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Goed verborgen in het hart van Brugge ontluikt een historische plek die binnenkort een nieuwe rol 
opneemt. Een dynamische en groene plek om te leven en te wonen. Genesteld in een netwerk van steegjes 

en pleintjes, geïnspireerd op historisch Brugge, en vereeuwigd in een hedendaagse architectuur.

Wandelend je 
boodschappen 
doen

In een 
authentieke 
buurt 

Ontdek de stilteplekken  
in werelderfgoedstad 
Brugge

Stadsparken,
klassiekers  
en veel meer

GOED ETEN EN DRINKEN SHOPPEN GROEN OM TE DOEN NOG MEER VERBORGEN PARELS

GULDEN  
ROOS

KOM JOUW  
NIEUWE WOONBUURT 

ONTDEKKEN OP 
ZATERDAG 11 JUNI

↑

VERBORGEN BRUGSE PAREL 
ONTWAAKT UIT HAAR  

JARENLANGE WINTERSLAAP



‘DAT IK MEE AAN  
DE WIEG STOND,  
MAAKT ME FIER’

BUURTBEWONER EN INITIATIEFNEMER KAREL LANTSOGHT

De site van Gulden Roos heeft een sportieve geschiedenis. Turnkring Rust Roest 
en boksclub Wimme hadden sinds jaar en dag hun uitvalsbasis op de oude site. 
Achiel Wimme startte in 1941 de Wimme Boxing Club op. Na twee jaar stopte hij 
met het competitieboksen en legde zich vanaf dan volledig toe op de opleiding 

van zijn jonge leerling-boksers. Waaronder ook zijn neef, de bekende Bruggeling Willy 
Wimme aka Willy Wimms, die in 1946 Belgisch bokskampioen werd. Turnkring ’Rust-
Roest Brugge’ werd in 1911 boven de doopvont gehouden onder de vleugels van de 
’Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. Zij kreeg de naam ’La Royale Rust-Roest 
Turnvereeniging’ mee. Vandaag is de turnvereniging gekend in binnen- en buitenland. De 
loodsen deden ook dienst als opslagruimte voor de koetsencollectie van Stad Brugge. 
De laatste jaren stond het er echter leeg. 

Het werd hoog tijd  om deze site uit haar winterslaap te halen. Deze historische 
stadstuin wordt integraal teruggegeven aan de buurt als bruisende, groene 
long waar iedereen kan genieten van een wandeling of een rustmoment op een 
van de bankjes.

HET IS GOED DAT WE IN DE BINNENSTAD 
NIEUWE WOONEENHEDEN KUNNEN CREËREN 
DIE, DANKZIJ HET NABIJE GROEN EN DE 
SCHOLEN IN DE BUURT, OOK VOOR JONGE 
MENSEN HEEL INTERESSANT ZIJN.
Frederic Vandeputte, Directeur Ontwikkeling 

TURNKRING RUST ROEST EN BOKSCLUB WIMME
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Mijn grootvader liet in 
1912 op de 
Gulden-Vlies-
laan een 

woning optrekken en 
jaren later kon hij nog een 
extra stuk tuin pal er 
achter verwerven. Mijn 
ouders betrokken het huis in 
1968 en zelf woon ik nog altijd 
vlakbij in een van de buurapparte-
menten. Met zicht op die tuin dus. Mis-
schien is daar wel het idee ontstaan. Ik 
ben architect dus denk ik sowieso over 
ruimte na, al helemaal met de betonstop 
die er aan komt. Op een mooie dag viel de 
puzzel plots in elkaar.  

Een stuk van de tuin was ondertussen 
opgeofferd voor garageboxen en daar-
naast stonden enkele loodsen te verkom-
meren. Er huisde een boks- en een 
turnclub in, er overwinterden koetsen 
maar die hangars werden wat aan hun lot 
overgelaten. Ze waren vooral populair bij 
zwerfkatten die er hun thuis maakten. 
Vanuit mijn appartement had ik het 
perfecte zicht en kon ik voldoende 
afstand nemen om het potentieel te 
beseffen. Want door die tuin van 2.000m², 
die garageboxen en die hangars te 
verbinden en te combineren kreeg je 
enorm veel ruimte die bovendien amper 
benut werd. En dat pal in de binnenstad.

In 2009 kwam ik op het idee en 
vandaag is het project 

Gulden Roos in opbouw. 
Mijn vader had de naam, 
een samenvoeging van de 
Gulden-Vlieslaan en 
Rozendal, jaren eerder al 

bedacht dus is dit een mooi 
eerbetoon. Het was een lang 

parcours en onderweg heb ik 
veel mensen moeten overtuigen, 

maar het is gelukt. Meer dan ooit moeten 
we kernversterkend bouwen, optimaal 
gebruik maken van de bestaande ruimte 
dus, en dit project is daar een mooi 
voorbeeld van. Dit is een win-win situatie 
voor iedereen. De elegante doorsteek en 
het extra groen, betekenen een absolute 
meerwaarde voor de buurt. De nieuwe 
bewoners kunnen rustig en toch pal in 
het centrum wonen en de stad slaagt er 
in om doodse ruimte nieuw leven in te 
blazen. Wie hier woont, zit in geen tijd op 
de ring en wie de stad niet hoeft te 
verlaten vindt vlakbij alles wat hij of zij 
nodig heeft. Te voet of met de fiets. Ik zal 
volop meegenieten van het nieuwe groen. 
Geen grijze loodsen meer waar geen 
mens komt, maar een nieuwe groene 
stadsplek vol dynamiek. 

