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#00 INLEIDING

Ieper vanuit de lucht

Verkeerskundige inrichting ‘de Leet’

Oog voor materialisatie en detail in Ieper

Huidig gebruik Astrid park

Versnipperd groen, Dichte begroeiing = barrière

Poorten en gaanderijen markeren overgangen

Huidig gebruik pleinen - parkeerdruk en ‘achterkant’

Mooi divers boombestand in het park

Lapidarium, enige zichtbare ruïne uit de Grote Oorlog

U kan deze ruimtelijke ontwikkelingsvisie als een ‘open boek’ lezen. 
Deze voorstudie heeft niet de ambitie om als afgerond beschouwd te 
worden.  
Dit voorstel heeft tot doel om een aantal denksporen aan te reiken die we 
graag in de volgende fase in nauw overleg met de bouwheer uitwerken en 
de haalbaarheid aftoetsen bij alle andere actoren. 
Het resultaat zal een vernieuwend masterplan zijn, gedragen door de stad 
en haar bewoners.

Ons multidisciplinair ontwerpteam wil graag samen met de Stad Ieper, 
haar privépartners en de toekomstige gebruikers het masterplan verder 
ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat ons team de nodige ervaring en 
creativiteit in huis heeft. We hopen alvast dat U in dit document de geestdrift 
en goesting terugvindt waarmee ons team reeds aan dit voorstel werkte.

Het is een plezier om met aandacht het openbaar domein van Ieper 
onder de loep te mogen nemen. We vinden een levendige en betrokken 
stad met, in ruimtelijke en ondernemende zin, veel rijkdom en potenties. 
Het gebruik van mooie en eerlijke materialen, uitgesproken gevels van 
wederopbouw architectuur, karakteristieke krachtige silhouetten van de 
Sint Maartenskathedraal en de Lakenhallen, bieden ons een goede basis 
om verder te ontwikkelen. 

Ook uit de rijke historie van de stad komen verhalen en relicten boven 
die ons inzichten geven in de geschiedenis en daarmee ook de mogelijke 
toekomst van de stad. Kortom het aandachtig lezen van de plek geeft ons 
de inspiratie voor een mooi toekomstig hart van Ieper.

De site binnen het historisch stedelijk weefsel - Veel 
van de huidige verschijningsvormen van de site 
hangen hier mee samen
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Voorstel: zicht vanuit het noorden - Grand Place, Petit Place en 
Kathedraalpark

Ambitie: Drie-eenheid - Stadscentrum Ieper

Eenmaal aangekomen in Ieper is het direct duidelijk waar het centrum is; 
de Sint-Maartenskathedraal en de Lakenhallen torenen gezamenlijk ver 
boven de omringende bebouwing heen. 
Ook de Grote Markt, in de jaren ‘90 heraangelegd, laat geen twijfel mogelijk 
over het feit dat men zich hier op de meest centrale plek in de stad bevindt. 

Eenmaal de gallerijen van de Lakenhalle doorgestoken komt men echter 
een geheel ander gebied binnen. Aan de achterzijde van het imposante 
marktgebouw staan de geparkeerde auto’s rijendik en vullen zo de ruimte 
tussen de twee meest markante gebouwen van de stad. Ook het tweede 
plein van Ieper, het Vandenpeereboomplein, wordt het grootste gedeelte 
van de dag zo ingevuld. We zijn ondertussen slechts een korte wandeling van 
de Grote Markt verwijderd geraakt, maar de omgeving voelt tegelijkertijd zo 
ver verwijderd van de allure van het centrum. 

Wat opvalt bij een wandeling door het hart van Ieper, is de moeilijke leesbare 
invulling van de ruimtes rondom de twee belangrijkste monumenten van 
de stad. De Lakenhalle staat, terwijl het een zeer alzijdig gebouw betreft, 
met één zijde aan de Grote Markt, en met de andere aan een parkeerplaats. 
De Sint-Maartenskathedraal wordt aan twee zijdes omringd met parkings 
tot aan de gevel. De overige vleugels bevinden zich temidden van snippers 
plantsoen en park, doorsneden door een straat en zonder voldoende 
samenhang om als het groene hart van Ieper herkend te worden en als 
zodanig te functioneren.
Toch is er in de huidige situatie veel waardevols te ontdekken dat de potentie 

Vandaag: versnipperde ruimte
infrastructurele inrichting
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#01 PROJECT NOTA

De Leet binnen groenstructuur Ieper

Vandenpeereboomplein vrij van parkings en busverkeer
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Functies en gebruik

Waar de Grote Markt onmiskenbaar het centrum van Ieper vormt en druk 
bezocht wordt door toeristen, is het Vandenpeereboomplein in eerste 
instantie een plein van de inwoners van de stad. De terugkeer van de Leet 
en de open pleinfunctie zal aantrekkelijk zijn voor de bezoekers van de 
stad en maakt het behoud en uitbreiding van de commerciële zone aan de 
Westzijde van het plein mogelijk.

