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01.00 

PREAMBULE

De herbestemming van de OCMW site en omgeving stelt de vraag op scherp 
naar een duidelijke identiteit voor Damme. 

Omdat in de OCMW site alle wezenlijke problemen en potenties besloten 
liggen, moet bij de herontwikkeling ervan een antwoord geformuleerd 
worden op de vraag: waar wil Damme naar toe in de toekomst? Vandaag 
is het een middeleeuwse stadskern op een steenworp van Brugge die 
doorheen de tijd eerder gekrompen dan gegroeid is en dus nog veel 
historische cohesie vertoont in de typologie en verschijningsvorm van het 
stedelijk weefsel. Maar de krimp en bescherming als stadsgezicht brengt 
ook met zich mee dat er slechts een beperkte vernieuwing van het stedelijk 
weefsel is. Dat is een kwaliteit èn een bedreiging.

Maar naast een verstild en versteend silhouet, is Damme ook een vestingstad 
waarvan de militaire structuur doorheen de tijd steeds vager en vager 
wordt door de toename van de natuurwaarde op en rond de vestingwerken. 
Door het krimpen van Damme is een volstrekte scheiding ontstaan tussen 
stad en vesting, wat een uniek situatie is. Het betekent echter ook dat het 
militaire erfgoed steeds minder leesbaar en begrijpbaar wordt en letterlijk 
uitgevlakt wordt door de natuur.

Als een soort dépendance tussen Brugge en het Zwin in Knokke is Damme 
dan ook een stad die drijft op een vrij exclusieve markt van woningen en 
tweede verblijven, vaak ter vervanging van vroegere agrarische functies. 
Maar het is ook Knokke of Brugge niet. De residentiële markt is dus eerder 
duur en de dynamiek beperkt. Het ontbreekt aan een goede ontsluiting, 
openbaar vervoer, een voorzieningenstructuur en het noodzakelijke sociale 
weefsel om een echte samenleving te vormen. Jonge gezinnen verdwijnen 
dus naar Sijsele en de rand rond Brugge, waar goedkopere woningen en 
bouwgronden te vinden zijn, net als scholen en winkels. 

Toch is Damme ook een toeristisch, recreatieve bestemming vlakbij Brugge 
als historische wereldstad en dankzij het fenomeen van de Belgische 
kust. Damme toont ook hier een afhankelijkheid ten opzichte van de 
omringende regio. Niet aantrekkelijk genoeg om te functioneren als een 
stand-alone toeristische bestemming, maar met zijn historische dorpskern 
en vergroende vesting toch veel dagjestoeristen aantrekkend. Daaruit 
volgt dan ook een horeca apparaat op maat van de pieken die veroorzaakt 
worden door dagjesmensen in het seizoen. Toeristen die jammer genoeg 
Brugge of de Kust verkiezen om te overnachten.  Anderzijds brengen die 
bezoekersstromen wel de nadelen mee van een toeristische bestemming: 
parkeeroverlast en een negatieve impact op het woonmilieu, zonder dat 
deze dynamiek bijdraagt aan de wezenlijke identiteit van Damme.

Aan de hand van deze conceptvisie trachten wij een antwoord te formuleren 
op deze vraag naar identiteit, zodat een duidelijke ruimtelijke visie kan 
ontstaan op de toekomst van Damme. Aan de hand van dit bundel wensen 
wij u te laten delen in de afwegingen die hebben meegespeeld bij het tot 
stand komen van deze visie. 
Wij wensen u veel leesplezier!
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01.01 

HISTORIEK VAN EEN    

KRIMPENDE VESTINGSTAD

Het projectgebied ligt in het centrum van de 
historische stad Damme, die een belangrijke 
groei kende in de 13de eeuw en daarna slechts 
gekrompen is, niet in het minst door de aanleg van 
de vestingen in het begin van de 17de eeuw en de 
aanleg van de vaart in de 19de eeuw. Inderdaad 
werden toen grote delen van het stedelijk areaal 
geslecht. De bebouwing van Damme werd 
teruggedrongen tot zijn vroeg middeleeuwse kern, 
en daarom is bouwen in Damme ook zo precair. 
Geen enkel perceel is onbelast door het verleden 
of vrij van dialoog met dit verleden.