Dat ik daar mijn steentje aan bijgedragen 
hebt, maakt me behoorlijk trots.’
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Brugge kenmerkt zich door een harmonieus lappen-
deken aan materialen in gevels en daken. Dit princi-
pe wordt verlengd in de nieuwe gevels van Gulden 

Roos waar dezelfde lichte baksteen in verschillende 
verbanden wordt verwerkt.

Door steeds te vertrekken van eenzelfde vormentaal en 
kleurgebruik straalt het project eenheid uit. De spraakma-
kende gevels worden gebroken door grote glaspartijen, 
verzonken vlakken en uitstekende balkons. Enkele schuine 
gevelvlakken zorgen dan weer voor dynamiek en geleiding 
op de site. De architectuur is modern en tijdloos en toont 
respect voor haar omgeving. 

Het is een prachtige plaats om te wonen, een aantrekkelij-
ke site om te kuieren en een leuke buurt om te spelen. 
Kortom: een nieuwe buurt vol nieuw leven. Tussen de 
straatjes en steegjes van de site vinden we appartementen 
van verschillende oppervlaktes, enkele penthouses met 
uitzonderlijk ruimtegevoel en woningen met private tuin.  

De woningen en appartementen zijn verspreid over de 
verschillende gebouwen, elk met hun eigen identiteit. 
Gulden Roos biedt een thuis aan iedereen die houdt van 
gezellig groen wonen in de Brugse binnenstad. 

Wat was de grootste uitdaging bij het 
landschapsontwerp van Gulden Roos? 
Bij Gulden Roos hadden we een heel 
dankbaar gegeven dat er reeds een mooie 
oude tuin aanwezig was met monumentale 
bomen. Dit vormde dan hoe dan ook de 
aanzet voor de rest van het landschaps-
ontwerp.

De eeuwenoude bomen moesten hoe dan 
ook hun prominente plaats behouden. 

Samen met het architectenteam hebben 
we de inplanting van de gebouwen  
opgemaakt met respect voor deze  
bestaande bomen en oude stadstuin.

Ook het aspect van de ondergrondse 
parking vormde op zich wel een uitdaging. 
Deze bevindt zich onder de steegjes met 
bomen en groen. De uitdaging hier was 
om te zorgen dat we nog steeds een mooie 
parktuin hadden bovenop de ondergrond-
se garage volgens de  
principes van een daktuin, zonder  
eigenlijk te merken dat het een daktuin is. 
Deze aspecten dagen je als  
landschapsarchitect uit. Ze zorgen  
dat het project tot een hoger niveau  
wordt getild.
 

Is het groen in de historische 
Brugse binnenstad een bron van 
inspiratie geweest?
Vanaf we de opdracht kenden, zijn 
we met het team op wandel 
geweest doorheen de binnenstad. 
We kenden de omgeving al goed, 
maar met de opdracht in ons 
achterhoofd keken we met een 
meer analytische blik naar de 
binnenstad. De begeestering, 
circulatie, sfeer van de binnenstad 
zitten goed, maar je vraagt je dan 
af wat de factoren zijn die dit net zo 
goed maken? En dan vallen bepaal-
de zaken op: de kleine steegjes en 
de vele groene parkjes die Brugge 
rijk is, vormen die eigen identiteit. 
En daar hebben net op verder 
gewerkt. Een combinatie van 
steegjes, een groen park en 
pleintjes zijn een logisch gevolg 
van wat je in de omgeving terug 
kan vinden.

 
De pleintjes zijn een uitnodiging 
om in alle rust te genieten. Is de 
site autovrij?
Vanaf de eerste ontwerpschetsen 
werd duidelijk dat de site sowieso 
autovrij moest zijn, althans boven-
gronds. De site geniet een vlotte 
doorwaadbaarheid voor wandelaar 
en fietser, wat de parksfeer heel 
sterk bevordert. En daar ligt net 
die sterkte van Gulden Roos: 
wonen in een park waar je in alle 
rust kan genieten.

De auto wordt aan de twee 
toegangsstraten meteen de 
ondergrondse parking ingestuurd.
 
Over welk aspect ben je zelf het 
meest trots?
Het spreekt voor zich dat dit een 
opdracht was met vele uitdagingen 
en hindernissen nemen om alles te 
doen rijmen. Vooral de goede 
samenwerking tussen bouwheer, 
architect en landschapsarchitect 
zorgde ervoor dat een soort van 
symbiose ontstaan is met een sterk 
resultaat.

Als ik iets moet kiezen waar ikzelf 
het meest trots op ben, dan is het 
de wijze waarop we de oude 
historische binnentuin kunnen 
behouden hebben en zelfs als 
uitgangspunt voor het park hebben 
gebruikt. De oude monumentale 
paardenkastanjes vormen de 
ruggengraat van de volledige site.
 