Ook het uitbreiden en toegankelijker maken van het parkgebied rondom 
de kathedraal genereert een uitgebreider aanbod aan groenbeleving en 
mogelijks nieuwe evenementen. Het nadrukkelijk omzomen van het park 
met een brede boordsteen als passage (de ‘rondgang’)  zorgt voor een 
duidelijke sturing van de verschillende stromen mensen en helpt het park 
daarmee voor daadwerkelijk gebruik voor bewoners en bezoekers.

Monumenten, herinnering en de toekomst.

Het verhaal over het ontstaan, de verwoesting en wederopbouw van Ieper 
leeft voort, raakt nog altijd velen en brengt honderduizenden naar de stad. 
De spanning tussen wederopbouwarchitectuur en nieuwe elementen of 
toevoegingen aan de stad is een actueel thema. 

Dit voorstel zijn ennkele, eenvoudige en duidelijke ruimtelijke ingrepen in 
de stad die bewijzen dat verleden en toekomst samen kunnen bestaan. 
We willen het historisch erfgoed actueel houden, het een nieuwe context 
bieden door de openbare ruimte zo vrij mogelijk in te richten.  

Relicten en structuren die nu onzichtbaar maar toch nog aanwezig zijn, 
maken we terug zichtbaar voor nieuw gebruik : een tweede leven voor het 
stadswater van de Leet, vrije ruimte voor de diverse standbeelden en de 
waterpomp op de voormalige Kloosterplaats en het mogelijk blootleggen 
van de fundamenten van het Bisschoppelijk paleis in het park .

Het vrijmaken van het majestueuze zicht op de kathedraal en de Lakenhalle 
vanuit de Surmont de Volsberghestraat is een duidelijk voorbeeld van onze 
attitude. Het was namelijk zo dat door de indrukwekkendheid van dit zicht 
men tijdens de wederopbouw heeft besloten om het stedelijk weefsel 
rondom de kathedraal niet herop te bouwen. Vandaag hernemen we dit 
gegeven, herstellen we een historische perspectief en geven Ieper de kans 
tot nieuwe mogelijkheden van stadsontwikkeling en de kans zich sterk te 
���������	


van het gebied als een historische en bezienswaardige ontmoetingsplek 
onderstreept. Zo zijn er zeer interessante monumenten, standbeelden, 
het Lapidarium, markeren de verschillende poorten, stegen en galerijen 
de overgangen tussen drukke en meer verstilde plekken, en is het gebied 
rondom de kathedraal verreweg het groenste en lommerrijkste binnen de 
imposante vestingswerken. Het is evident dat een plek met zo een statuut 
een zorgvuldigere inplanting verdient in het centrum van het stedelijk 
weefsel.

Het belang van het gebied ‘de Leet’ begint bij het feit dat hier de oorsprong van 
de stad verborgen ligt, diep onder de grond. Dit wordt overschaduwd door 
de emotionele lading die Ieper heeft geërfd door de Eerste Wereld Oorlog, 
toen de stad volledig verwoest werd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Ieper nog jaarlijks door vele honderd duizenden bezoekers wordt bezocht 
met de Grote Oorlog als voornaamste thema. 

Met de geplande renovatie van de collectorwerken onder het 
Vandenpeereboomplein staat de stad voor een belangrijk 
stadsvernieuwingsproject. Eindelijk kan het gebied van de Leet wederom 
volwaardig onderdeel worden van het stadshart, als de groene long van 
Ieper in aanvulling op het stenige hart van de Grote Markt.
We stellen een meerlagige strategie voor :

Routes en stromen

Momenteel halteren toeristenbussen voor de Kathedraal op het 
Vandenpeereboomplein. In de toekomst zullen ze verplaatst worden naar 
de Surmont de Volsberghestraat aan de noordzijde van het Astridpark. 
Gezien ongeveer de helft van de toeristen die Ieper aandoet per touringcar 
reist, wordt deze locatie de nieuwe entree en de eerste indruk van de stad. 

In dit voorstel plaatsten we ook een grootste deel van de te parkeren 
wagens in een meerlagige ondergrondse parking onder het Astridpark met 
in- en uitrit in de Surmont de Volsberghestraat. 
Vanuit deze plek onstaat dus een kritieke massa vanuit het noorden van 
het plangebied richting centrum met logische verbindingen naar de Grote 
Markt, de verschillende musea, winkelstraten en andere voorzieningen. 

Deze locatie verdient dus bijzondere aandacht in het denken over wandel- 
en rijroutes en het ontwerp van zichtlijnen.
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Met het vrijmaken van de ruimte van de huidige parkings op het 
Vandenpeereboomplein en het Sint-Maartensplein is het mogelijk de 
historische en stedenbouwkundige ruimtes van ‘la Grande Place’,  ‘la Petite 
Place’ en het Kerkelijk domein te herstellen.

