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Introductie

Wandelen langs de Markt van Brugge, door de 

typische kasseistraatjes slenteren en thuiskomen 

in de site van een voormalig 17de-eeuws klooster. 

Te mooi om waar te zijn? Het ambitieuze project 

‘Weylerkazerne’ van VDD Project Development 

bewijst dat het wel kan: kwaliteitsvol wonen 

op een historisch waardevolle plek. 

De ‘Weylerkazerne’ ligt in het hart van Brugge en 

is na jarenlange leegstand klaar voor het zevende 

leven dat het verdient. VDD herontwikkelt de 

beschermde site tot een woon- en handelszone 

waarin licht, comfort en groen de hoofdrol 

spelen. Hoge duurzaamheidseisen en een 

indrukwekkende afwerkingsgraad maken de 

‘Weylerkazerne’ tot een voorbeeldproject. 

Historisch erfgoed verzoenen met 

21ste-eeuwse woondromen, zo doe je dat.

Weylerkazerne –
Historische ziel, nieuw leven
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H
istoriek

Wonen in geschiedenis

Brugge wemelt van de historische gebouwen: 

sommige prachtig gerestaureerd, andere over-

geleverd aan de tand des tijds. De ‘Weylerkazerne’ 

is zo’n iconische verlaten site die doorheen de jaren 

haar nieuwe doel niet had gevonden. Na een rijk 

verleden als Theresianenklooster, infanteriekazerne 

en zelfs kantoorgebouw voor de provincie stonden 

de gebouwen veertig jaar lang leeg. Krakers en 

woekerend groen kregen vrij spel. Een triest lot 

voor een prachtig staaltje erfgoed met wortels 

tot in de zeventiende eeuw. De site is beschermd 

als monument. De overwelfde pandgangen, 

binnentuinen, kapittelzaal, gewelven en kelders zijn 

van onschatbaar erfgoedkundig belang. Vandaag 

vormen ze een onwezenlijk mooi decor voor een 

aantal prachtige appartementen en handelspanden. 

JAREN ‘60

Het klooster wordt publiek 

eigendom en huisvest een aantal 

overheidsdiensten.

JAREN ‘90

Het gebouw komt in 

privébezit en blijft jarenlang 

leegstaan.

2018-2022

VDD kan dankzij een toekomst-

gericht plan en na lang onder-

handelen de gebouwen kopen. 

17DE EEUW

In opdracht van de zusters 

Karmelietessen – later Theresianen – 

wordt een klooster gebouwd.

19 DE EEUW

Het klooster wordt in gebruik 

genomen als militair hospitaal en 

later als kazerne.

20 S TE EEUW

Na WOI krijgt het kloostergebouw

de naam ‘Majoor Weylerkazerne’, naar 

de majoor die in 1917 sneuvelde.
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Ligging

Op wandelafstand van de Markt, maar tegelijk vlakbij 

de ring van Brugge en de Expresweg naar andere 

uitvalswegen. Met haar ligging in de Ezelstraat heeft 

de ‘Weylerkazerne’ het grote lot gewonnen. Die straat 

in het noordwesten van de binnenstad vormt de 

centrale ader van het trendy Ezelstraatkwartier.

Je vindt er goeie restaurants en stijlvolle winkels en bent 

tegelijk ver weg van de drukte van het toeristische hart 

van Brugge. Het beste van twee werelden, als je het ons 

vraagt. Wie even de stad uit wil vluchten, staat in twintig 

minuten aan de kust. Ook een fietstocht naar pakweg 

Damme zorgt voor de nodige rust en frisse lucht. 