Zou je hier kunnen wonen?
Bij elke opdracht ontwikkel je een 
inlevingsvermogen en neem je 
vaak het standpunt in van de 
bewoner om bepaalde beslissingen 
te nemen in het ontwerp. Ikzelf 
zoek graag de rust op en ben wel 
zeker dat ik hier mijn gading zou 
vinden. Een rustige en groene 
woonomgeving, maar toch dichtbij 
alle voordelen die een stedelijke 
woonbuurt te bieden heeft.

EEN NIEUWE  
BUURT VOL LEVEN. 
VOOR ELK WAT WILS.

5

EEN PRACHTIGE PARKTUIN  
DIE CENTRAAL GELEGEN IS
Het ontwerp van Gulden Roos speelt helemaal in op de troeven van Brugge.  
Het woonproject nestelt zich in een netwerk van steegjes, pleintjes en een 
centrale parktuin. Aquareltoetsen van groen schilderen zich vrolijk een weg 
door de rustgevende site. Studio Verde zorgde als landschapsarchitect voor de 
creatieve invulling van het groengedeelte. Tijd voor een gesprek.

LANDSCHAPSARCHITECT STUDIO VERDE

DECLERCK-DAELS  
ARCHITECTEN EN DUGARDYN
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Goed eten!  
(en drinken)

1 Feys-Van Acker 
2 Kwalito
3  Meat Boutique
4  Locàle
5  Chocolaterie Spegelaere
6  Fox Flambé
7  Binnentuin van De Republiek

Shoppen
1 Frederiek Van Pamel
2 Kingin
3 Moss
4 Gouts & Couleurs
5 Boetiek Ruth
6 Café Costume
7 Krokodil
8 Selected by Françoise

Nog meer  
verborgen parels

1 Godshuizen De Croeser
2 Le Salon
3 Slenteren langs de reien 
4 Hof de Jonghe
5 Terras Dukes Palace
6 Zwembad Guilini
7 Park Sebrechts  

 

Groen om te doen
1 Graaf Visartpark
2 De Vesten
3 Damse Vaart
4 Fort van Beieren
5 De Klassiekers
6 Aan de plas
7 Naar zee

ONTDEK GULDEN ROOS OP ZATERDAG 11 JUNI,
en maak kans op een waardebon bij Gouts & Couleurs!
Kijk op de laatste pagina van deze krant hoe je kan inschrijven.
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LEUKE ADRESJES 
IN DE BUURT

ER OP UIT! GOED ETEN! (EN DRINKEN)
Al wandelend je boodschappen doen. De droom van elke stadsbewoner. En rond Gulden 
Roos kan dat volop. De omringende straten grossieren in kwaliteitsadressen die je 
alles leveren wat je maar nodig hebt. Van uitstekende wijnen over charcuterie en vers 
brood tot heerlijke chocolade. 

G E Z E L L I G  G R O E N  W O N E N  I N  D E  B I N N E N S TA D

1 WIJNEN FEYS –  
VAN ACKER 

Dit familiebedrijf 
werd al in 1822 
opgericht, wat het 
een van ’s lands 
oudste wijnhandels 
maakt. In 1966 
vestigden Feys en 
Van Acker zich in de 
Raamstraat om er de voormalige brouwerij ‘Den 
Os’ te betrekken. Met zijn eeuwenoude gewelf-
kelders, een lang onderaards doolhof, een 
unieke locatie. Bovendien worden de wijnen 
dankzij het uitzonderlijke temperatuur- en 
vochtigheidsevenwicht van deze kelders ook 
uitstekend bewaard. Vandaag is de vijfde 
generatie aan zet en vind je hier ontelbare 
wijnen, stuk voor stuk zorgvuldig uitgekozen en 
representatief voor hun land, regio, appellatie, 
klimaat, terroir, cépages en wijnmaker. Wijnen 
met een verhaal dus. 

Raamstraat 1 bis, www.feys-vanacker.be 

2 KWALITO 

Brood van een 
artisanale bakker, 
een flinke keuze 
kazen en 
charcuterie, een 
mooie collectie 
delicatessen en 
genoeg opties om 
nooit honger te moeten lijden. Van een salade 
met geroosterde butternut en geitenkaas over 
havervlokken met kokosyoghurt en gebakken 
appel of gehaktballen met stoemp tot en met 
een versgebakken suikerwafel. Klein, fijn maar 
tot de nok gevuld met lekkernijen. 

Ezelstraat 15,  
www.facebook.com/voedingkwalito

3 MEAT BOUTIQUE 

Dit is niet zomaar 
een slagerij. Deze 
kwaliteitsslager 
huist in een pand 
met boetiekallures. 
Goed voor een toog 
gevuld met 
vleeswaren, bereide 
gerechten, charcuterie en kazen, dagschotels, 
soepen en feestschotels. Gerund door een jong 
stel met ambitie dus krijg je geregeld frisse 
nieuwigheden voorgeschoteld. 

Ezelstraat 39, www.meatboutiquebrugge.be

4 LOCÀLE 

Nog niet zo lang geleden roerde Jürgen zelf in 
de potten en heette Locàle nog Kok au Vin, sinds 
jaar en dag een vaste waarde in het Brugse. De 
chef zette toen al in op lokale en bioproducten. 
Dankzij Covid zag Jürgen nog scherper waar hij 
heen wou. Weg van de klassieke Bib Gourmand 
en resoluut inzetten op sharing, nog meer 
groenten en kwaliteitsproducten. Na 25 jaar 
achter het fornuis, bemant hij nu de zaal en zijn 
souschef van weleer neemt als chef de 
honneurs in de keuken waar. Ze kiezen resoluut 
voor bio en de korte keten en Jürgen voorziet 
gasten graag van de nodige uitleg. 