Met een nieuwe stevige omzoomde rand (‘de rondgang’ ) wordt het gebied 
rondom de kathedraal terug vergroend en samengevoegd met het huidige 
Astridpark. Hiermee krijgt Ieper een binnenstedelijke parkruimte van 
formaat. Deze groene ruimte biedt, anders dan voorheen, royaal ruimte 
voor recreatief gebruik omdat we de huidige Janseniusstraat supprimeren, 
paden en plantsoen verwijderen en de ruimte openstellen als eigentijds en 
onderhoudsarm gebruiksgroen. 

���
�
���������
���
���
������
����
�����
���
�
 ����
����������

pleinen als vanzelfsprekend in het stedelijk weefsel te liggen. 

De Lakenhalle is een nadrukkelijk alzijdig gebouw dat een waardig statuut 
krijgt door het Sint-Maartensplein aan te leggen met blauwe steen zoals 
zijn andere zijde op de Grote markt. Het plein loopt doormiddel van de 
bestaande overdekte passages onder het gebouw door. 

Het Vandenpeereboomplein is een plein dat als ‘Petit Place’ naadloos 
aansluit op het ‘Grande Place’, maar dat van oudsher een eigen gebruik 
en identiteit heeft. Het herintroduceren van de Leet in de vorm van 
waterbassins bovenop de loop van de collector, herstelt de oorspronkelijke 
ruimtelijke organisatie van het plein.
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over – deze waterelementen, herpositioneert het plein zich sterk zowel in 
de serie van stadspleinen als in een grotere structuur van zachte groen-
blauwe verbindingen.

HET LEZEN VAN DE PLEK

huidige situatie
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#02 SCHETSONTWERP

Schetsontwerp de Leet

Snede A

Snede B

Snede B

Snede D

gele kleiklinkers

lapidarium

monument

bushalte

luifel

gras

dwarsparkeren

groot grasveld

bestaande
pomp 

vrijgesteld lange bank

uitgraven palais de justice

schouwburgcafe

schouwburgterras

monument

lapidarium

oostzijde 
verbreden

water- en 
zitelement 

de Leet

monument  
Van den 

Peereboom

doorgaande band

������������

monument
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nieuwe boomrij

boom,nieuw

nieuwe boom

gele kleiklinker

blauwe hardsteen

gele kleiklinkers

luifel

entree parkeren

Sint Maartenskathedraal

Lakenhalle

st George’s 
memorial 

church 

monument
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#03 SNEDES

Snede A

Snede B
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#04 ATMOSFEER PLEIN
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#04 ATMOSFEER PARK
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#05 VANDENPEEREBOOMPLEIN

Vandenpeereboomplein - plan 18e eeuw Vandenpeereboomplein  - plan 18e eeuw Vandenpeereboomplein en de Leet

strategisch doorbroken o.b.v. belangrijke connecties (Schouwburg, 
Kathedraal,...). Er werd hier in het bijzonder rekening gehouden met de 
toegangen van de handelszaken.   
De huidige bomen staan nu te dicht bij de gevels. Dit bemoeilijkt de 
passage op het trottoir. We kiezen terug voor gealigneerde bomen, 
maar op een verdere afstand van de gevel (7 meter), waardoor ze ook 
mooier kunnen uitgroeien. We plaatsen ze aan de waterkant; Iepen 
zijn hiervoor ideaal. Zo creëren we een comfortabele ruimte tussen de 
gevels en het water, met plaats voor terrassen. 
We creëren een plein met bredere terrassen, een royaal opengewerkte 
‘Leet’ ruimte voor evenementen (met de mogelijkheid om de dokken 
toe te leggen), een verkeersveilige situatie voor alle gebruikers - in het 
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historische kaarten Vandenpeereboomplein

VANDENPEEREBOOMPLEIN

De Grote Markt is altijd ‘la Grande Place’ geweest, het 
Vandenpeereboomplein ‘la petite place’. We houden deze logica van 
twee gekoppelde pleinen aan en verbinden ze tot één lichaam. Zo 
vormen deze twee pleinen een mineraal L-vormig element waarin zich 
een nieuw ontworpen, zachter en groener lichaam nestelt.   
Het Vandenpeereboomplein is ook altijd de belangrijkste noord-zuid-as 
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in de 13e eeuw op de kaart zette. Het laden en lossen vanaf de Ieperleet 
gebeurde hier. De Lakkenhalle en het Vleeshuis waren belangrijke 
overslag- en opslaggebouwen. 

Wij willen de pleinwanden van de langwerpige ‘petite place’ duidelijker 
aftekenen, en zo die belangrijke noord-zuid beweging versterken en 
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met de nieuwe pleinwand. We kiezen voor een uniforme heraanleg in 
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het plein. Er is een subtiel onderscheid tussen plein en rijwegen (andere 
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legpatroon). Zo wordt er visueel een ‘shared space’ gecreëerd waarin 
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hun ruimte krijgen op een veilige manier.  