Nog los van het feit dat volledig Damme een 
beschermd stadgezicht is waarin zich negen 
beschermde monumenten bevinden en verder 
nog een 30-tal als apart object geïnventariseerde 
gebouwen, stelt ontwerpen en bouwen in 
Damme de dwingende vraag naar kennis van 
bouwgeschiedenis van de stad en creativiteit bij 
de integratie van nieuwe functies en volumes in 
het bestaande weefsel. Voor ons als ontwerpteam 
is dat geen last maar het boeiende aan de 
ontwerpvraag.

Het is tegelijk cru en uitzonderlijk te moeten stellen 
dat Damme zijn hoogtepunt heeft gekend, relatief 
kort na de oprichting van het oudste gebouw op de 
OCMW site: het Sint-Jans Hospitaal. Daarnaast kan 
de impact van de vestingstructuur en het bijhorende 
militaire apparaat op de historiek onmogelijk 
onderschat worden. Vandaag lieflijk vergroend en 
vervlakt, met nauwelijks nog relicten of gebouwen 
die bij het vestingwerk horen als getuigen van een 
tijd waarin Damme ‘belegerd’ werd. 
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01.02 

DE ONTKOPPELING VAN 

STADSWEEFSEL EN VESTINGSTAD

Een analyse van de morfologie van Damme 
naast andere vestingsteden uit de regio 
zoals Naarden, Veurne of Brielle leidt tot een 
uitzonderlijke vaststelling. Door de krimp van 
het stedelijke weefsel na de vroege historische 
bloei van Damme is er nooit een confrontatie 
ontstaan tussen stad en vesting. De vesten zijn 
dus niet versteend of overspoeld geraakt door 
de oprukkende verstedelijking, noch hebben na-
oorlogse buitenwijken de leesbaarheid aangetast. 
Wel is door de voortschrijdende vervaging van de 
vestingen door de re-naturering ervan zeer goed 
zichtbaar.

Door de toename van de natuurwaarden, de 
aanplanting van bomen bovenop de vesten en 
de aantasting door agrarisch gebruik gaan de 
contouren langzaam op in het landschap. Hoewel dit 
uiteraard op gespannen voet staat met het behoud 
van de erfgoedwaarde van de vestingwerken, is 
dit een unieke en ook wel poëtische setting. Het 
verval van de militaire structuur en inquisitie van 
de natuur op hetgeen ooit als bescherming van de 
stad geconcipieerd werd…

De betekenis van de Damse vestingen mag 
niet worden overschat. Damme is vooral een 
middeleeuwse stad die tot uiting komt in het 
stratenpatroon, de perceelsstructuur en de 
bouwvolumes (bouwbreedte, bouwhoogte, 
dakvormen, gevelmaterialen). De vestingwerken 
hebben in vergelijking met andere vestingsteden 
eerder een landschappelijke en natuurrecreatieve 
waarde. Het volledig herstel van de vestigingen 
is in het licht van de beperkte uniciteitswaarde 
niet noodzakelijk en zou de natuurwaarden 
onmiskenbaar op een achterplan zetten, met 
beheersdiscussies tot gevolg. 
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01.03

DAMME ALS DEPENDANCE TUSSEN 
BRUGGE EN KNOKKE

Het stedelijke weefsel, dat als het ware opgesloten 
ligt binnen de vervagende vesten met steeds 
toenemende natuurwaarden, wordt dan ook vooral 
gekenmerkt door een herontwikkeling die de 
residentiële en toeristische potenties van Damme 
tracht te benutten.

Quasi alle herbestemmingen zetten in op 
toeristische voorzieningen of residentiële 
functies, zonder daarbij echter een ruimtelijke 
synergie tussen beide te zoeken. De woonfuncties, 
vaak onder de vorm van 2de verblijven of 
vakantiewoningen, zoeken vooral de rand van 
het centrum op, daar waar het uitzicht en groen 
van de vesting binnen bereik ligt. De toeristische 
voorzieningen daarentegen richten zich vooral op 
de hoofdas doorheen het centrum en keren zich 
daarmee ook af van de vestingen als trekpleister.

 

Omwille van deze weinig geïntegreerde 
ontwikkeling van beide aspecten in de actuele 
identiteit van Damme, dreigen ze elkaar te 
slachtofferen. De potentie voor verder inbreiding 
of uitbreiding van boeiende woonmilieus staat op 
gespannen voet met de voorzieningen die moeten 
getroffen worden om de bezoekerspieken in het 
hoogseizoen af te wikkelen, wanneer op één dag 
3 keer zoveel mensen Damme bezoeken als er 
inwoners zijn.

