteerd wordt verschillende ruim-
telijke eisen en ontwikkelingen.  We kunnen 4 domeinen onderscheiden die een eigen vraag en/of probleemstel-
ling opwerpen en tegelijkertijd de eigenheid van Damme meebepalen : WONEN, RECREATIE, ERFGOED en 
NATUUR.  Deze zullen het referentiekader vormen waaraan het masterplan afgetoetst dient te worden. 
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Vanuit de domeinen kunnen we enkele bevindingen vastleggen : 
 
 
DAMME als WOONKERN 
 
Uit het informatieve deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan blijkt dat het inwoneraantal van de stads-
kern tanende is. Tussen 1991 en 2001 ging de bevolking van 1004 inw. naar 909 inw., een terugval van 8% op 10 
jaar tijd. In de bevolkingsprognose wordt gesteld dat deze trend zich zal doorzetten. Daarnaast viel het tijdens 
onze bezoeken op dat er erg weinig basisvoorzieningen voor inwoners te vinden; een supermarkt, bibliotheek, 
infrastructuur voor jeugd en sport, performant openbaar vervoer, ... ontbreken. 
 
 
DAMME als TOERISTISCH RECREATIEVE STAD 
 
Er wordt in het projectdossier voor het masterplan aangegeven dat er op Damme een enorme toeristische druk 
heerst, dit vertaalt zich hoofdzakelijk in het groot aantal horeca zaken.  Daarnaast is Damme onderdeel van het 
toeristisch-recreatief netwerk van de Vlaamse kust(polders) en ligt ze binnen de toeristische invloedssfeer van 
Brugge.  De heersende druk is sterk voelbaar tijdens de weekends, bij goed weer zijn alle parkeervoorzieningen 
volzet en wordt er op grote schaal aan wild parkeren gedaan.  De algemene tendens geeft aan dat de toeristisch 
en recreatieve druk in de toekomst zal toenemen. 
 
 
DAMME als ERFGOEDSTAD 
 
De stadskern van Damme vormt, samen met de omgevende wallenstructuur, het beschermd stadsgezicht 
“Centrum” en bevat een groot aantal beschermde monumenten. Daarom is de stadskern in het gewestplan inge-
kleurd als ‘woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde’. Er kan gesteld worden dat Damme 
een stad is die geschiedenis ademt. Tijdens het rondwandelen voelt de gehele stad authentiek aan. Er bestaan 
talloze publicaties die nauwgezet het historische patrimonium beschrijven, en geven de erfgoedwaarden aan. 
Deskundigen stellen dat het wenselijk is om het historische erfgoed te conserveren / herwarderen en de histori-
sche landschappen te reconstrueren.  Op luchtfoto’s en topografische kaarten valt vooral het overblijfsel van de 
zeventiende-eeuwse stadswallen (zevenster) op. 
 
 
DAMME als stad in NATUURGEBIED 
 
In het gewestplan is de volledige stadskern omzoomd met zone voor natuurgebied. Er zijn een aantal natuurre-
servaten in de onmiddellijke omgeving van de kern, waaronder de ‘Oude Stadswallen van Damme’.  Dit reservaat 
is ontstaan uit de voormalige grachten en natte gronden rond Damme en heeft bijgevolg een aantal zeldzame 
biotopen, zoals moerasbossen.  Een groot deel van het reservaat is niet of nauwelijks toegankelijk. Het is de be-
doeling dat de vzw Natuurpunt in de toekomst meer gronden aanwerft in het natuurgebied en aldus zal instaan 
voor de ontwikkeling en beheer.  De polders ten noordwesten maken deel uit van het broedgebied voor winter-
ganzen.  De oude dijken vormen, samen met de vaart, belangrijke ecologische verbindingslijnen. 
Binnen deze studiebundel wordt nagegaan hoe er ruimte kan geboden worden om de positieve trends verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, zonder dat de leefbaarheid van de stad in gedrang komt.  Anderzijds 
dient er een strategie te worden vastgelegd om het tanende aantal inwoners te kenteren, en een oplossing te bie-
den voor de vaak tegenstrijdige belangen. 
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Om onze visie voor Damme te bepalen vertrekken we vanuit 4 intenties: 
 
1/ VERSTERKEN woonweefsel 
 
Uiteraard vormen de sites voor het masterplan hiervoor belangrijke projectgebieden, maar om structureel te kun-
nen ingrijpen moeten we zicht krijgen op de complexiteit die in de marge ontstaat als we een kentering willen te-
weegbrengen. Daarom moeten we op zoek naar 1/ de ruimtelijke draagkracht van Damme, 2/ het profiel van de 
toekomstige bewoners , 3/ woon-ondersteunende maatregelen. 
 