We plaatsen waterbassins met dwarse verbindingen aan de kant van 
de gevels, cfr. de oude loop van De Leet. Deze waterelementen worden 

principe inrichting plein
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Melaan Mechelen, stadswater met getrapte kade

Melaan Mechelen, stadswater met getrapte kade

Open plein - terrassen en bomen aan de randen

Iep (Ulmus sp.) in lijn met de nieuwe Leet
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Kade nieuwe Leet uit zachte steen - begroeid

snede inrichting plein

referenties Vandenpeereboomplein

impressie de Leet op het Vandenpeereboomplein

Snede C



14

#06 HET PARK

HET PARK

Het huidige Astridpark was oorspronkelijk de tuin van het vroegere 
Bisschoppelijk Paleis (in de 19de eeuw omgevormd tot gerechtsgebouw) 
en hoorde bij uitbreiding tot het hele kerkelijke Sint-Maartens-complex. 
In zijn hoogdagen was dit complex veel groter en bestond het uit 
het Bisschoppelijk Paleis met tuin, de kathedraal, twee kloosters, 
tijdelijke annexen, een begraafplaats… Het Astridpark werd na de 
eerste wereldoorlog opnieuw ontworpen. Die reconstructie hield een 
westwaartse verschuiving in. Het park is doorheen de tijd dus meermaals 
veranderd van vorm of bestemming en is zelfs van plaats verschoven.

Het Bisschoppelijk Paleis werd na de oorlog niet heropgebouwd. Het is 
belangrijk te beseffen dat dit niet gebeurde omwille van het nieuwe en 
verbluffende zicht dat toen ontstond in de richting van de heropgebouwde 
Sint-Maartenskathedraal. De foto van de oude postkaart is genomen 
vanuit het Astridpark net iets onder de S. Van Volsberghelaan.  Dit 
historische perspectief is vandaag niet meer zichtbaar omwille van het 
grote aantal bomen in het park.

In het ontwerp voor het nieuwe Astridpark maken we een aantal 
duidelijke keuzes.

Het herstellen van dit historische perspectief is een belangrijk 
uitgangspunt. Deze plaats wordt meteen ook de nieuwe hoofdtoegang 
tot het park. We ontwerpen hem ook duidelijk als toegang of als ‘hub’ : een 
plaats waar alle mobiliteit samenkomt: stopplaats voor toeristenbussen, 
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in- en uitrit voor een ondergrondse parking. 
Het Astridpark wordt het nieuwe stadspark van Ieper, een nieuwe 

multifunctionele groene long voor jong en oud, voor bewoner, voor de 
passant, voor de toerist.  We vergroten het Astridpark naar het zuiden 
toe. We laten het gazon doorlopen in de Janseniusstraat, die zo wordt 
gereduceerd tot een lokale dolomietverharding in het park.  Het park 
wordt aangelegd als één grote gazonvlakte met gras, minder paden en 
minder bomen.  Het ademt een “campussfeer” uit, historische gebouwen 
zijn er een belangrijk onderdeel van.
 
Voor de nieuwe parklayout zijn we genoodzaakt enkele waardevolle 
bomen te rooien om het historische perspectief terug te brengen. We 
vinden het belangrijk dat wanneer bomen worden gerooid, we ze terug 
aanplanten. Daarom compenseren we dus met 7 nieuwe bomen : 4 aan 
de noordwest zijde (zij maken de bestaande bebossing denser) en 3 
nieuwe bomen tussen schouwburg en kathedraal. Alle andere bomen 
van hoge kwaliteit (cat. 5 - zie inventaris) worden bewaard. 
We konden de positie van het voormalige Justitiepaleis min of meer 
reconstrueren. Het kan interessant zijn de restanten ervan open te 
leggen in het gras; het kan een speelzone worden voor kinderen. 

De rondgang in witte of lichtgrijze beton is de nieuwe actieve rand van 
het park. Deze rand is een pad en verenigt de verschillende ruimtes en 
pleinen in een duidelijke structuur. Hij houdt al het groen samen. 

Alle ruimte aan de buitenzijde van de rondgang wordt mineraal 
aangelegd in gele kleisteen, met het doel om hier het grootste aantal 
wandelaars op te vangen. De rondgang begeleidt de passage. Ten westen 
van het park, op de plaats van het oude Sint-Maartensklooster, wordt 
een trechter gecreëerd richting kathedraal en Vandenpeereboomplein. 

