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Eerste steen voor nieuwe “Garenmarkt” aan de Jakobinessenstraat 
 
De “Garenmarkt”… een straatnaam in de Brugse binnenstad, maar veeleer als 
naam geassocieerd met de plek waar al bijna 165 jaar kwaliteitsonderwijs 
wordt geboden aan het Sint-Andreasinstituut. Dat de basisschool en de 
secundaire school deze plek verlaten, is in Brugge algemeen geweten.  
 
Aan de Jakobinessenstraat bouwt vzw Sint-Andreasinstituut een nieuwe 
school met sportzaal. Dit project wordt gerealiseerd door Salens Architecten 
(architecten Olivier Salens en Sander Bekaert), aannemersbedrijf Alheembouw 
(directeur Pieter Vandenberghe, projectleider Lukas Minnebo en werfleider Steven 
Delaere) en studiebureau Stabitec (ingenieurs Stefaan Dedecker en Hans 
Vermeire).  
 
De nieuwe gebouwen zullen in gebruik genomen worden door scholengroep 
Karel de Goede. De vzw Karel de Goede is een schoolbestuur dat basisonderwijs 
aanbiedt in 25 scholen en secundair onderwijs in 9 scholen, zowel in de Brugse 
binnenstad als in de ‘rand’ voor een kleine 12 000 leerlingen.  
De samenwerking tussen de vzw bouwheer en de scholengroep wordt in het 
belang van de leerlingen doorgetrokken in een synergie tussen de basisschool 
en het secundair onderwijs. Beide onderwijsniveaus zullen in hetzelfde gebouw 
gehuisvest zijn.  
 
Vandaag hebben leerlingen – van kleuter tot adolescent – de eerste steen 
gelegd van het unieke project in de Jakobinessenstraat. Een dergelijke 
nieuwbouw optrekken in het hart van de binnenstad is heel uitzonderlijk. Zowel 
de basisschool als de middelbare school kijken uit naar de samenwerking en 
zullen in deze eigentijdse lokalen hun uniek pedagogisch project nieuwe vorm en 
inhoud kunnen geven, met bijzondere zorg voor alle leerlingen. Innovatie ontstaat 
altijd op het kruispunt van verschillende disciplines en domeinen.  
 
Stad Brugge zal als eigenaar het Passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van 

Nazareth en het Magdalenagasthuis restaureren. Daarna zal vzw Sint-
Andreasinstituut deze beschermde gebouwen in erfpacht nemen en ze een functie 
geven voor de school maar ze ook openstellen voor ruimer gebruik.  
 
De vzw Sint-Andreasinstituut en de scholengroep Karel de Goede zijn dan ook 
trots om op een locatie met een dergelijk rijk en divers verleden een nieuwe 
bestemming aan de lange lijst te mogen toevoegen: de aanwezigheid van het 
nieuwe Sint-Andreasinstituut. Als alles verloopt zoals gepland zal de school er 
zijn intrek nemen rond Pasen 2023.  
 


