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Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van de inzagesessie betreffende de plannen van de
heraanleg rond de Sint-Salvatorskerk, georganiseerd in de balieruimte van
de Communicatiedienst, Burg 11, hebben we de volgende opmerkingen.
We vinden dat het uitgangspunt om van de omgeving een open plein te
maken niet past voor de onmiddellijke omgeving van de kathedraal.
De omgeving van een beschermd monument valt terecht ook onder de
bescherming van het monument. De reden is duidelijk: de omgeving is
meebepalend voor het karakter van het monument. We vinden dat de
plannen onvoldoende met dit karakter rekening houden.
De onmiddellijke omgeving van de kathedraal moet een kerk waardig zijn,
temeer omdat het gaat om een voormalige kerkhof, waarvan enkele restanten
nog getuigen.
Door de plannen voor het plein verliest de omgeving aan waardigheid.
Immers door het wegnemen van de bestaande lage muur kant Steenstraat
neemt men ook de afscheiding weg tussen de drukke Steenstraat en het
meer besloten tuingedeelte rond de kathedraal.
De trappenpartij, die in de plaats komt van de muur, neemt verder een groot
gedeelte van de bestaande groenzone weg. We pleiten integendeel om de
groenzone uit te breiden tot een gordel rond de ganse kathedraal. Er is
daarvoor voldoende plaats, behalve bij een gedeelte aan de koorzijde.
Een meer afgeschermde groenzone benadrukt het eerbiedwaardige karakter
van de omgeving en verhindert dat die onmiddellijke omgeving herleidt wordt
tot een zone voor allerhande recreatie vreemd aan dat karakter. De voorziene
trappenpartij doet juist het tegenovergestelde.
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De huidige onmiddellijke omgeving heeft ongetwijfeld ook een
stadslandschappelijke waarde in de Steenstraat die teniet wordt gedaan als
straat en kerkomgeving een plein worden.
We veronderstellen dat er nog geen advies gevraagd werd aan de bevoegde
erfgoeddiensten, daar een dergelijk ingreep op de kathedraalomgeving zeker

in tegenspraak is met de nieuwe trend inzake. Zie “safeguarding of the surroundings of
protected monuments: a means of maintaining the spirit of the place (Prof. dr. Anne Mie
Draye)
Behalve de stadslandschappelijke en erfgoed waarde argumenten willen we ook de
verhoogde onveiligheid naar voor brengen door het wegvallen van een duidelijk
onderscheid tussen voetgangers-, fietsers- en auto zone.
Door het vergroten van de versteende oppervlakte zal er ook meer water afvloeien naar
de lagere gedeelten en het gevaar op wateroverlast bij hevige buien verhogen.
We vragen daarom:
- het behoud van de lage muur kant Steenstraat
- het behoud en uitbreiding van het groen rond de kathedraal
- het behoud van de relicten die herinneren aan het voormalige kerkhof
- een veiligere afboording tussen autozone en de andere zones
Hoogachtend,
Namens de vzw Erfgoedforum Brugge
Wouter Priem, voorzitter
Paul Dequae, ondervoorzitter
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