Astridpark - plan 17e eeuw Astridpark - plan 18e eeuw Plan huidige Astridpark

historische kaarten Astridpark

principe inrichting park
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markering park door middel van boordsteen/bank

boordsteen schoon beton markeert park

park transformeert van kijk- naar gebruiksgroen

vrij zicht op de kathedraal

schaduwrijk zone onder bomen Westzijde park

referentie (Ney) entree paviljoens parkeergarage

referenties Vandenpeereboomplein

impressie paviljoen entree 
parkeergarage

snede park en ondergrondse parking
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#07 SINT MAARTENSKATHEDRAAL

vrije groene ruimte rondom de kathedraal������	���������������

uitodigende parvis Sint Maartens KathedraalSint Maartenskathedraal

plankaart Sint Maartenskathedraal

referenties Sint Maartenskathedraalhistorische kaarten/beelden
Sint Maartenskathedraal

DE SINT MAARTENSKATHEDRAAL

We geven de twee kerkingangen een volwaardige ‘parvis’, een voorplein, 
aangelegd in gele kleisteen. 
Het momenteel versnipperde groen van de ‘kloostertuin’ die de 
kathedraal omringt, willen we verenigen en uniformiseren in stijl. We 
gaan zo naar één karakter voor de hele tuin en kiezen hierbij resoluut 
voor gebruiksgroen. 
We creëren via de rondgang een sterke nieuwe lijn rond het groen. In 
de Sint-Maartensstraat creëren we zo een geleidende wand, waardoor 
de passage naar de gaanderij van de Lakenhalle (met erachter de Grote 
Markt) wordt versterkt. 
We leggen het Sint-Maartensplein aan in blauwe hardsteen. De 
Lakenhalle leggen we zo langs vier zijden op een ondergrond van blauwe 
steen.
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#08 SCHOUWBURG - LAPIDARIUM

publieke drinkbron in parkLapidarium

Terras aan schouwburgLapidarium

plankaart Lapidarium, Schouwburg, 
Proosdijzaal

referentieshistorische kaarten/beelden

SCHOUWBURG-LAPIDARIUM

We opteren voor een minerale aanleg in gele kleisteen buiten de 
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legpatroon, dat uitgaat van de schuine wanden en randen op de site. 
Gele kleisteen is een materiaal uit de streek en oogt zacht. Gele kleisteen 
werd bovendien tijdens de heropbouw gebruikt als recuperatie-
materiaal uit de oorlog. 
De Schouwburg krijgt een duwtje in de rug en wordt langs alle kanten 
omringd door gele kleisteen, zo komt die wat op een voetstuk te 
staan. Dit kan een aanleiding zijn om na te denken over een nieuw of 
aanvullend programma voor de huidige Schouwburg. De passageruimte 
aan de zuidzijde van de Schouwburg is een corridor recht naar de inkom 
van de Proosdijzaal. Er wordt hier ook plaats gemaakt voor terrassen in 
de zon. 
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3D simulatie bovenaanzicht
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#09 AXONOMETRIE

Het park

De rondgang
De straat en het plein
De Grote Markt

De projectsite
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#10 DUURZAAMHEID EN KLIMAAT
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De duurzaamheidsaspecten van het project beschrijven we aan de 
hand van de “duurzaamheidsmeter voor de (her)ontwikkeling van 
woongebieden in Vlaanderen”, versie 1.1 (voetnoot : ontwikkeld in 
opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu Natuur 
en Energie, Afdeling Milieu, Natuur en energiebeleid, datum..). Deze 
maatstaf voor duurzame ontwikkeling is een krachtig instrument 
dat een brede onderbouwde objectivering inhoudt van het begrip 
‘duurzaamheid’.  Het laat ons ook toe stadsontwikkeling in complexe 
omgevingen overzichtelijk te houden en te managen omdat het ook 
procesgericht en communicatief is opgevat. 

Door middel van 9 thema’s lichten we afzonderlijk verschillende 
aspecten toe die samen bijdragen tot een duurzaam project. 
Deze methodiek laat ons toe heel zorgvuldig de verschillende 
ontwerpbeslissingen te evalueren. Economische, sociale, ruimtelijke 
en ecologische aspecten worden geëvalueerd. Evaluatie en de 
haalbaarheid van beslissingen integreren in ontwerp is de basis voor 
een duurzaam project.
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1.Beheer
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Reeds bij de start van het project wordt ernstige vragen gesteld die 
sturend zijn voor het nemen van enkele conceptuele beslissingen. 
Hier liggen 4 terugkomende hoofdthematieken aan de basis van het 
ontwerp : omgaan met erfgoed, mobiliteit, ruimtegebruik en natuur. 
Een ruime analyse van deze thematieken gaat verder gaat dan enkel 
de projectsite op zich.