Ezelstraat 21, www.locale.be

Ik ben geboren en getogen in de stad. Hier, 
in dit pand, begon ik op mijn 15de een 
weekendjob en jaren later kon ik het 
overkopen van mijn vroegere baas. Toen was 
deze buurt wat ingeslapen, alsof toeristen 
en Bruggelingen de hoek niet omdraaiden. 
Ondertussen is dat helemaal veranderd. 
Logisch want hier is variatie troef en de hele 
buurt floreert. Binnenkort opent er zelfs een 
champagnebar.

5 CHOCOLATERIE SPEGELAERE 

Dit is de oudste cho-
colaterie van de 
stad. Toeristen tref 
je hier zelden, 
Bruggelingen des te 
meer want hun 
befaamde chocola-
de druiventrossen, 
gevuld met 
marsepein of praliné, zijn een vaste waarde. 
Culinair erfgoed dat al generatieslang smaakt.

Ezelstraat 92,  
www.chocolateriespegelaere.be

6 FOX FLAMBÉ 

Kunnen je kookkunsten wel een upgrade 
gebruiken? Is er ruimte voor verbetering en 
verfijning? Fox Flambé organiseert diverse 
workshops, zowel geschikt voor beginners als 
hobbykoks. Je kunt een jaartracé volgen en in 
tien sessies de kneepjes van het vak leren of 
opteren voor eenmalige workshops rond een 
thema of met een bepaalde chef. Een ding staat 
vast: er wordt uitgebreid geproefd. 

Ezelstraat 69, www.foxflambe.be

7 DE REPUBLIEK 

De Republiek is een instituut, een creatieve hub 
in de stad die altijd bruist en borrelt. Gezegend 
met een zalige ommuurde binnenkoer, een 
inspirerend interieur en genoeg hippe hapjes om 
nooit honger te moeten lijden. De plek om cool 
volk te spotten en uren na te praten. 

Sint-Jakobsstraat 36, www.republiekbrugge.be

De Republiek ligt in het hart van de Sint- 
Jakobswijk op een boogscheut van de markt. 
In onze wijk voel je echt de vibes van een 
nieuwe stedelijke dynamiek. Als community 
van stadmakers bouwen we hier dagelijks 
aan. En het is heel fijn om te zien dat we die 
drive delen met vele buren. Steeds meer 
lokale makers, organisaties en ondernemers 
vestigen zich in onze buurt. Elkaar ontmoe-
ten doen we met zijn allen in ons fantastisch 
Grand Café, met unieke stadstuin. En ik nodig 
ook jullie daar graag voor uit. Van harte 
welkom voor een goed glas, lekker eten, een 
babbel en een fijne kennismaking met onze 
buurt en Brugge.’
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1  GODSHUIS DE CROESER
Wie door Brugge ronddoolt, 
kan achter een onopvallende 
gevel een compleet woonerf 
ontdekken. Stilteoases 
middenin de stad. Deze 
14de-eeuwse godshuizen 
werden uit liefdadigheid 
opgetrokken en elk woonerf 
had zijn eigen kapel. 
Vandaag zijn ze zowat allemaal gerestaureerd en 
gemoderniseerd en worden ze nog steeds bewoond. Met 
hun pittoreske tuintjes zijn het de plekken bij uitstek om 
even tot rust te komen. Vrij toegankelijk voor al wie hun 
stilte respecteert. In de Raamstraat 29/57 ligt zo’n 
verborgen parel: Godshuis de Croeser.

2  LE SALON
Dit is niet je standaard kapsalon, wel een holistisch hair 
salon. Natalie Bonte is yogateacher én kapster en brengt 
innerlijke en uiterlijke schoonheid samen. Zo werkt ze 
uitsluitend met kwaliteitsvolle, biodynamische produc-
ten. Geen schadelijke, agressieve stoffen, alleen maar 
natuurlijke ingrediënten. Je kunt hier terecht voor een 
nieuwe snit, kleuring maar ook voor wat zalige wellness 
voor hoofdhuid en haar. Geen geroezemoes, geen 
geroddel, geen hitlijsten, geen deurbelgerinkel, geen 
gsmdeuntjes, wel Rumi-quotes (‘all answers come in 
silence’), een groene jungle en zachte etherische 
deuntjes die je in slaap lijken te wiegen.

Sint-Jakobsstraat 59,  
www.le-salon.be

In de vroege ochtend, als Brugge ontwaakt, is het hier 
echt stil. Terwijl de stad wakker wordt, deemstert die 
stilte weg en komt er meer beweging. Je slaat een 
babbeltje, zwaait naar een passant, want hier kent 
iedereen elkaar. Die rust van de ochtend probeer ik 
door te geven aan mijn klanten, er is tijd om hun mooi 
te maken maar ook gewoon om te zijn, te genieten 
van dit moment. Op sommige avonden geef ik yoga in 
mijn yogastudio Maison De La Lune en dan keert die 
stilte terug. Ik start en eindig dus mijn dag in stilte en 
dat is geweldig fijn. Mij krijg je hier niet zo snel weg.