 
2/ DIVERSIFIËREN recreatief aanbod 
 
Om haar functie als toeristisch/recreatieve stad te kunnen bestendigen, dient het recreatief aanbod kwalitatief uit-
gebouwd te worden.  Er dient te worden nagegaan welke kansen er ontstaan indien er een nieuwe ruimtelijke 
structuur aangebracht wordt. 
 
 
3/ VALORISEREN historische kapstok 
 
De gelaagdheid van de rijke geschiedenis van Damme geeft veel opportuniteiten om nieuwe ontwikkelingen te 
verankeren. De historische kapstok dient de basis van de nieuwe structuur te vormen.  Toekomstige ingrepen 
dienen steeds geëvalueerd te worden tegenover het geschiedkundig kader. 
 
 
4/ UITBOUWEN van een wervende ecologische onderlegger. 
 
Er kan gesteld worden dat de hele stad midden in een natuurgebied ligt. Dit heeft een beperkende doorwerking 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de stad.  Bewust van de aanwezige natuurwaarden zal er binnen deze 
visie gestreefd worden naar de koppeling van menselijke activiteiten met de ecologische structuur, zodat dat de 
maatschappelijke betrokkenheid vergroot kan worden. Deze groene onderlegger dient de stad te doorwaden. 
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1 -  historisch morfologische lezing Damme en omgeving 
 
Via een aantal tijdssneden wordt er nagegaan hoe Damme vanaf zijn ontstaan geëvolueerd is. Het is niet de be-
doeling om een uitgebreid historisch verslag te maken, maar eerder een beknopt overzicht, waarbij er geschetst 
wordt welke ruimtelijke structuren er bepalend waren en wat de nederzetting typeerde. 
 
 
 
 
12e en 13e EEUW 
DORP AAN DE DAM 
 
Damme is ontstaan op de plek waar een dam op een zeearm twee polderdijken met elkaar verbond. Er werd een 
zeesluis gebouwd, een rei naar Brugge gegraven en er ontstond een kleine nederzetting. De historische dijken 
zijn vandaag nog steeds aanwezig in het landschap, de verbinding (de toenmalige dam) is de huidige Kerkstraat. 
In de 13e eeuw groeit Damme uit tot een kleine stad. 
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15e EEUW 
RIJKE HAVENSTAD 
 
Damme ontwikkelt zich als voorhaven van zowel Brugge, als Gent dat via het kanaal van de Lieve een verbinding 
met de zee kreeg.  De rijkdom van de stad vertaalt zich in het optrekken van een monumentaal stadspatrimonium.  
De beschermde monumenten die we nu in Damme aantreffen dateren vooral uit deze periode. Ook een groot 
deel van het stratenpatroon is een erfenis uit deze periode. 
 

17e EEUW 
VERSTERKTE STAD 
 
Het belang van de havenstad Damme is sterk afgezwakt, ondermeer door de verzanding van het Zwin. Rond de 
stad wordt een dubbele omwalling aangebracht in de vorm van een zevenster, als onderdeel van de Staats 
Spaanse Linie. Hiervoor werd de stad bijna volledig hertekend, er werd veel stadspatrimonium afgebroken voor 
zowel de aanleg van de omwalling als voor het optrekken van militaire voorzieningen. 
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19e EEUW 
STAD AAN DE VAART 
 
Onder het bewind van Napoleon wordt het plan opgevat om Brugge te verbinden met de Westerschelde via een 
nieuw kanaal, die Damme doorklieft.  Alweer moest waardevol patrimonium plaatsmaken. Het kanaal werd nooit 
voltooid, maar zorgt tegenwoordig voor een sterk landschappelijk element en snelle rechtlijnige verbinding met 
Brugge. 

