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Authentieke invulling voor Brugse kloosterdomeinen

Toerisme op nieuwe wegen
Eric Van Hove, publicatiemedewerker

Een kwart van de Brugse binnenstad bestaat uit onroerend religieus erfgoed, waaronder nogal wat uitgestrekte
kloostersites met een rijke geschiedenis, indrukwekkende gebouwen en veel verborgen groen. De ontvolking
van de kloosters en abdijen noodzaakt echter een nieuwe degelijke en duurzame bestemming van deze
locaties. In Brugge worden plannen ontvouwd voor een (gedeeltelijke) herinvulling van vier van deze bijzondere
kloosterdomeinen: de Sint-Godelieveabdij, het Kapucijnenklooster, het Engels Klooster en de Karmelieten.
Ontluikt hier een nieuw type toerisme: minder maar beter?
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groei van bepaalde vormen van toerisme
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belevingsparcours een beroep gedaan
op het Brugse bedrijf Alfa Vision,
internationaal actief en gespecialiseerd
in bezoekersbelevingen voor musea
en bezoekerscentra, die hier voor

De site van het Karmelietenklooster in de Ezelstraat
in Brugge wordt door Sacred Books vzw gedeeltelijk
ontsloten via geleide bezoeken, met veel aandacht
voor het religieuze erfgoed.

een minimale scenografie opteerde.
Toerisme Vlaanderen sprong Sacred
Books Bruges vzw bij met een subsidie
van 321.000 euro.
En daar blijft het niet bij. Brugs
burgemeester Dirk De fauw: “In onze
beleidsverklaring kondigden wij de
oprichting aan van een kenniscentrum
religieus erfgoed. De vzw Sacred Books
Bruges krijgt nu van de Stad Brugge een
jaarlijkse toelage van 50.000 euro en dit
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voor de duur van deze legislatuur.’’
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Onverbiddelijke tijdslijn
Vraagt blijft evenwel hoe het ook na deze
legislatuur verder moet en hoe lang deze
– en andere contemplatieve – kloosters
zich nog staande weten te houden.
Mieke Kerckhof, bisschoppelijk
gedelegeerde voor het Godgewijde
leven, bezorgde ons ter zake heel

foto Doenja Van Belleghem

Tabel 1. APOSTOLISCHE ZUSTERCONGREGATIES
IN HET BISDOM BRUGGE, toestand op 01.01.2020*
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1

Zusters van Heilig Vincentius Anzegem

12

2

Zusters Heilige Kindsheid Ardooie

15

3

Zwartzusters van Bethel Brugge

12

4

Hospitaalzusters Sint-Jan Brugge

15

5

Zusters Maricolen Brugge

24

6

Zusters Augustinessen Potterie Brugge

3

7

Zusters Kindsheid van Maria Spermalie

10

8

Zusters Dominikanessen Brugge

12

9

Zusters Jozefienen Brugge

37

10

Zusters Heilige Gehoorzaamheid De Panne

5

11

Zusters Heilige Vincentius Gits

26

12

Zusters Onbevlekte Ontvangenis Heist

16

13

Zusters van Liefde Heule

84

14

Zusters Goddellijke Voorzienigheid Ieper

5

15

Zusters Heilige Familie Ieper

15

16

Zwartzusters Ieper

5

17

Zusters van Maria Ingelmunster (+ Rumbeke)

57

18

Zusters van Liefde Kortemark

29

19

Zusters OLVrouw Bijstand Kortrijk

12

20

Zusters Augustinessen Kortrijk

9

21

Zusters Heilige Familie Kortrijk

8

22

Vincentiuszusters van Eerkonie

40

23

Zusters St Niklaas Kortrijk (+ August. Harelbeke)

18

24

Zusters Heilige Vincentius Lendelede

9

25

Zusters Onbevlekte Ontvangenis Marke

3

26

Zusters Maria Middelares Moorslede

1

27

Zusters H. Vincentius Oostnieuwkerke

11

28

Zusters van Maria Pittem

103

29

Zusters OL Vrouw Gasthuis Poperinge

19

30

Zusters Heilige Vincentius Roeselare

10

31

Zusters van Liefde Roeselare

29

32

Grauwzusters Franciskanessen Roeselare

12

33

Zusters OLV 7 Weeën Ruiselede (+Beveren)

47

34

Zusters Barmhartigheid Jesu Sint-Michiels

22

35

Zusters Maricolen Staden

2

36

Zusters van het Geloof Tielt

136

37

Zusters Heilige Vincentius Torhout

19

38

Zusters Onbevlekt Hart van Maria Vladslo

8

39

Zusters Heilige Vincentius Werken

3

40

Zusters van Liefde van Maria Wervik

1

41

Zusters OL Vrouw Westrozebeke

5

42

Zusters Dienstmaagd van Maria Wingene

4

43

Zusters OLV Ten Bunderen Zonnebeke

17
Totaal 930

Ook de uitgestrekte site van het Engels Klooster
in de Sint-Annaparochie in Brugge wordt door
Sacred Books vzw gedeeltelijk ontsloten via
geleide bezoeken, met veel aandacht voor het
religieuze erfgoed.

*Het gaat hier om de kloosterzusters die in het bisdom Brugge (ver)blijven,
daarnaast zijn er bij deze congregaties ook nog 265 zogenaamde ,,inlandse’’
zusters ingeschreven, die bv. nog in Rwanda of Kongo verblijven, maar ook
nog tot de bovengenoemde congregaties gerekend worden. Samen met de
hoger geciteerde 930 kloosterzusters kwamen we zo op 01.01.2020 aan een
voorlopig eindtotaal van 1195.

Tabel 2. CONTEMPLATIEVE KLOOSTERZUSTERS IN BISDOM BRUGGE, 01.01.2020 *

6

11

Kortrijk-Heule, Zusters Dienstmaagden van de Zaligmaker - Immaculata

1

2

Brugge, Benedictijnse Parochiezusters Monasterium De Wijngaard

9

12

Kortrijk-Heule, Zusters Passionistinnen

5

3

Brugge, Zusters Kapucinessen, Monasterium De Morgenster

3

13

Ledegem, Zusters Benedictinessen van het H. Sacrament

3

4

Brugge, Zusters Ongeschoeide Karmelietessen

5

14

Oostende, Zusters Clarissen, Monasterium Het Zonnelied

18

5

Brugge, Zusters Benedictinessen, Abdij St Godelieve

5

15

Oostende, Zusters Clarissen niet in gemeenschap

1

6

Brugge, Zusters Kanunnikessen van Windesheim, Engels Klooster

9

16

Tielt, Zusters Passionistinnen

1

7

Gistel, Zusters Benedictinessen, Abdij Sint-Godelieve ten Putte

5

17

Zedelgem-Loppem, Zusters Benedictinessen, Priorij OLV van Bethanië

8

8

Ieper, Zusters Roesbrugge Dames, Kanunnikessen van St Augustinus

3

18

1

9

Ieper- Vlamertinge, Zusters Ongeschoeide Karmelietessen van H. Teresa

8

Zedelgem-Loppem, Zusters Redemptoristinnen,
Priorij OLV van Bethanië

Kortrijk, Zusters Ongeschoeide Karmelietessen van H. Jozef en Teresa

3

10

*Kloosterzusters blijven tot eigen congregatie behoren, maar zijn niet allen meer in het klooster present.

Totaal

94
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Aantal

Blankenberge, Zusters Ongeschoeide Karmelietessen
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