3  SLENTEREN  
LANGS DE REIEN

Van de Augustijnenrei via de Gouden-Handrei naar de 
Potterierei en de Sint-Annarei om er te genieten van het 
zicht op de Spiegelrei en dan via de Groenerei, de Burg 
en de Markt terugkeren. Brugge op zijn best en je hoeft 
er amper moeite voor te doen. Zodra je buiten stapt, 
begint dit idyllische sprookje. Of reiengeluk zonder valse 
noten. Gewoon pal voor je deur. 

4  HOF DE JONGHE
Een verkeersvrij kabouterwijkje rond een centrale 
boomgaard en een schapenweide. Bevolkt met schapen 
die blaten als je passeert. Dat is Hof De Jonghe, een 
verborgen én bevoorrecht plekje middenin de stad en 
tegelijkertijd kilometers daar vandaan. De plek werd 
vernoemd naar de leerlooierij en wolwasserij De Jonghe 
die zich hier bevond. In de 18de eeuw palmden de vele 
blekerijweiden zowat een vijfde van de stadsoppervlakte 
in. Met kar en hond kwam de bleker de natte was 
ophalen bij al wie geen plaats had om zijn was te bleken. 
Een ambacht die een stille dood stierf. Vele blekerij-
meersen worden verkaveld, maar Hof De Jonghe houdt 
moedig stand.

Lange Rei 75 – 82

5  HOTEL DUKES’ PALACE
Dit was het paleis van de 
hertogen. Toen zevenmaal 
groter dan vandaag het geval 
is. Filips de Goede liet dit 
optrekje in 1429 bouwen om 
zijn (derde) huwelijk met 
Isabella van Portugal te 
vieren. Toen Karel de Stoute, 
de zoon uit dat derde 

huwelijk, op zijn beurt voor de derde keer trouwde met 
Margaretha van York, werd het hof nogmaals uitgebreid 
met een zwembad en een dierentuin. Dit was de 
favoriete residentie van de hertogen en hun politieke, 
economische en culturele centrum. Zowel Filips de 
Goede († 1467) als Maria van Bourgondië († 1482), de 
dochter uit het eerste huwelijk van Karel de Stoute, zijn 
er gestorven. Vandaag huist hier het vijfsterrenhotel 
Dukes’ Palace en ook als je er niet logeert, ben je 
welkom om even van die luxe te proeven. Op het terras 
bijvoorbeeld waar je, met zicht op de enorme tuin, geniet 
van een kop koffie of een lichte lunch. 

6  STEDELIJK ZWEMBAD JAN GUILINI
Wie in Jan Guilini zwemt, trekt niet alleen baantjes, maar 
laat zich onderdompelen in de sfeer van het interbellum, 
toen dit zwembad werd opgetrokken. Duiken in een stuk-
je erfgoed dus. Geen standaardbad, wel een mooi zuilen-
complex met zacht zijdelings invallend licht dat elke 
zwemmer flatteert. 

Keizer Karelstraat 41, www.brugge.be 

7  PARK SEBRECHTS
Dit was altijd al een park voor ingewijden. In de 15de 
eeuw een kloostertuin, in 1784 openbaar verkocht 
waarna het twee eeuwen lang in privé-handen bleef. In 
1928 betrok Joseph Sebrechts, chirurg en universiteits-
professor, het huis. Hij nam een tuinman aan er 
verscheen een fruittuin, een moestuin met drie serres 
en een siertuin met bloemmozaïeken. Vandaag is dit een 
handige groene doorsteek met een leuke speeltuin en de 
nodige picknickbanken. Een groenplek middenin de stad.

Oude Zak – Beenhouwersstraat

1  FREDERIEK VAN PAMEL

Hij decoreert fabelachtige feesten, maar ook wie geen 
duizenden euro’s kan of wil uitgeven, is welkom in het 
bijzonder stijlvolle universum van Frederiek Van Pamel. 
Meer dan een bloemenwinkel is dit een perfecte wereld 
gevuld met bijzonder mooie objecten, meubelen, planten 
en bloemen. Deze prachtige herenhuisboetiek is een 
groot barok festijn en met een heerlijke tuin, een groene 
oase pal in dat eeuwenoude hart van Brugge. Bezoekers 
zijn welkom om van die pracht te genieten.

Ezelstraat 33,  www.frederiekvanpamel.be

Eigenlijk heb ik deze buurt niet uitgezocht. Ik werd 
gewoon verliefd op een pand dat hier toevallig stond. 
Als kind heb ik altijd in de stad gewoond, in huizen 
zonder tuin. En daarom wilde ik mijn dochter gras 
onder haar voeten gunnen. Toen ik hier de eerste keer 
belandde, was ik instant verkocht. Ik wist sowieso dat 
dit een levendige buurt was, maar door hier te wonen 
geniet ik er nog intenser van. Daarom vind ik het ook 
belangrijk om iets aan de buurt terug te geven. Elk 
jaar, rond de kerstperiode, decoreren we onze gevel 
en brengen we zo wat kleur en licht voor alle buren.’