20e EEUW 
MUSEALE STAD 
 
De geringe stedelijke druk heeft de stad gefixeerd, de natuur krijgt de kans om de 17e eeuwse omwallingen te 
overheersen en de monumenten hebben kunnen overleven.  Het op grote schaal aanplanten van populieren 
langs de vaart en een gedeelte van de omwallingen drukken een nieuwe stempel op het uitzicht van het stadje. 
Door opeenvolging van de historische gebeurtenissen is Damme verworden tot een toeristische trekpleister met 
het uitzicht van een openlucht museum waar natuur en toerisme domineren. 
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SYNTHESE HISTORISCH MORFOLOGISCHE LEZING 
 
 
De schema’s geven weer op welke manier Damme is geëvolueerd. Grootschalige ingrepen, vaak gerelateerd aan 
waterwerken, de stad telkens een nieuw uitzicht gegeven.  Bij de schema’s die de evolutie van de nederzettings-
structuur weergeven kan vastgesteld worden dat het stadje bij iedere (waterkundige) ingreep, sinds de 15e eeuw 
een schaalverkleining heeft ondergaan. 

figuur schema’s overzicht evolutie Damme : dorp/stad aan de dam - havenstad - garnizoensstad - stad langs de vaart - museale stad in natuurreservaat 

figuur schema’s waterstructuur: dam - haven - omwalling - vaart - reservaat 

figuur schema’s nederzettingsstructuur: dorp - havenstad - garnizoensstad - stad langs vaart - museale stad 
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2 -  ruimtelijke analyse Damme vandaag 
 
Om te komen tot een stevig ruimtelijk raamwerk voor de site van het OCMW gaan we op zoek naar de morfologi-
sche constanten van de stad Damme en belangrijker nog de ongerijmdheden, breuklijnen binnen haar groei.   Het 
aangeven van de onevenwichten  binnen het weefsel en de onbenoembare zones binnen de kaart van de stad.  
Deze thema’s worden de noodzakelijk op te lossen puzzelstukken van dit verstedelijkt landschap. 
 
 
 
 
 
 
CENTRALE ARMATUUR 
 
Vandaag ervaren we nog een sterke centraliteit in de lijn van de Kerkstraat.  Deze stichtende lijn nam steeds de 
taak op zich om alle symbolen van stedelijkheid aan elkaar te rijgen.  Het stadhuis, het gasthuis en de kerk vinden 
we terug in de Kerkstraat.  Deze lijn was door haar topografie voorbestemd om weefsel rond zich te verzamelen.  
Ook vandaag kan men stellen dat zij Damme vasthoud en dat Damme bijna teruggedrongen wordt te overleven 
op haar stichtende Branddijk / Dam. 
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DOMINANTIE VAN DE GROENE LAYER 
 
Men heeft het gevoel dat de natuur de stad stilaan zal overgroeien.  De vestigingswerken zijn bijna verteerd en er 
wordt geknabbeld aan de randen van de stad.  De natuur ligt op de loer om bij elke misstap van de stad terrein te 
winnen.  Er zijn geen afspraken gemaakt tussen natuur en stad, de kansen van de nabijheid worden niet gevalori-
seerd aan de zijde van de stad.  Angstvallig werd ter verdediging van de stad de zone vast gelegd in het gewest-
plan waarin men nog de naam van stad mag kleven. Terzelfder tijd vormt die dualiteit de identiteit van Damme.  
Het respect is zoek maar de kwaliteit is sterk.  
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SCHRAAL VOCABULARIUM 
 