Stedelijk wonen op z’n best

1 . M A RK T
Markt

2 . B U RG
Burg

3. ‘ T Z A N D
‘t Zand

4 . G RO ENIN G EM US EU M
Dijver 12

5. C O N C ER TG EB O U W
‘t Zand 34

6. S TAT IO N
Stationsplein 5

7. S TA DS S C H O U W B U RG
Vlamingstraat 27

8 . RE S TAU R A N T RO C K FO R T
Langestraat 15

9. BI S T RO L . E . S . S
‘t Zand 21A

10. RE S TAU R A N T KO K AU V IN
Ezelstraat 21

1 1 . FR ED ER IEK VA N PA EM EL
Ezelstraat 33

1 2 . B O E T IE K RU T H
Sint-Jakobsstraat 55

1 3. C H O C O L AT ER IE S PEG EL A ERE
Ezelstraat 92

1 4 . C A FÉ C OS T U M E
Ezelstraat 10

1 5. D E M U N T
Muntplein 2

16. G RO OT V L A EN D ER EN
Vlamingstraat 94

17. D E REP U B L IEK
Sint-Jakobsstraat 36

1 8 . C IN E M A LU MIÈ RE
Sint-Jakobsstraat 36

19. G O Û T S E T C O U L EU RS
Ezelstraat 1 & 5

20. S EB REC H T S PA R K
Beenhouwersstraat - Oude Zak

21 . G R A A F V I S A R T PA RK
Graaf Visartpark

22 . BA RO N RUZE T T EPA R K
Komvest - IJzerstraat
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A
rchitectuur

Architectuur in evenwicht

Voor het ontwerp van de nieuwe ‘Weylerkazerne’ 

ging VDD Project Development in zee met Salens 

Architecten, een Brugs bureau met een oersterke 

reputatie. De opdracht? Een eigentijds ontwerp 

tekenen dat de authentieke elementen en de bijzondere 

betekenis van de site eert én de toekomst aankan. 

De projectarchitecten bekeken allereerst de bestaande 

architecturale kwaliteiten en beslisten om de onderste 

verdiepingen van het oude klooster in ere te herstellen. 

De tweede verdieping, die stamt uit de kazerneperiode, 

heeft minder erfgoedwaarde en wordt vervangen 

door een nieuwbouwvolume met een hedendaagse 

architectuur. Donker brons en lichte verticale lamellen 

vormen een hedendaagse bovenbouw die subtiel 

verwijst naar de gelijkvloerse kloosterpandgang.

Het ontwerpproces werd een ingenieus spel van 

weglaten en toevoegen, afbreken en opbouwen, 

opblinken en ongemoeid laten. De architectuur van 

het project zet maximaal in op ruimte, licht en zicht 

en woonkwaliteit. Geschiedenis en toekomst zijn 

wondermooi verweven in dit stadsontwikkelingsproject. 
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Kw
aliteit en afw

erking

Voor het interieur van de ‘Weylerkazerne’ schakelde 

VDD Project Development de gerenommeerde 

interieurarchitect Arjaan De Feyter in. De Feyter 

is van de context van het gebouw vertrokken om 

de ruimtes in te delen en aan te kleden. Geen twee 

appartementen zijn hetzelfde, want de inrichting 

is steevast bepaald door de specifieke lichtinval, 

waardevolle elementen en zichtlijnen.

Door los te werken van de buitengevels worden het 

perspectief en de openheid doorheen de verschillende 

woonzones versterkt.De zones vloeien spontaan in elkaar 

over, waardoor het spreekwoordelijke loftgevoel in elk 

appartement aanwezig is. In een gebouw dat al zo sprekend 

is, vindt het ontwerp van Arjaan De Feyter moeiteloos zijn 

plek: puur en detaillistisch, functioneel en comfortabel. 

De afwerkingsgraad van de Weylerkazerne is ongezien: 

gekaleide gevels, sierpleister, eikenparket, sanitair 

van Duravit en Hansgrohe, betegelde inloopdouches, 

keukens van Obumex, Bulthaup en Diapal, blokkader-

deuren, vloerverwarming… Het project heeft ook een 

toekomstgerichte visie met aandacht voor rolstoel-

toegankelijkheid en comfortabele extra’s als intelligente 

drop-off brievenbussen. En zo toont het project hoe 

aangenaam en makkelijk wonen in de stad wel kan zijn.

Pure en detaillistische afwerking
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D
uurzaam

heid

De geothermie onttrekt in de winter energie 

uit de grond. Na de winter is die aarde goed 

afgekoeld, zodat we de vloerverwarming 

kunnen omzetten in vloerverkoeling. Bewoners 

kunnen via duurzame koeling bijvoorbeeld 

een slaapkamer of leefruimte afkoelen op 

hete dagen. Een grote troef, omdat je zo 

duurzaamheid aan comfort koppelt. Er zijn ook 

laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. 