De cruciale vraag is dus hoe tot een meer 
duurzame ruimtelijke constellatie te komen om 
deze schijnbaar tegenstrijdige potenties van 
Damme verder te ontplooien. 
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02.01

NIET ZO MAAR ZO, NAAR EEN 
ANDER PARADIGMA VOOR DE 
ONTWIKKELING VAN DAMME

Wat vandaag deel uitmaakt van de identiteit van 
Damme is ook de grootste bedreiging voor de 
toekomstige ontwikkeling. Het naast elkaar 
bestaan van de middeleeuwse stad en de 
vergroende vesting, van toeristische infrastructuur 
en hoge residentiële kwaliteit vormt een precair 
evenwicht.

Een verdere ontwikkeling van de toeristische 
infrastructuur op basis van een soort kruis-model, 
met de Kerkstraat als hoofdader en de Damse 
Vaart als ontsluitingsweg en parkeerruimte, dreigt 
ervoor te zorgen dat de woonmilieus aan de rand 
in het hoogseizoen in de verdrukking raken. Het 
sterker doorontwikkelen van de woonmilieus 
echter privatiseert de vergroende vesting dan weer 
als een soort ‘tuin’ voor de woningen aan de rand, 
waardoor de voormalige militaire infrastructuur 
voorgoed ontkoppelt raakt van het centrum van 
Damme. Daarmee komen beide in een soort rug-
tegen-rug situatie tegen elkaar aan te liggen.

De enige valabele oplossing die beide functies met 
elkaar verbindt en de stad weer verweeft met de 
vesting, is de introductie van een ruimtelijk netwerk, 
dat opgebouwd is op basis van de erfgoedwaarde 
van sporen en fragmenten. Hierdoor ontstaat een 
meer doorwaadbaar patroon van kleinschalige 
woonmilieus en toeristische voorzieningen. Door 
de routes in het netwerk zijn beide nauw verweven 
met zowel het militaire als het bouwkundige 
erfgoed van Damme als historische vestingstad. 

P

P

P

P

>
bestaand ontwikkelingsmodel

nieuw ontwikkelingsmodel
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02.02 

NAAR EEN CONCEPTVISIE VOOR HET 
MASTERPLAN: ‘FRAGMENTEN’ EN 
‘SPOREN’

Deze visie vertrekt dus niet van de tegenstelling 
tussen het historische toeristische centrum 
enerzijds en het wonen in de vergroende rand 
anderzijds, maar tracht deze beide potenties 
letterlijk met elkaar te verbinden. 

Het gaat dus om het aanscherpen van een aantal 
fragmenten en relicten op cruciale plekken 
die de omliggende vesting met het historische 
weefsel verbinden. Daarnaast ontstaat daarmee 
in het centrum van de stad de ruimte om intieme 
woonmilieus tot stand te laten komen, die zich 
kunnen enten op de erfgoedwaarde van het 
historische centrum, zonder te lijden onder 
de steeds meer centraal rond de Kerkstraat 
geconcentreerde voorzieningen van het toeristisch 
apparaat. De vesting wordt zo mee ingeschakeld in 
het toeristisch recreatieve netwerk  dat al bestaat 
in het centrum en kan dit ontlasten.

De landschappelijke, ruimtelijke en recreatieve 
waarde van de vestingen is van wezenlijk belang 
voor de identiteit van de stad. Daarom zetten wij 
in op de kernversterking van het middeleeuws 
patroon, de opwaardering van herkenbare plekken 
van de vesting zoals poorten, en het linken van deze 
plekken met de stadskern en het buitengebied, 
eerder dan op het reconstrueren van de vesting 
als een lijnelement in het landschap dat ruimtelijk 
het tegenovergestelde zal betekenen.