Tot op vandaag werd gewaakt over de authenticiteit van Damme.  Hierbij wordt vooral het beeld afgetoetst.  De 
functionele kaart van Damme werd gelijk aan monofunctioneler waardoor Damme niet meer zelfvoorzienend werd 
in zijn dagelijkse noden.  Het commercieel apparaat is bijna onbestaande.  Het werken in eigen stad is het voor-
recht van enkelen.  Damme maakt als fusie gemeente deel uit van groot Damme maar dit vertaalt zich niet in een 
goed uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer.  Men moet constateren dat dit gepaard gaat met een krimp van 
de stad.  Hierdoor verdwijnt de dynamiek waardoor een stad verplicht wordt om zichzelf kritisch te ondervragen.  
Door het wegvallen van deze zelfondervraging in al haar aspecten van stedelijkheid ontbreekt het vocabularium 
om de eventuele aanwezig potenties te valideren en  consolideren.   
Op heel wat plaatsen in Damme worden we geconfronteerd met geamputeerde systemen die alle identiteit verlo-
ren zijn en die daardoor in schril contrast komen te staan met de zuiverheid van het omliggende landschap. 
Er is duidelijk nood aan een ruimtelijk kader om de stad te laten overleven in het landschap.   
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zoektocht naar fysiek-ruimtelijke condities voor stedelijkheid 

 
 
 
 
 
AANVULLING VAN CENTRALE ARMATUUR 
 
Bij het inzoomen op de centrale as van de Kerkstraat merken we dat op bepaalde plaatsen de densiteit of de 
functies die we terugvinden langs die lijn verder doordringt in het achterliggende weefsel.  
 
Als we de kaart van Damme in 15°E (Damme als rijke havenstad)  vinden we eens structuur terug die deze ele-
menten bevestigd.  In die periode gaat Damme haar stedelijk gebied afbakenen door een gracht.  Hierdoor wordt 
de Kerkstraat aan beide zijden kort geknipt maar behoud ze uiteraard wel haar centraliteit in de stad.  Het binnen-
komen en verlaten van de stad gebeurt op gecontroleerde punten via poorten.  Deze doorgangen werden vooral 
gekoppeld aan de plaatsen waar de waterwegen door de stad trokken.  De poort naar de Lieve (water vebinding 
naar Gent) en de poort richting Brugge vormen hier de uitzondering. De verbinding tussen de Kerkstraat en die 
poorten vormen tot op vandaag nog de uitzonderingen in de het stratenpatroon van Damme.   
De Burgstraat (verbinding Kerkstraat - voormalige poort richting Brugge) vormt vandaag een lus met de doorsteek 
langs de Kerk.  De Hoogstraat - Ketelstraat (verbinding Kerkstraat - voormalige poort richting Lieve) eindigt van-
daag in een pleintje (Haringmarkt). 
Wat we verder kunnen opmerken bij de kaart van J. van Deventer uit die periode is de ringweg langs de omslui-
tende gracht.  Hierdoor werd de Kerkstraat voor een groot stuk van haar taak als verkeerswisselaar ontheven.   
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HISTORISCHE RECONSTRUCTIE ALS STRATEGIE TOT ONTWIKKELEN VAN NIEUWE 
AUTHENTICITEIT 
 
Als we vandaag door Damme wandelen dan voelen we duidelijk een diversiteit in sferen.  In de hoofdstraat erva-
ren we de stad, maar eenmaal we die armatuur verlaten komen we in zones die geleidelijk aan uitdoven in het 
landschap.  Het weefsel eindigt maar sluit niet aan op dat landschap.   
 
De herinnering aan de bastionstad Damme vertaalt zich in de topografie van het landschap in de onmiddellijke 
nabijheid van de stad.  De zone tussen het einde van het stedelijk verhaal en de aanzet van de plekeigen natuur 
kan men beschouwen als een gelegenheidslandschap dat momenteel vooral gedicteerd wordt door de spelregels 
van de zijde van de natuur. 
 
Men kan merken dat het onbestemd landschap tussen de binnen zijnde van omwalling en de uiterste grens van 
het stedelijk weefsel een substantiële oppervlakte heeft.  Dit gebied slaagt er zelden in om een coherent geheel te 
vormen dat aansluiting zoek met de stad. 
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Dit is ooit anders geweest.  In de 17°E was het belang van de havenstad Damme sterk afgezwakt en werd er rond 
de stad een dubbele omwalling aangebracht in de vorm van een zevenster, als onderdeel van de Staats Spaanse 
Linie. Hiervoor werd de stad bijna volledig hertekend, er werd veel stadspatrimonium afgebroken voor zowel de 
aanleg van de omwalling als voor het optrekken van militaire voorzieningen. 
 
