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opdracht 
Het betreft een overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als voorwerp 
de stedenbouwkundige studie voor het sociaal huisvestingsproject 'De Laere’ te 
Brugge. 
 
De ambitie is een aantrekkelijke duurzame nieuwe woonwijk te creëren aan de 
rand van het polderlandschap met een kwaliteitsvolle publieke ruimte die een 
meerwaarde  voor  de omgevende wijk betekent  en tegelijkertijd een identiteit en 
herkenbaarheid geeft aan het huisvestingsproject De Laere’. 
Integratie van de Hoeve De Laere + boomgaard (beschermd dorpsgezicht) 
 
trefwoorden  
-  een open venster naar het polderlandschap 
-  openbaar vervoer, 
-  een fiets-, wandel- en spelnetwerk  
-  auto als gast 
-  werken met bestaand microreliëf,  
-  compact bouwen en woonkwaliteit 
-  sterke groen- blauwe structuur 
-  boeiende publieke ruimte 

Stedenbouwkundige studie: project ‘De Laere’ - Brugge  
een open venster naar het polderlandschap 

hoeve De Laere 

bestaande grachten 
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openvenster naar het polderlandschap 
 
-  identiteit van de wijk: ‘open venster naar het 

polderlandschap’; 
-  integratie polderlandschap; 
-  de hoeve Delaere en boomgaard integreren; 
-  bestaande grachten en groenstructuur als 

basislayer. 
 

auto als gast 
 
-  openbaar vervoer  
-  uitbouwen van een trage wegen netwerk 
-  één ontsluitingsweg voor mechanisch verkeer 
-  leef- en speelfstraten 
-  gebundeld parkeren 

compact bouwen en woonkwaliteit 
 
een minimale ecologische voetafdruk!: 
-  compact bouwen = meer publieke ruimte! 
-  aandacht voor oriëntatie, lage energie- 

passiefwoningen, ...  
-  verscheidenheid aan woningen 
-  zichten naar het landschap. 

 

Stedenbouwkundige studie: project ‘De Laere’ - Brugge  
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Groene – blauwe structuur 
De grachten en wadi’s zorgen voor integraal waterbeheer,  landschappelijke-, 
natuur- en spel meerwaarde.  
De wadi’s en het hooiland als privacy gradiënt. 
De groenstructuur bestaat uit inheemse beplanting.  
 
De boomgaard 
een cultuurhistorisch en natuurrijk park (een fruitige wildernis)  
 
Speelnatuur 
een boeiende natuurrijke zone met heuvels, uithollingen, een speels gracht, 
avontuurlijke constructies van boomstammen. 
 
De auto als gast 
Een wijk waar de auto als gast is, met echte leef- en speelpleintjes. 
 
Gebundeld parkeren:  
2 halfondergrondse parkings voor de bewoners en een 3 tal parkings voor 
bezoekers. 
 
De woningen 
- eengezinswoningen: rijhuizen met tuin en 2 kangoeroewoningen 
- meergezinswoningen: gestapelde woning met half ondergronds parkeren 
 
De Hoeve de Laere 
2 opties: 
1.Woonfunctie in het hoofdgebouw en in koetshuis  
2.naast woonfunctie in het hoofdgebouw en in koetshuis wordt de 
schuur een ‘buurtschuur’: voor gemeenschappelijke activiteiten, materiaal 
onderhoud van de bewoners, speelluifel, ...  

stedenbouwkundig plan: een open venster naar het polderlandschap 

Stedenbouwkundige studie: project ‘De Laere’ - Brugge  