Daarmee wordt de huidige tegenstelling tussen 
erfgoed en natuurwaarde van de vesting ook 
opgegeven. Voor de sporen die een aantal 
betekenisvolle fragmenten verbinden wordt scherp 
ingezet op het voelbaar en beleefbaar maken van 
de vesting als een militaire infrastructuur. Voor 
de tussenliggende groene zones kan daardoor 
nog meer ingezet worden op de ontwikkeling 
van ecologische waardevolle milieus. Door het 
toevoegen van deze nieuwe routes ontstaat ook 
een koppeling tussen het betekenisvolle militaire 
én middeleeuwse erfgoed welke Damme tot een 
unieke plek maken.
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MET DE HUIDGE ERFGOEDWAARDEN 
ALS VERTREKPUNT
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MET DE HUIDGE ERFGOEDWAARDEN 
ALS VERTREKPUNT
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In Damme is alles erfgoed of - beter gezegd – moet 
alles vanuit een reflex rond erfgoed beoordeeld 
worden. 

Dat is ook de sterkte van de kern van Damme. 
De betekenis van het erfgoed in de visie voor 
het masterplan is groot, en dit zowel voor de 
ruimtelijke kwaliteit als voor de beeldkwaliteit. 
Damme haalt met andere woorden zijn ruimtelijke 
aantrekkingskracht grotendeels uit het aanwezige 
erfgoed.

Al vaker is gesteld dat de versterking van het 
monumentale patrimonium van de stad een van de 
basisstellingen vormt voor de ontwikkeling van de 
ruimtelijke visie voor de stad en het masterplan dat 
eruit volgt. Om het ruimtelijk ontwikkelingsmodel 
voor de stad op gebied van haar erfgoed te voeden 
is historisch onderzoek en een creatieve synthese 
nodig. 

De bouwstenen van het netwerk worden uiteraard 
gevormd door de erfgoedkundige relicten die 
aanwezig zijn. Dit zijn zowel de monumenten in het 
centrum als de fragmenten van de vestingwerken 
die nog aanwezig zijn. Beide worden in het netwerk 
met elkaar verbonden. De lijnen van het netwerk 
worden dus gevormd door de straten en pleinen 
van het historische centrum, maar ook door het 
activeren van een aantal sporen in het landschap 
die getuigen zijn van de voormalige militaire 
infrastructuur. 

Beide vormen samen een complementair 
geheel van routes en verbindingen die Damme 
doorwaadbaar maken en de vesting verbinden 
met het stedelijke weefsel. Op de lijnen van 
dit netwerk kunnen dan bestaande en nieuwe 
parkeervoorzieningen aangeschakeld worden 
die zorgen voor een goede bereikbaarheid en 
doorstroming voor bezoekers en bewoners. 

02.03

MET DE HUIDGE ERFGOEDWAARDEN 
ALS VERTREKPUNT
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De OCMW site is een van de grootste 
ontwikkelingslocaties in het centrum van 
Damme en heeft daarom binnen het ruimtelijk 
ontwikkelingsmodel een voorbeeldfunctie. De site 
is historisch ook sterk gelaagd met bebouwing 
uit verschillende perioden, enkele beschermde 
monumenten, ommuurde terreinen, een 
archeologisch beladen ondergrond, maar ook 
banale recente gebouwen.

De conceptvisie voor de toekomstige ontwikkeling 
van Damme is de conceptuele grondslag voor 
de herontwikkeling van de OCMW site en haar 
directe omgeving. Daarbij wordt ingezet op 
maximaal behoud van erfgoedwaarde, maar ook 
het doen toenemen van de doorwaadbaarheid 
vanuit het centrum en de verbindingen naar de 
vestingwerken. 

Deze site is dus een cruciale bouwsteen in het 
tot stand brengen van het fijnmazige netwerk 
van private woonmilieus en meer openbare of 
toeristische infrastructuur. 

03.01

SCHETSONTWERP SITE OCMW 
CONCEPTUELE VERTALING 
MASTERPLAN
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Het uitgangspunt van het schetsontwerp binnen 
de kaders van het masterplan is het maximale 
behoud van de bestaande erfgoedwaarde. 
Daarmee blijven uiteraard het Sint-Janshospitaal 
met alle aangebouwde historische gebouwen (de 
zeven zolders) maar ook de aanpalende zuidelijke 
Margarethavleugel behouden. 