De superpositie van de zevenster op de stedelijke vorm van Damme resulteerde in stukken wegknippen uit de 
kaart van Damme en anderzijds in tussengebieden tussen de toenmalige stedelijke rand en de verstigingswerken. 
Als garnizoensstad evolueerde Damme samen met zijn structuur.  Die tussengebieden gaven de ruimte om het 
toegevoegde militaire programma op te nemen.  Er ontstond een alternatief voor de trajecten door de stad waar-
door de stad opnieuw haar ringweg kreeg en dit gekoppeld aan een patchwork van randstedelijk groen die zowel 
haar militaire functie kon waarmaken als een nieuwe structuur bood voor Damme.  Men vond er lichte tijdelijke 
lineaire paviljoenen terug gekoppeld aan open zones samen met het rondgaand grachtensysteem.  Holle bastions 
werden lokale verbredingen van de groene rand waardoor buitenkamers ontstonden. 
 
De inpakt van die bestaansfase op de structuur van Damme is vandaag de dag helemaal niet meer voelbaar.  De 
harde lijn van de binnenrand van de vestigingen die expliciet het binnen en buiten van de stad definieerde is af-
wezig.   
 
De rand van de stad heeft zich niet aangepast aan deze nieuwe conditie, in tegendeel ze trekt zich terug op de 
oorspronkelijke dijk / dam.   
 
We zijn ervan overtuigd dat het reconstrueren van deze lijn een ‘tussen’ gebied zou moeten doen ontstaan dat 
aan Damme de ’ruimte’ zou bieden om het veranderlijke, het dynamische deel van het actuele stedelijk program-
ma op te nemen.  
 
We moeten ervoor waken dat deze zone een eigenheid krijgt dat tussen natuur en stad komt te liggen maar die 
op beiden aansluit.  Het vraagt om een landschappelijk aanpak die ruimte geeft aan alle schalen van zowel de 
stad als de omliggende natuur.  Het moet Damme een nieuwe authenticiteit geven waarbij het landschap ge-
vormd wordt door zowel het gebouwde als de natuur. 
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OCMW site binnen dit herstelde Damme  
 
In een Damme met zijn centrale as en zijn vestigingsgordel zien we dat het weefsel ten zuidwesten van de arma-
tuur gekenmerkt wordt door een bebouwde zone evenwijdig met de as met daar achter eengordel van tuinen, par-
ken waar in gewoond wordt.   
De Burgstraat is een van de historische verbindingen met de rand van de stad en snijd doorheen deze diverse 
gebieden.  De vorm van de opgelijnde bouwblokken langs de Kerkstraat is een gevolg van de ligging van de voor-
malige haven.  De bouwblokken worden smaller naar mate men de site van het Gasthuis nadert.  De maat van 
het bouwbare veld zal zich vertalen in verschillende bouwtypes.  Het bouwblok wordt smaller waardoor het moei-
lijk te verkavelen wordt en dat men moet beginnen spreken van een cluster waarbij verschillende entiteiten tegen 
elkaar geschoven worden tot een verzameling van volumes of tot een groter volume dat diverse entiteiten omhult 
om dan finaal te eindigen met een groot gebouw.  Allen worden vooraan opgenomen in het geheel van het centra-
le armatuur en achteraan vormen ze de rand van de parkengordel.  
 
Achter de gordel ligt er een veld dat verdiept ligt ten opzichte van zijn omgeving - het ‘groene bassin’.  Deze leeg-
te laat toe om overzicht te krijgen over de gordel van groen waarin diverse losse volumes zijn in opgenomen.    
 
Het gasthuis neemt als een van de representatieve bouwsels (verworden tot landschap) zijn positie in langs de 
armatuur.  Zijn integratie in het rijgsnoer wijkt af van deze van het stadhuis en de kerk door de afwezigheid van 
publieke ruimte rond het gebouw.  Het stadhuis eist de markt op, de kerk zijn tuin.  Het gasthuis plaatst zich in de 
rij.  Bij de herontwikkeling van de site gaan we ervan uit dat de publieke ruimte ter hoogte van het gasthuis zal 
plooien naar dit gebouw en dat hierbij de functie die zal worden ondergebracht de collectiviteit van dit icoon moet 
versterken. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCMW als verzamelend veld met sterke gelaagdheid 
 