�������	��������������������	�
������������������������
�����!�
�
Het management van het project wordt zodanig georganiseerd dat 
alle stakeholders samenwerken om rekening te houden met de visie 
en de gewenste kwaliteiten van het voorstel. Daarom is continue 
aansturing een wezenlijk onderdeel van het proces. Participatie en 
verwerking van de resultaten hoort bij dit proces. 
Het initiatief van de Stad Ieper om zijn bewoners te bevragen en te 
informeren omtrent deze site is zeer waardevol.
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Eigen aan dit project is zijn adaptief vermogen. Inhoudelijke voorstellen 
zijn richtinggevend en stellen een aantal aspecten duidelijk in vraag. 
Het beleid kan op deze vragen inspelen en zal het project mede sturen. 
Concreet denken we dat de ontwerpvoorstellen betreffende mobiliteit 
autoluwe omgeving en de keuze voor een ondergrondse parking ; het 
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(hoe sluiten nieuwe materialen aan met de historische gebouwen) 
beleidsmatig verder moeten afgetoetst worden.
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Een centrumbuurt met een hoge graad aan sociale interactie is de 
basis van een solidaire inclusieve lokale gemeenschap. Dit betekent 
dat de omgeving toegankelijk en ontvankelijk is voor verschillende 
type gebruikers.
Concreet zetten we in op nieuw multifunctioneel ruimtegebruik.
In het grotere Astridpark en op het Vandepeerenboomplein zullen 
de bewoners van de site, de andere inwoners van Ieper en toeristen 
samen kunnen verblijven.  Toeristen komen naar het Astridpark, een 
belevingspark met sterke natuurelementen en expliciet uitgelichte 
historische gebouwen, terwijl kinderen uit de buurt in het park 
kunnen spelen. 
We kunnen nu al spreken van een buurt met diverse voorzieningen 
(zie functiekaart). Door het inplanten van extra kleinere voorzieningen 
wordt de leefbaarheid nog versterkt : plaatsen van speelweefsel in 
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schuil en ontmoetingsplekken, het introduceren van een duidelijk 
wandelparcours.
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Werkgelegenheid is een cruciaal ingrediënt voor een leefbare 
stad. We geven bestaande bedrijven en horecazaken op het 
Vandepeerenboomplein meer ruimte voor ontwikkeling : meer 
terrasruimte, meer mogelijkheden tot alternatief ruimtegebruik op 
het plein.  De nieuwe waterelementen op het plein kunnen tijdens 
evenementen worden dichtgelegd.
We geven de bestaande schouwburg een duwtje in de rug door hem 
rondom rond verharde ruimte te geven, uit te breiden met een luifel en 
extra terrasruimte op het zuiden te bieden.  Er kan nagedacht worden 
welke functies dit gebouw in de toekomst idealiter kan vervullen.
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Sterke ruimtelijke kwaliteiten van een omgeving hebben een positief 
effect op een gunstige ontwikkeling van de site in de toekomst. 
Wanneer de stedelijke ruimtes goed zijn ontworpen, kunnen ze 
economische, sociale en ecologische veranderingen die in de tijd 
optreden, goed opnemen. 
Vandaar dat dit ontwerp kiest voor heel heldere en duidelijk leesbare 
ruimtes met meer functionele kwaliteiten en respect voor erfgoed.
Het Vandepeerenboomplein krijgt sterkere pleinwanden door 
eenvoudig en uniform materiaalgebruik. Het Astridpark en de 
omgeving van de St. Maartenskathedraal worden duidelijk omkadert 
als een groene en bijzondere erfgoedzone die kan beleefd worden 
als een modern stadspark waar nieuwe ontmoetingen worden 
gestimuleerd.
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Ieper is een kleine compacte stad waar meer verplaatsingen met de 
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Bijkomend voorzien we extra infrastructuur zoals voldoende en 
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Westhoek alleen maar aantrekken.

Het parkingverhaal werd reeds uitvoerig besproken in dit document. 
We benadrukken nog eens dat eens de mentale drempel bij de 
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aangenaam en snel kan zijn, , het parkeerprobleem er helemaal 
anders kan uitzien en zelfs grotendeels verdwijnen.  Daarom geloven 
we dat de voorgestelde optie een ondergrondse parking te voorzien 
onder het Astridpark moet gezien worden als verder te onderzoeken 
in thema binnen de context van bredere mobiliteitsbeleid van de hele 
stad Ieper.
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De verwachtingen door de klimaatveranderingen zijn frequentere 
hittegolven. In het bijzonder stedelijke omgevingen worden hierdoor 
getroffen door het hitte eiland effect, waardoor de warmte wordt 
opgeslagen en accumuleert door de minerale omgeving. 
Het voorzien van waterpartijen en groen heeft een duidelijke 
verkoelende werking door evaporatie en schaduwwerking. 

De grote oppervlakte groenzone vermijdt het effect van hitte eilanden. 
Het nieuwe Astridpark is de nieuwe groenoase in hartje Ieper. 
Grasvelden en solitaire bomen zorgen voor verkoeling en schaduw. 
Het Vandepeerenboomplein dat nu volledig versteend is, biedt door 
de toevoeging van waterelementen en iepen voor verkoeling en 
schaduw.
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Het groen wordt geconcipieerd volgens de principes van het 
harmonieus groen- en parkbeheer. Deze principes leggen de nadruk 
op de lange termijnsvisie, met een beplanten en bomenkeuze in 
functie van de lokale plantcondities, wat de onderhoudslast beperkt,  
en de waarden die ze aanbrengen voor de natuur en de groenbeleving. 