Sint-Janshospitaal : gasthuis wordt hotel!
Het belangrijkste monument van de site is uiteraard 
het 13de eeuwse St-Janshospitaal. De 17de 
eeuwse verbouwingen van de benedenverdieping 
maken ondertussen deel uit van de belangrijke 
geschiedenis van het gebouw en behoren tot 
de kwaliteiten van het beschermde monument. 
Het gebouw wordt publiek en ontsloten hetgeen 
nieuwe en bijkomende vertikale trappen en 
lifttoegang vereist. Deze worden buiten het 
bestaande volume opgelost in de eerste travee van 
de Margaretha vleugel. De kamers van het hotel 
worden ondergebracht in de Margarethavleugel, 
de ondersteunende functies kunnen een plaats 
krijgen in de aangesloten gebouwen. 
Het Sint-Janshospitaal zelf kan een aantal 
seminarieruimtes en zalen huisvesten. De 
magnifieke zolder kan daarvoor gebruikt worden. 
Op het gelijkvloers kan de kapel en eventueel een 
deel van het museum gehuisvest blijven.

Minstens even belangrijk in onze visie is het behoud 
van de perceelstructuur die de ongebouwde ruimte 
van de site structureert. Alle perceelsscheidende 
muren blijven behouden, evenals de tuinruimtes 
die ze afbakenen. Zo blijft de voormalige 
begraafplaats met het dodenhuisje intact, evenals 
de binnentuin van het Sint-Janshospitaal. De 
historische muren zorgen voor een percelering 
van de tuin in gesloten kamers. De route vanaf de 
open ruimte rond de kerk loopt doorheen de aan 
elkaar geschakelde, afgesloten tuinen van zuid 
naar noord.

De noordgevel van het Sint-Janshospitaal wordt 
opnieuw vrijgemaakt door het tussenliggende 
gebouwdeel, nu onderdeel van het RVT, te slopen. 
Dit betreft een afzonderlijk gebouwdeel en is dus 
perfect te scheiden van de rest van het gebouw. 
Op deze plek komt dan een belangrijke oost-
west doorsteek van waaruit de zijgevel van het 
Sint-Janshospitaal weer voelbaar wordt. Deze 
doorsteek is een onderdeel van de nieuwe publieke 
routes die de doorwaadbaarheid van Damme 
verder moeten versterken. Het vrijmaken van 
de noordgevel door de verwijdering van enkele 
traveeën van de aanpalende bouw uit 1963-1965 
laat de ontsluiting van het binnengebied toe en 
beantwoord aan de vraag om de monumentale 

zijgevels van het gebouw in de publieke ruimte 
op te waarderen. Aan de zuidzijde worden de 
aangebouwde constructies allemaal gesloopt.

Van het huidige RVT aan de Kerkstraat wensen wij 
het  casco te behouden om dit te herbestemmen 
tot woongebouw. Waarom zouden we een gezond 
en bruikbaar casco slopen om er een gelijkaardig 
volume in de plaats te brengen? Het is een 
duurzamer uitgangspunt om het bestaande casco 
te herbestemmen tot woningen, hetgeen volgens 
onze analyse perfect mogelijk is. Wel worden alle, 
naar ons oordeel minderwaardige, achterliggende 
gebouwen en de hoekpanden  aan de Brugstraat 
gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. 

Voor dat nieuwe gebouw is het belangrijk dat 
het een hoge beeldwaarde heeft. In de typologie 
van het gebouw  zijn wij op zoek gegaan naar 
een krachtige ‘gestalte’ die mee vorm geeft aan 
de private binnentuin die gedeeld wordt met het 
voormalige RVT aan de straatzijde. Zo ontstaat ook 
op het niveau van de OCMW site een patchwork 
van publieke en private buitenruimten.

03.02

SCHETSONTWERP OP SITENIVEAU
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Dwars op de bestaande boerderij in het 
binnengebied wordt een nieuw bouwvolume 
toegevoegd dat de open ruimte op deze plek mee 
vorm geeft. Het is eveneens een afwerking van de 
rafelige bebouwing op het uiteinde van de site. Ook 
dit gebouw heeft een eenvoudige maar krachtige 
figuur die aansluit op het bestaande gabarit van de 
boerderij.

Het voormalige schoolgebouw blijft behouden 
in zijn huidige volume en typologie, maar wordt 
herbestemd tot woningen. De bestaande feestzaal 
kan een maatschappelijke en culturele ruimte voor 
Damme blijven. Door het openen van de tuin van de 
zusters en het aanbieden van een route doorheen 
deze gesloten ruimte, wordt ook deze mee 
opgenomen in het nieuwe netwerk van Damme. Bij 
de herbestemming van het schoolgebouw wordt 
deze ook meer op deze tuinruimte geörienteerd, 
zonder daarmee echter de verschijningsvorm van 
het gebouw te wijzigen.