De site past zich in, in de grotere schaal van de stad maar op haar eigen domein wordt het een verzameling van 
sferen.  Er bestaat een betrokkenheid van elk onderdeel tot het geheel maar de organisatie / typologie van de 
delen zorgt voor een eigenheid per onderdeel.   
Het perceel kent dus een bebouwbare strook langs de Kerkstraat en een tuinenstook naar de rand van de stad 
toe.   
In de gevulde strook onderscheiden we 3 delen.  Centraal staat het gasthuis dat we willen versterken als collectie-
ve plek van de stad.  Dit gebouw krijgt een gemeenschapsfunctie die we door trekken op de verdieping.  De twee 
andere delen aan de straatzijde worden ingevuld met wonen.  Elk deel krijgt een specifieke typologie zodat er 2 
diverse woonmilieus ontstaan.  De ontwikkeling van de typologie zal deels gekoppeld worden aan een doelgroep 
waarvoor we bouwen.  De tuinen zijn gemeenschappelijk als ook de schuur die in deze gordel is opgenomen. 
Door de woonmilieus los te maken van het centrale gasthuis ontstaan er tussen gebieden die aansluiting zoeken 
met de armatuur maar die ook een tussen schaal vormen tussen de woonmilieus en het armatuur met zijn collec-
tief bouwsels.  Op het maaiveld zien we het volume van het gasthuis toegankelijk vanuit de armatuur maar ook 
vanuit de flankerende hallen. 
 
De tuinengordel krijgt een gradiënt van open minerale tuin met solitaire bomen die overgaat naar een groen veld 
met bloeiende fruitbomen op een grid om finaal te eindigen in de ommuurde groentetuin waar de bewoners van 
de woonmilieus hun groentetuintje kunnen organiseren.  
 
 
 

delen bebouwde zone site OCMW 

publieke ruimte bebouwde  zone site OCMW 

delen tuinengordel  site OCMW 
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omhullend volume met gestapelde woonentiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Sint-Margaretahuis heeft de mogelijkheid om vlot opgedeeld te worden.  De traveemaat van het gebouw heeft 
een maatvoering die toelaat het volume te verdelen aan de hand van deze module.  De bouwlaaghoogten laten 
toe om te werken met woonentiteiten over twee bouwlagen of op één bouwlaag.  Hierbij is het integreren van de 
ingegraven laag een mogelijkheid door de tuin voor een deel uit te werken als engelse tuin.  
De te behouden vleugel krijgt een overbuur waardoor de tussenliggende tuin een binnen tuin wordt.  
 
De huidige inkom van het museum wordt een inkom van het gebouw maar ook een doorsteek naar de achterlig-
gende tuinenstrook.  Deze doorsteek kan tevens een zijingang bedienen van de grote hal van het gasthuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien we het bestaande volume aanhouden kan de bestaande ruimte opgedeeld worden in 8 duplex woningen 
waarbij de onderste woningen toegang hebben via de voorgevel en de bovenliggende eenheden via een gang die 
vooraan gesitueerd is. 
Indien we denken aan een doelgroep voor serviceflats kan men per bouwlaag 2 eenheden voorzien en dit dan 
over 4 bouwlagen.  De trappen gehelen blijven dienst doen als vertikale circulatie.  Er kan gezocht worden om 
een vlotte verbinding met de zolder uit te werken zodat dit gekoppeld kan worden aan het woonmilieu van de 
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Het gasthuis - als landschap van Damme  
 
 
 
 
 
 
Het voormalige gasthuis wordt maximaal vrijgemaakt waardoor het zich als object sterker verankerd aan de cen-
trale armatuur.  De ruimte in het gasthuis moet zeker in genomen worden door een publiek functie die heel intens 
ingeschakeld wordt in het dagdagelijkse leven van Damme en zijn bewoners.  De identiteit van een eenvoudige 
grote ruimte die toelaat om mensen te onthalen en even te laten verblijven is de belangrijkste inzet van de herin-
vulling van dit versteend landschap. (  We denken hierbij niet enkel aan het maaiveld maar ook de schitterende 
zolderruimte moet deel uit maken van het collectieve van Damme, een stapeling van publieke plekken.  
De site en het gebouw laten toe om een vlotte vertikale connectie te maken tussen beide niveau’s (het fijn uitzet-
ten van die ingrepen vergt een grondigere studie op het niveau van het gebouw) 
Het maaiveld moet zo maximaal mogelijk verbonden worden met de diverse publiek figuren die haar omringen. 
Het grote huis kan opnieuw gastheer zijn voor de gemeenschap. 
 