‘Groen’ mag je in de ‘Weylerkazerne’ trouwens 

ook letterlijk nemen. Landschapsarchitect Leon 

Dat gebouw zo energie-efficiënt mogelijk 

verbouwen en uitrusten is de volgende uitdaging. 

VDD Project Development zette hiervoor de 

expertise van hp engineers in. Verwarming, 

ventilatie en koeling worden centraal opgewekt 

in één stookplaats waarop geothermische 

warmtepompen en zonneboilerpanelen worden 

aangesloten. Die hernieuwbare energiebronnen 

worden ingezet om de wooneenheden zo zuinig 

mogelijk te maken. 35% van de energiebehoefte 

wordt ingevuld door de ecologische installaties.

Van Haesebrouck was verantwoordelijk voor de 

groeninrichting. Bijna alle appartementen hebben 

een eigen tuin of terras. Er zijn ook verschillende 

gemeenschappelijke binnentuinen, open ruimtes 

en een rooftopterras. In de historische binnentuin 

wordt een watervlak aangelegd omringd door 

hagen. Zo wordt de genius loci, de ‘geest van 

de plek’, bewaard. Een groene wandelzone met 

slingerende haagstructuren, laanbomen, heesters 

en gazon doorkruist het terrein en waardeert de 

buurt op tot een nieuw, levendig stadsdeel.

Duurzaamheid is een topprioriteit – 
Het hergebruiken van leegstaande 
gebouwen zodat ze weer een actief 
onderdeel kunnen worden van de 
maatschappij is een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid.
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- verschillende indelingen, oriëntatie en zichtlijnen.

- één, twee of drie slaapkamers.

- uiteenlopende groottes: oppervlaktes tussen 75 en 235 m2.

- een comfortabele woonst, een ideale pied-à-terre 

 of een rendabele investering.

- diverse prijsniveaus:

 - één slaapkamer vanaf 325.000 euro * 

 - twee slaapkamers vanaf 445.000 euro *

 - drie slaapkamers vanaf 695.000 euro *

Er zijn ook ondergrondse garageboxen en bergingen,

private hobbyruimtes of mancaves in de historische kelders. 

Commerciële info – De Weylerkazerne 
biedt een gevarieerd aanbod aan 
appartementen, met:

* De renovatieappartementen worden verkocht onder het
fiscaal gunstige stelsel van 10% registratierechten (geen btw).

W1: Klooster/kazerne: 24 appartementen

W2: Ezelstraat: 4 handelszaken + 11 appartemente

W3: 7 appartementen

W4: Ondergrondse parking en bergingen

W2

W1

W4W3

Bekijk de projectfilm

Maak een virtuele tour doorheen de appartementen:

Bekijk W1.0.6. Bekijk W1.1.5. Bekijk W1.2.1.Bekijk W1.1.6. Bekijk W3.1.1.

+32 (0)50 20 02 03
hello@

vddprojectdevelopm
ent.com

vddprojectdevelopment.com
Sint-Jakobsstraat 70, B-8000 Brugge

W
1: Klooster/Kazerne

W
2: Ezelstraat

W
3

W
4: Parking

W
eylerkazerne
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O
ver VD
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In een tijd waarin we bedachtzaam

moeten omgaan met eindige grondstoffen 

en beschikbare ruimte, is het evident om 

bestaand patrimonium te gebruiken. VDD gaat 

dus het liefst aan de slag met wat er al is.

De historische context is de leidraad, moderne 

woonkwaliteit en duurzaamheid het doel. 

Naast de herbestemming van de ‘Weylerkazerne’ 

werkt VDD ook aan ‘Het Huis Van Hamme’, de 

reconversie van de voormalige basisschool 

van Hemelsdaele in Brugge. Ook in Brussel en 

Nieuwpoort schieten een aantal kwaliteitsvolle 

projecten in historische parels uit de startblokken. 

We geven het verleden een 
toekomst – VDD Project 
Development specialiseert 
zich in de herwaardering 
van historische sites op 
toplocaties in de stad.



VDD Project Development

Sint-Jakobsstraat 70, B-8000 Brugge

+32 (0)50 44 99 00 (algemeen)

+32 (0)50 20 02 03 (verkoop)

hello@vddprojectdevelopment.com

vddprojectdevelopment.com

concept & layout by maister.be
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