Roerend erfgoed collecties op de site 
Op de site bevinden zich verschillende collecties 
roerend erfgoed. Het betreft een oudheidkundig 
museum binnen de gebouwen van het OCMW 
(St-Janshospitaal), de collectie Delporte en het 
Uilenspiegelarchief in de voormalige school. 

Hoewel de opdrachtomschrijving in het midden 
laat of de collecties blijven of verdwijnen, vinden 
wij als ontwerper dat wij geen waardeoordeel 
over het belang van de collectie kunnen opmaken, 
veronderstellingen doen in verband met het 
beheer, noch bepalen of de collecties al dan niet 
een meerwaarde kunnen zijn voor de toeristische 
aantrekking van de historische kern. Al zeker 
mogen wij niet vooropstellen dat de collecties 
dienen te verdwijnen, en voorzien wij dus de 
mogelijkheid dat de collecties op de site zelf 
beheerd en ontsloten kunnen worden. Mogelijk 
kunnen de ‘zeven zolders’ daarin een rol spelen, 
mits deze voldoende publiek toegankelijk kunnen 
gemaakt worden. Dit dient verder onderzocht 
wanneer er duidelijkheid is wat er met de collectie 
van het museum zal gebeuren.

Archeologie
Aangezien de Brugstraat die door het projectgebied 
loopt en historische invalsweg was van de stad en 
de markt verbond met de poort naar Brugge, is de 
ondergrond archeologisch beladen. Verschillende 
oude huizen stonden langsheen de straat, 
daar waar nu muren en tuinen, hetzij nieuwe 
bebouwing is. Kennisopbouw over deze historische 
bebouwing en archeologisch onderzoek is dan 
ook noodzakelijk indien de ondergrond hier 

verstoord wordt. Verstoring van de ondergrond is 
in de context van de vraagstelling betreffende het 
terrein zo goed als onvermijdelijk.

03.02

SCHETSONTWERP OP SITENIVEAU
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04.00

PROGRAMMA EN HAALBAARHEID

In het kader van het schetsontwerp hebben wij uit-
eraard de maximale draagkracht van de site voor 
nieuwe ontwikkelingen afgetast. Met het voor-
liggende ontwerp wordt recht gedaan aan de vraag 
om opbrengsten te genereren door een verkoop 
en herontwikkeling zonder echter de bestaande 
erfgoedwaarde en het historische karakter van 
Damme te zeer te verstoren.

Het is uiterst belangrijk dat parallel met de op-
maak van het masterplan een uitgebreide haal-
baarheidsstudie uitgevoerd wordt om de financiële 
haalbaarheid in detail te onderzoeken. De project-
definitie laat nog in het midden of dit onderdeel is 
van het masterplan of niet. 

Gezien het feit dat een groot deel van de opbreng-
sten gegenereerd moet worden vanuit de verkoop 
van historische gebouwen zijn wij van mening dat 
dit echt gespecialiseerd studiewerk vraagt om 
daarover een gefundeerde uitspraak te doen. Wel 
kunnen wij vanuit het masterplan en het bouwhis-
torische onderzoek dat wij zullen voeren een han-
dreiking doen met betrekking tot de maatregelen 
die noodzakelijk zijn om een herbestemming mo-
gelijk te maken. Vanuit een benadering op basis 
van een residuele grond- en gebouwwaarde kan 
dan een uitspraak gedaan worden over mogelijke 
opbrengsten. 

Zeker met het oog op een herbestemming van het 
gasthuis als hotel is dit geen eenvoudige zaak, 
omdat dit een resultante is van de visie van een 
eventuele exploitant wat betreft prijsniveaus en 
bezettingsgraden van het hotel.

Vandaag kan echter onmogelijk een gefundeerde 
uitspraak gedaan worden over de potentiële op-
brengsten van de verkoop van de verschillende 
sites en gebouwen. Het is onze overtuiging dat 
die balans eerder beperkt positief kan zijn, gezien 
de vele historische gebouwen enerzijds en de 
noodzakelijke investeringen in het kader van het 
masterplan anderzijds. 

Het is dus nog maar de vraag of de volledige on-
subsidiabel deel van het nieuwe woonzorgcen-
trum in Sijsele gerecupereerd kan worden door de 
valorisatie van de OCMW site in Damme. 