 

Vleeshuis gent  - arch. Coussee en Goris 
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cluster van woonentiteiten 
 
 
 
 
 
 
Het woonmilieu tussen het gasthuis en de Burgstraat bestaat uit 
huisjes die subtil tegen elkaar geschoven worden.  De huisjes hebben elk hun individuele inkom maar vormen 
samen een coherent volume dat qua identiteit op zoek gaat naar een korrelgrootte van de typologie die we terug-
vinden in Damme.  
De typologie van de woningen verwijst naar de typische woningen waarbij de gevellijn niet noodzakelijk een con-
stant hoogte nastreeft. 
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aarden omwalling met lineaire paviljoenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lijn in het landschap van de omwalling zou terug gerealiseerd kunnen worden met aangedamde aarde.  Ook 
de eventuele volumes die een plaats zouden kunnen krijgen in het kunstmatige vestenlandschap zouden zo sterk 
mogelijk landschappelijk moeten uitgewerkt worden.   
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asymmetrie van een verstedelijkt landschap 
 
 
 
 
 
Daar waar aan de zuidwest zijde van de Kerkstraat een verstedelijkt landschap ontstaat met een compacte dense 
bebouwde zone parallel aan die stedelijke armatuur krijgen we een meer uitgespreid  weefsel aan de noordoost 
zijde van de centrale as.  Daar waar we aan de kant van de OCMW site een sequens krijgen van zones met een 
uitgesproken identiteit en geïntegreerde informele trajecten, is het aan de zijde van het stadhuis meer een weef-
sel met een publiek parcours waarbij het stratenpatroon de velden organiseert.  
Ten noorden krijgen we collectieve plekken waarrond gewoond wordt.  Ze vormen als het ware holtes in het weef-
sel.  Deze negatief ruimten kunnen een tussenstap vormen naar  de aansluiting met de potentiële ring rond de 
stad.     
 
De wandeling langs de bastions en de courtines geeft een overzicht van de diversiteit van het stedelijk landschap.  
De benadering van de rand naar de kern van de stad wordt op twee verschillende wijzen beleefd.  Aan de zuid-
west zijde wordt het landschap geleidelijk stad daar waar aan de noordoost de ringweg een zekere stedelijkheid 
krijgt. 
 
De ruimtes langs de ringweg kunnen ingeschakeld worden in het stedelijk programma van Damme.  Dit geeft de 
mogelijkheid om op het kruispunt van de Kerkstraat en het ringpad de armatuur aan te vullen met een nieuwe col-
lectieve plek die met het vocabularium van vestigingen wordt uitgewerkt.  Dit plein kan tijdens de weekends inge-
zet worden als parking en op andere momenten als markt. 
Daar waar het stedelijk traject overgaat in de figuur van de vestigingen kunnen, volgens een bepaalde typologie, 
paviljoenen worden ingeschoven.  Ze pretenderen niet onderdeel te zijn van de stad maar kunnen wel het veran-
derlijke programma van die stad huisvesten.  Ze worden geplaatst in dat kustmatig tussenlandschap van de vesti-
gingen. 
 



 
 
 
 