2  KINGIN

In juwelenatelier Kingin, de Japanse benaming van goud 
en zilver, is liefde het sleutelwoord. Gezeten aan de 
meterslange toonbank die uitmondt in hun werktafel 
werkt het juwelenkoppel Nikolaas en Nathalie elke dag 
urenlang tête-à-tête aan hun ontwerpen. Elk heeft zijn 
eigen specialiteit dus passeert ieder stuk door allebei 
hun handen. Daarnaast lanceerde het creatieve stel een 
nieuwe eigen collectie: Less Fuzz. Een klein funky 
broertje waarmee ze aan upcycling doen. Goed voor 
glanzende pins waarin je oude Belgische franken 
herkent of plectrumpins met horlogeonderdelen in 

verwerkt. Handgemaakte items vol detail waarvan er 
geen twee dezelfde zijn. 

Ezelstraat 27, www.kingin.be

Dit is een levendige buurt. Veel bedrijvigheid dus. Met 
plaatselijke bewoners die hun boodschappen doen, 
kinderen die school lopen en nu en dan wat toeristen 
die hun ogen uitkijken. Echt een dorp in de stad. 
Gevuld met speciaalzaken en zonder grote ketens. 
Een beetje ambacht, een beetje voeding, een beetje 
shopping. Kortom: de ideale mix. 

3  MOS

Fans van Belgische verzor-
gingsproducten komen thuis 
in Mos. Detoxpakketten, 
gelaatsverzorgingen, 
luxepedicures, je kunt het 
hier allemaal boeken. 
Bovendien werken ze 
exclusief met het Belgische, 
en heerlijk geurende, RainPharma dat inzet op no-non-
sense producten voor een stralende huid, een gezond 
gewicht en een sterk lichaam.

Ezelstraat 16, www.mosshop.be

4  GOUTS & COULEURS

Twee voor de prijs van 
een. Dat krijg je bij Gouts 
& Couleurs. Hier ontdek 
je maar liefst twee 
woonboetieks. De grotere 
designstukken staan op 
nummer 5 te blinken, het 
moederschip waarmee 
het allemaal begon. Wie 
liever niet te fel in de verleiding komt, beperkt zich tot de 
fijne snuistershop op nummer 1. De perfecte plek om 
cadeautjes in te slaan voor jezelf.

Ezelstraat 1 & 5, www.gouts-et-couleurs.be

5  BOETIEK RUTH

In geen tijd slaagde Boetiek 
Ruth er in om de favoriete 
spot van elke Brugse 
fashionista te worden. In 
deze heldere boetiek spot je 
wondermooie schoenen van 
het Belgische Atelier 
Content, wat klinkende 
modenamen en ook tal van minder bekende collecties. 
Goed voor een inspirerende, tijdloze mix. De bekwame 
service krijg je er gratis bij.

Sint-Jakobsstraat 55,  www.boetiekruth.be 

6  CAFÉ COSTUME

Trendy, tijdloze pakken op 
maat. Met een goeie snit en 
gemaakt uit kwaliteitsstof-
fen. Dat is het handelsmerk 
van Café Costume. Van de 
stof over de binnenvoering 
tot en met de manchetkno-
pen, alles bepaal je zelf. Het 
resultaat is een pièce unique. Nu eens rock ’n roll, dan 
weer klassiek met een twist. 

Ezelstraat 10,  
www.cafecostume.com 

7  DE KROKODIL

Geen plastic speelgoed uit 
Azië, wel origineel houten 
kwaliteitspeelgoed. 
Gezelschapspelletjes, 
poppenhuizen, kastelen, 
knutselkits, diabolo’s, 
circusstelten, breinbrekers, 
boeken en zelfs prinsessen-
bedden. Geen wegwerpprullen, maar mooi, degelijk, 
stevig speelgoed dat de tand des tijds elegant doorstaat.

Sint Jakobsstraat 47,  
www.krokodil.be

8  SELECTED BY FRANÇOISE

Wie meent dat je in tweedehandszaken alleen maar oude 
rommel vindt, hopte nog niet binnen bij Selected by 
Françoise. Hier ontdek je twee etages vol exclusieve 
pre-loved items. Stuk voor stuk grote namen en 
maximum twee jaar oud. Alleen op de handtassen staat 
geen datum. Dus spot je nu eens een Delvaux-tas in 
perfecte staat en ga je een andere keer met een stuk van 
Julia June of Marni naar huis. Duurzaam shoppen dus.

Ezelstraat 100, www.2dehandskattekwaad.be 

Shop local is hier de quote bij uitstek. Want in dit 
handvol straten vind je enkel lokale handelaars met 
kwaliteitsvolle speciaalzaken. Stuk voor stuk vaste 
waardes. Fashionista’s, foodies, interieurfanaten, 
hier komt iedereen aan zijn trekken.

Zelfs in een werelderfgoedstad kun je stilteplekken ontdekken. En je hoeft het niet eens 
ver te zoeken. Vlakbij wachten een resem verborgen parels waar het heerlijk genieten is 
van de rust. Nu eens dwaal je rond op een eeuwenoud woonerf, dan weer neemt een holis-
tische kapper je haar onder handen om daarna te slenteren langs die wondermooie reien.

Rond Gulden Roos geen ketengeweld, wel lokale handelaars met  
een trouwe klandizie. Kleine zelfstandigen die elkaar kennen en steunen.  
Een authentieke buurt dus die je een instant vakantiegevoel bezorgt.  
Of waar je heerlijk kan shoppen en unieke items op de kop kan tikken. 