Deze site wordt het nieuwe stadpark van Ieper. Hier is de 
belevingswaarde prioritair. Het zoveel mogelijk behouden van de 
meest waardevolle solitaire bomen is een belangrijk uitgangspunt. 
In dit stadspark heerst een echte ‘campussfeer’ : ruime grasvlaktes 
en solitaire bomen vormen het kader van de historische architectuur.
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Het uitdunnen van het huidige bomenbestand verhoogt de 
levensverwachting van de meest markante en sterkste bomen.  De 
boomkeuze bij het toevoegen van enkele nieuwe bomen is aangepast 
om de biodiversiteit te verhogen. 
De nieuwe iepen op het Vandepeerenboomplein zullen hun water 
halen uit de nieuw zichtbaar gemaakte Leet. Deze iepen zijn een 
nieuwe generatie bomen resistent tegen de Olmenziekte, die 20 à 30 
jaren geleden verantwoordelijk was voor het uitsterven van de iep in 
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Belgie.
Bij het zichtbaar maken van de Leet zal aandacht gegeven worden hoe 
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ontstaan.
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Een werkpunt is hier te onderzoeken hoe de precieze scheiding 
gebeurt tussen kwalitatief en niet-kwalitatief oppervlakte water. 
De ambitie met dit project is zowel het rioolsystemen te ontlasten, 
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te houden én regenwater te bufferen voor hergebruik. 
De keuze van de oppervlaktematerialen en het ontwerp van de 
watergeleidingssystemen is in deze context een belangrijk thema.
Water is in dit project inhoudelijk en ook fysiek sterk aanwezig: we 
maken de Leet als historische verwijzing terug zichtbaar. Dit water zal 
kwalitatief stromend regenwater zijn.
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Door de klimaatverandering wordt er frequenter extreem 
weer verwacht met droogteperiodes enerzijds en anderzijds 
frequentere zeer intensieve regenbuien met overstromingsrisico. 
De omgevingsaanleg kan hierop vooruitlopen door wateropslag in 
de bodem of aan de oppervlakte te bevorderen enerzijds en plotse 
hevige regenbuiten op te vangen in depressies in het terrein die dan 
vertraagd worden afgevoerd naar  de bodem of een afvoersysteem. 
Waterverbruik: Juiste plantenkeuze in functie van de lokale condities, 
vermijden van gebruik van stadswater. 
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De ecologische impact van het materiaalgebruik valt in een aantal 
fasen te analyseren: de aanmaak van de materialen, de verwerking in 
situ, maintenance en onderhoud en het ‘end of life’. De materiaalkeuze 
en de verwerking hebben een belangrijke ruimtelijke impact en de 
materiaalkeuze zal hierdoor dus ook grotendeels worden bepaald. 
Toch is het goed om ook de ecologische impact te evalueren. 

Deze aspecten zijn een werkpunt in dit dossier. Enerzijds stellen 
we voor dat de nieuwe materialen zoveel mogelijk streekgebonden 
zijn (bijvoorbeeld het gebruik van gele kleisteen die ook tijdens de 
heropbouw van Ieper na WO I vaak als recuperatiematerialen werd 
hergebruikt). Anderzijds moet onderzocht worden of de bestaande 
kasseien op een andere plaats in Ieper kunnen worden ingezet.
De blauwe steen die we rond de Lakenhalle willen voorzien, is een 
homogene steen die ongeveer 96% carbonaat bevat en bijna geen 
sporen van ijzer, waardoor hij niet zal verkleuren (roest) of barsten 
door vorst. We stellen voor deze verharding te laten komen uit 
Wallonië en niet uit Asie.
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Het project kan helpen om een toekomstgericht beleid van de stad te 
implementeren., in verband met de stedelijke strategie op vlak van 
de afvalcollectie. (ondergrondse containerhavens glas, papier… en de 
straatvuilbakken: al dan niet gescheiden.)
Het plaatsen van vuilbakken geeft een indicatie hoe het beleid in 
Ieper omgaat met afval. Niet alleen het aantal en de plaats van de 
vuilbakken is belangrijk, ook moet nagedacht worden of het gaat over 
elementen die voorsorteren (3 vuilbakken in serie) of niet (1 vuilbak 
voor alle afval)  ?
Glascontainers worden ondergronds voorzien rekening houdend 
met minimale geluidsoverlast en met perimeters van max 300m 
wandelafstand. 
Containerhavens in de buurt van de concentratie horecazaken wordt 
ook ingeplant.

9.Energie
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Het belangrijkste energieverbruik op onze site is het verbruik door 
straatverlichting. 
Stad Ieper lanceerde enkele jaren geleden het initiatief om het 
energieverbruik te beperken door de invoering van het ‘strooiplan’ 
(de straatverlichting ’s avonds wordt niet gedoofd in de straten 
waar tijdens winterweer wordt gestrooid). Voor deze site moet een 
lichtplan worden opgemaakt waarbij een onderscheid bestaat tussen 
functionele verlichting, sfeerverlichting en esthetische verlichting.  Dit 
lichtplan wordt geïntegreerd in het strooiplan. Aandachtspunt hierbij 
is het kiezen van de meest energiezuinige verlichtingsarmaturen.