 
 
woonpark langs groen bassin 
 
In de tuinengordel langs het groene bassin vinden we één van de te ontwikkelen binnengebieden.  Het perceel 
maakt deel uit van de zone dat we graag als woonpark benoemen.  Ze sluit aan op de kloostertuin met voormali-
ge school.  Het huidige beeld dat men heeft vanuit het landschap van de vestigingen wordt versterkt en aange-
vuld.  Solitaire volumes in een verzamelend groen waar plaats is voor jong en oud.  De bereikbaarheid met de 
wagen zou geoptimaliseerd kunnen worden via een toegang langs de vaart waarbij de wagen gestald kan worden 
in een half ingegraven volume.  Het bassin is het laagste punt en indien we het in gegraven volume aanzetten op 
dit laagste punt dan manifesteert dit volume zich als een tuinmuur.   Hierdoor wordt de armatuur niet extra belast 
met bestemmingsverkeer en kan het parkeren opgaan in het landschap. 
Binnen deze visie zou het wenselijk zijn om ook de school als woongeheel uit te werken waardoor het één van de 
solitaire woonensembles wordt in het woonpark. 
Dit woonpark sluit via de kloostertuin aan op de tuinengordel van de OCWM site en verderop met de tuin rond de 
kerk. 
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toevoeging aan reeks holtes 
 
 
 
In het weefsel over de kerk ligt een te ontwikkelen binnengebied dat zich perfect laat uitwerken tot een extra holte 
in het stedelijk weefsel.  Deze ontwikkeling sluit vlot aan op de nieuwe collectieve plek in de vestigingszone.  De 
bereikbaarheid van de zone is optimaal en de nieuwe woningen zitten onmiddellijk ingebed in een stedelijk weef-
sel.  
De woningen worden verzameld rond een binnenplein die op haar beurt aansluit op potentiële doorsteken naar de 
armatuur. 
De rand van het te bebouwen veld sluit aan op het kunstmatige landschap van de vesten. 
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NIEUWE AUTHENTICITEIT 
 
 
 
 
Damme heeft heel wat troeven.  Het is een plek waar heel wat mensen graag vertoeven om te genieten van een 
stuk geschiedenis en van een schitterend stuk natuur.  Er komen wonen is blijkbaar minder evident.  Uit de cijfers 
blijkt inderdaad dat het bewonersaantal afneemt.  Deze tendens vertaalt zich ook in de sfeer van de stad.  Men 
voelt de afwezigheid van die betrokkenheid van het koesteren door de bewoner van zijn territorium.  Voor ons zal 
dit de inzet moeten zijn van de beslissingen die in de nabije toekomt genomen dienen te worden. 
 
Indien men de keuze maakt om van Damme terug een plek te maken waar men kan wonen dan moet men op 
zoek gaan naar de fysiek-ruimtelijke condities voor stedelijkheid.  De filter van behoud laat vandaag geen ruimte 
om die veranderlijkheid, transformaties en dynamiek eigen aan een levendige stad te laten plaatsgrijpen. 
 
We zijn ervan overtuigt dat die ruimte aanwezig is.  De revalorisatie van de vestigingen en de aanvulling van de 
armatuur van Damme bieden op heel wat gebieden de condities die nodig zijn om Damme terug een nieuwe au-
thenticiteit te geven. 
 
Hierbij vormt het Damme dat we tot op vandaag goed bewaard hebben samen met de rijke natuur er omheen, het 
landschap waarbinnen we op zoek zijn gegaan naar die fysiek-ruimtelijke condities. 
Het landschap van zowel het gebouwde als de natuur vormen de duurzaamheid, de continuïteit binnen het pro-
ject, het tussengebied zal plaats geven aan het dynamische, het veranderlijke. Het omgaan met dit ‘tussen’ vraagt 
om afspraken en een nieuw vocabularium.   
 
Naast het aanmaken van een ruimtelijk raamwerk mogen we niet vergeten dat dit moet samengaan met een be-
wust op gemaakt programma.  Hierbij is het afstemmen van de doelgroepen op de mogelijkheid van werkgelegen-
heid te creëren een belangrijk agendapunt.  Door de invulling van inbreidingsgebieden met diverse woonmilieus 
ontstaat hier reeds de mogelijkheid om te diversifiëren.  Op het niveau van groot Damme moeten we duidelijk on-
derzoeken welk programmadeel waar voorzien wordt en dit gekoppeld aan bereikbaarheid en openbaar vervoer.  
Zijn de netwerken dens genoeg ?   Het primaire winkelapparaat is momenteel zo goed als afwezig.  Wat zijn de 
mogelijkheden of alternatieven ?  Hierbij is het duidelijk dat de programma eisen om het wonen attractiever te ma-
ken snel in het proces zullen ingezet moeten worden. 