Bestaande gebouwen
Functie oppervlakte in m²
Residentieel 1880
Commercieel 490
Hotel 1355
Polyvalente ruimte 1515
Totaal 5240

Nieuwe gebouwen
Functie oppervlakte in m²
Residentieel 3780
Totaal 3780

Publieke Functies
Functie oppervlakte in m²
Kapel 135
Museum 326
Totaal 461

Parking
oppervlakte in m²

57 parkeerplaatsen (1pp/w) 1720
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05.00

DUURZAAMHEID

Naar een gelaagde vorm van duurzaamheid.

Ten aanzien van duurzaam ontwerpen zijn er 
verschillende aspecten die steeds meer tot het 
standaard vocabularium van de architectuur en 
stedenbouw zijn gaan behoren. Bij deze evolutie 
willen wij een pleidooi houden voor een gelaagde 
vorm van duurzaamheid waarbij op elk schaal-
niveau geëvalueerd wordt wat de criteria zijn om 
tot een duurzaam project te komen. Zo kan een 
project zeer duurzaam lijken door zijn materiaal-
gebruik of technische installatie, maar bijvoor-
beeld door zijn stedenbouwkundige of landschap-
pelijke inplanting veel van deze goede intenties 
nutteloos maken. 

Dit is dus een pleidooi voor een gelaagde vorm 
van duurzaamheid waarbij op elke planaspect en 
schaalniveau een overweging wordt gemaakt ten 
aanzien van duurzame ontwikkeling als thema. 
Daarbij geldt vaak dat hoe hoger het schaalniveau 
is, des te meer impact de maatregelen rond duur-
zaamheid hebben. 

Duurzaam bouwen is daardoor zeker niet een 
louter bouwtechnische aangelegenheid. 

Wij zijn ervan overtuigd dat met het voorgestelde 
masterplan een duurzame ingreep gerealiseerd 
wordt:

- Het staat voor de generatie van een even-
wichtig kader dat een duurzame ontwikkeling van 
Damme tot toeristische bestemming met hoge 
residentiële kwaliteit mogelijk maakt.

- Daarnaast wordt de stedenbouwkundige 
structuur van Damme meer doorwaadbaar ge-
maakt waardoor een relatie ontstaat tussen de 
natuurwaarden van de vestingwerken en het his-
torische erfgoed. 

- Last but not least is dankzij het herontwik-
kelen van het bestaande erfgoed een zinvolle in-
vulling gevonden voor één van de meest waarde-
volle historische complexen van Damme. 

Wel moet erover gewaakt worden dat de architec-
turale logica en het draagvermogen (in bredere 
conceptuele zin) van de bestaande gebouwen be-
houden blijft. Het is dus niet duurzaam om ge-
bouwen opnieuw in te vullen met functies die niet 
kloppen met de DNA van het bestaande gebouw. 
Daarvoor moeten zeer veel bouwkundige midde-
len ingezet worden met een middelmatig resultaat 
tot gevolg. 

Daarnaast achten wij de beeldwaarde en het karak-
ter zeer belangrijk. Hoe goed een gebouw zich ook 
aanpast aan wisselend gebruik op lange termijn, 
het moet nog steeds echt de moeite zijn om het 
te bewaren. Dit aspect heeft niet alleen te maken 
met objectieve feiten zoals functionaliteit of finan-
ciele haalbaarheid, maar is ook nauw verbonden 
met een meer subjectief gegeven: met name de 
emotionele waarde van het gebouw. Deze handelt 
over de mate waarin een gebouw afstraalt op de 
ruimere omgeving en doorheen de jaren gezien 
wordt als een echte bijdrage aan het welzijn bin-
nen een straat, een wijk of een gebied. 

Daarom pleiten wij voor maximaal behoud van de 
erfgoedwaarde die zo nauw met de identiteit van 
Damme verbonden is.

Op procesniveau hechten wij zeer grote waarde 
aan een het ontwikkelen met een integrale plank-
waliteit. Wij staan voor een aanpak die comple-
mentair en geïntegreerd is. Een goed masterplan 
is het resultaat van een geïntegreerd ontwerp- en 
overlegproces. Daarbij is het cruciaal om op elk 
moment een globale visie te hebben op alle as-
pecten van de projectproblematiek. Om dit te 
waarborgen hanteren wij een open proces dat 
de verschillende disciplines en actoren van bij de 
start maximaal betrekt bij de planvorming. 