SHOPPEN NOG MEER VERBORGEN STILLE PARELS
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1  GRAAF VISARTPARK 

Het verkeerspark dat altijd al furore maakte, kreeg een 
opfrisbeurt zodat beginnende fietsertjes zich opnieuw 
aan een steile klim en een korte bocht kunnen wagen. 
Daarnaast wacht er een organische speeltuin die 
opgetrokken lijkt uit boomstammen. Een uitdagende, 
fantasieprikkelende indianenplek die jong geweld 
stimuleert om vol overgave te klimmen, schommelen en 
glijden. Een houten promenade doorkruist al dat 
speelplezier en ’s zomers les je je dorst in de pop-upbar.  
www.brugge.be 

2  DE VESTEN 

In de Middeleeuwen barstte Brugge net niet uit zijn 
voegen. Dus werd een nieuwe stadswal aangelegd, een 
eivormig tracé van zeven kilometer. Aan die aarden 
wallen werden later stadspoorten toegevoegd die nog 
later, omstreeks 1360, omgetoverd werden tot monu-
mentale stenen bouwwerken. De vesten groeien uit tot 
een groene promenade met parkallures, het geliefde 
wandelparcours van elke Bruggeling. Met hun 26 
hectare groen, goed voor meer dan 3.000 bomen, 
vormen ze een natuurlijke buffer die de Bruggeling 
afschermt van de buitenwereld. Een brede groene 
stadsgordel en het tracé bij uitstek van talloze stadsbe-
woners om te joggen, fietsen, wandelen of op een bankje 
van de zon te genieten.

3  DAMSE VAART 

Om de hoek wachten de statige populierenrijen die de 
Damse Vaart omzomen. Je kunt al fietsend of wandelend 
van dat natuurfenomeen genieten en zelfs cruisen. Want 
de slome maar stijlvolle Lamme Goedzak laat je glijden 
door dit unieke polderlandschap dat geboetseerd lijkt 
door de wind. Vanaf april tot november doet de Lamme 
Goedzak vier keer per dag zijn ding en word je getrak-
teerd op een rustige dobbersessie. Zelfs je fiets kan 
mee. 
www.lammegoedzakdamme.com

4  FORT VAN BEIEREN 

Fietsend langs de Damse Vaart toont een onopvallende 
pijl de weg naar het Fort van Beieren. Wat volgt is een 
bijzonder fijn fietstracé. Een klein kronkeltraject door 
velden, over slootjes en omzoomd door een imposante 
bomenrij. In de verte blinkt de kerktoren van Koolkerke. 
De naam verwijst naar de Oostenrijkse landvoogd 
Maximiliaan van Beieren, die in 1702 het fort liet 
aanleggen. De nooit aangevallen vesting bestond uit een 
dubbele verdedigingsgordel met een hoge aarden wal en 
een brede gracht en was zo’n 26 hectare groot. Vandaag 
kan je dit fort van zonsopgang tot zonsondergang 
bezoeken. 
Gemene Weidestraat, Koolkerke

Zelfs al maakte je een paradijsje van je eigen tuin of terras, groen in de buurt 
is dé kers op de taart. Om even je zinnen te verzetten, wat seizoensgeluk op 
te snuiven of een praatje te slaan op een bankje. Je kunt slenteren naar dat 
dichtbije groengeluk of op je fiets hoppen voor nog meer natuurontdekkingen.

GROEN OM TE DOEN

5  DE KLASSIEKERS: MINNEWATER, 
BEGIJNHOF, KONINGIN ASTRIDPARK 

Aan the Lake of Love regeert de romantiek. Hier keren 
de paarden op hun stappen terug, eindigen de bootjes 
hun tracé en verdedigen de zwanen hun nest met 
krachtig gefladder. Het Begijnhof op de achtergrond, de 
vesten die lonken, hier komt alles samen. In dat 
Begijnhof zie je al lang geen Begijntjes meer, maar 
deze omwalde rust weet met zijn krom gewaaide 
bomen, witgekalkte geveltjes en oorverdovende stilte 
zelfs de grootste cynicus te charmeren. En dat het hele 
jaar. Een landschap van wuivende paaslelies, een 
sneeuwtapijt, het Begijnhof imponeert altijd. Ook het 
Koningin Astridpark, door Bruggelingen omgedoopt tot 
‘den botanieken hof’, is een must. Dit bijzondere park is 
met zijn fonteinvijver, felgekleurde fanfarekiosk en 
kwetterende eenden, zowat de tuin van elke Brugge-
ling. Uitgerust met een grote speeltuin en zitplekken bij 
de vleet. 

6  DOMEIN AAN DE PLAS 

Brugge heeft zijn eigen meer: de Sint-Pietersplas. Hier 
leer je surfen, suppen, zeilen of doe je aan yoga voor je je 
op het water begeeft. En op warme dagen vindt de hele 
stad hier verkoeling. 

www.aandeplas.be

7  NAAR ZEE  
Je kunt lijnrecht naar Zeebrugge fietsen, het strand van 
de Bruggeling, om daar wat vissersambiance mee te 
pikken of dat immens uitgestrekte strand te veroveren. 
Of slinger je liever door het groen richting Blankenber-
ge? Houd dan net voor je einddoel even halt in de 
Uitkerkse Polder. Een uitkijktoren gunt je een ongehin-
derde blik op het open landschap en in de vele vogelkijk-
hutten kun je al dat gefladder ongestoord gadeslaan. 
Van hieruit bespied je de trekvogels en de broedplaat-
sen voor weidevogels. 

www.uitkerkse-polder.be

Zoals bij elk project keek CAAAP hier om de 
beschikbare, onderbenutte ruimte om te vor-
men tot een nieuwe plaats met een verhaal, 
in dit geval specifiek voor de Bruggelingen. Ze 
doen dit zonder hun belangrijkste waardes uit 
het oog te verliezen: Een plaats creëren waar 
het aangenaam wonen, werken en leven is. 
De omgeving is hierbij het belangrijkste aan-
dachtspunt. Met woonproject Gulden Roos wil 
CAAAP een meerwaarde creëren voor de hele 
buurt en versterkend werken voor de dyna-
miek van de hele omgeving. 

De uitvoering en bouwwerken zelf worden zo-
als bij elk CAAAP-project in goede banen ge-
leid door Artes. Een boegbeeld in de Vlaamse 
bouwwereld en zeker in Brugge, de bakermat 
van deze aannemersgroep. We gingen kort in 
gesprek met Tom, Jarn en Bernd, de werf- en 
projectleiders van Gulden Roos. 

Wat zijn de grootste uitdagingen in dit 
project?
Door de uitzonderlijke locatie van dit project 
is dit logistiek en organisatorisch een echt 
huzarenstuk. We willen de overlast voor de 
buurtbewoners natuurlijk tot een minimum 

beperken. Ondertussen hebben we goede af-
spraken met zowel de aanpalende school, de 
politie, de stad en de buurt zelf en loopt alles 
‘op wieltjes’. 

Quasi het volledige project is onderkelderd. 
Met een oppervlakte van 3.300 m² is dit echt 
uniek in de binnenstad, maar brengt dit na-
tuurlijk ook extra uitdagingen met zich mee bij 
de uitvoering. De grenzen van de aanliggende 
percelen lagen erg dicht. We hadden ook een 
machine nodig van 23 meter lang die via de 
kleine omliggende straatjes op de werf moest 
geraken. Opnieuw een logistiek hoogstandje 
van formaat. 

Welke interessante wist-je-datjes kunnen 
jullie vertellen over Gulden Roos?
Er zit maar liefst 4.500m3 beton in Gulden 
Roos, dat komt overeen met 410 vrachtwa-
gens. In de Beenhouwersstraat is er een 
speciale rijstrook voorzien om ons transport 
mogelijk te maken. 

We hebben een goede band opgebouwd met 
de Maricolen, de aanpalende school. Twee-
maandelijks is er een rondleiding met enkele 

klassen die de richting bouw volgen.  
Op deze manier kunnen de leerlingen ook 
praktijkervaring opdoen. De kunstacademie 
van Maricolen heeft onlangs trouwens een 
spandoek gemaakt dat momenteel aan onze 
torenkraan wappert. Een echte eyecatcher!

Wat is jullie connectie met de stad en hoe 
ervaren jullie de locatie van het project? 
Als we niet aan het werk zijn op de werf is het 
heel stil op de site, iets wat toch verbazend is, 
aangezien we toch in een stedelijke omgeving 
zitten. Dit biedt natuurlijk een grote troef voor 
de toekomstige bewoners. 

De impact van deze werken is groot voor de 
buurt en zorgt ook voor extra uitdagingen. 
Maar wanneer de werken klaar zijn, zal de 
buurt wel een grote upgrade ervaren door dit 
project. 

GULDEN ROOS DOOR  
DE OGEN VAN CAAAP & ARTES

DE TANDEM CAAAP-ARTES

Gulden Roos is een realisatie van projectontwikkelaar CAAAP uit Gent,  
dochterbedrijf van aannemersgroep Artes. Als hecht bouwteam leiden zij dit uitzonderlijke  
binnenstedelijke woonproject samen in goede banen.

Werken bij de 
kampioen  
van de bouw? 
www.artesgroupjobs.be



De werken op Gulden Roos gaan in een sneltempo vooruit.  
De site krijgt meer en meer vorm, het ideale moment om 
onze poorten open te zetten en jou een exclusieve inkijk  
te bieden op de werf. Breng ons een bezoekje tussen  
10 en 16 uur en ervaar zelf hoe gezellig wonen het is  
op deze unieke locatie!

Je bent welkom op zaterdag 11 juni  tussen 10 en 16 uur.  
De werftoegang is in de Groenestraat 62.
 
 

ZIE JE JEZELF 
BINNENKORT  
OOK GEZELLIG  
GROEN WONEN  
IN DE  
BINNENSTAD?

GULDEN ZOEKTOCHT
Gulden Roos is een plek voor groot en klein, daarom organiseren we op 11 juni 
ook een Gulden zoektocht. Ga op zoek naar onze verborgen parels  
en maak kans op een waardebon. 

We trakteren je ook op iets lekkers tijdens de zoektocht. 

 

Schrijf je in voor dit event via 
guldenroos.be of scan de QR-code

GULDEN ROOS  
OPENWERFDAG
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