Daarnaast is het faciliteren van zachte vervoersmodi natuurlijk ook aan 
de orde (zie ook thema  mobiliteit en het uitgewerkt parkingverhaal)

Ruimtelijke kwaliteit en fysisch milieu

Welzijn en welvaart - mobiliteit

Groen en natuur

Water
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#11 STADSNATUUR EN GROEN

Het gebied ‘De Leet’ vormt het groene hart binnen het dicht bebouwde 
stedelijk weefsel van Ieper. De plantsoenen en het Astridpark worden 
momenteel doorsneden door vele paden en een straat. Ze hebben niet 
voldoende samenhang om als het groene hart van Ieper herkend te 
worden en als zodanig te functioneren. De toekomstige functie van deze 
groene long wordt voornamelijk opgevat als een gebruikspark. Door 
de barrière van de straat met parkings te verwijderen en de grootste 
stromen voornamelijk langs de randen van het park te organiseren, 
ontstaat er een grote gezamenlijke parkruimte die voldoende kritieke 
massa heeft om impact te hebben op de schaal van de hele stad. Het 
verwijderen van de formele padenstructuur en plantsoen-inrichting 
maakt bovendien ruimte voor een eigentijdse invulling en gebruik van 
het park. Een open grasveld met meer beschutte randen, ontsloten 
door een ongedwongen pad, nodigt zowel de bezoeker als de inwoner 
van de stad uit om hier door te lopen en te verblijven.

De boomstructuur van het park is indrukwekkend en divers. De 
huidige situatie is echter vrij vol en onoverzichtelijk waardoor het zicht 
op de monumentale architectuur van de kathedraal en de Lakenhalle 
alsook het zicht op de individuele bomen ontnomen wordt. Bovendien 
zorgt hoge onderbeplanting voor een te donkere en afgesloten sfeer. 
Door selectief maar grondig te dunnen in het bomenbestand en de 
onderbeplanting in het park te verwijderen, ontstaat een groene 
ruimte met een heldere en open aanleg. Er zal voldoende beschutting 
en schaduw blijven om delen van het park nog steeds als geborgen te 
ervaren. 

Het terugbrengen van de Leet op het Vandenpeereboomplein 
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plein zelf, en een belangrijke stap in de groen-blauwe noord-zuid 
ruggengraat voor langzaam verkeer door Ieper. De vele stegen en 
binnenhoven in Ieper komen hiermee beter ontsloten te liggen en 
ook de routes van en naar de Leet ondervinden hier voordeel van. 

De combinatie tussen het groene hart van het park en het “mariene” 
hart van de Leet vormt een sterke schakel in de stadsnatuur van Ieper.

gebruik ruimte voor evenementen en 
festivals

te rooien kwalitatieve bomen: 7 stuks in park 
te compenseren (zelfde kwaliteit gerooide bomen) 7 stuks in park
te behouden kwalitatieve bomen

#12 PROGRAMMA EN EVENEMENTEN

Op de Leet en in park worden momenteel veel evenementen 
�������	
<���
������
������
���
�����
���'�����
����
��

nu wordt gebruikt. Met het ontwerp van het voorstel is hiermee 
rekening gehouden, en zijn de mogelijkheden hiervoor vergroot. 
 
Het park is substanieel groter en meer open geworden door het 
verwijderen van de verschillende plansoenen en paden. Vrijwel 
het gehele park kan in de toekomst gebruikt worden voor open air 
evenementen. 
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#13 PARKEREN EN CIRCULATIE

Op basis van de cijfers van Stad Ieper bestaan er momenteel 285 
parkeerplaatsen binnen de interventieperimeter. Het thema is dus hoe 
we omgaan met de vraag om 75% van dit aantal (214 parkeerplaatsen)  
te plaatsen.  De oplossing voor dit parkeervraagstuk is een belangrijk 
onderdeel van het huidige en het toekomstige parkeerbeleid van de 
Stad Ieper.  

Daarom presenteren we 2 voorstellen.
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Het eerste voorstel biedt een oplossing die concreet beantwoordt 
aan de vraag van het bestek : we realiseren 215  (78 + 20 + 117)  
parkeerplaatsen op de site door : 
1. het maximaal behouden van het bewonersparkeren : 78 
plaatsen.
We verliezen 13 plaatsen door het afschaffen van parkeren in de 
Janseniusstraat en 11 plaatsen in de S. De Volsberghestraat door de 
nieuwe bushaltes voor toeristen en de inrit van de parkeergarage. 

2. het kortparkeren (bijvoorbeeld maximaal 20 minuten) toe te 
laten op het Vandepeerenboomplein : 20 plaatsen (zie plan).
Dit blijft wel handig voor een kort bezoek aan bijvoorbeeld CM, laden 
& lossen, kort bezoek aan een horecazaak...

3. het realiseren van een ondersgrondse ‘Comfort’ 
parkeergarage via PPS-constructie in de noord-oostzijde van het 
Astridpark : 117 plaatsen
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Indien geopteerd wordt voor 3 niveau’s zijn dit 81 plaatsen.
Een comfort-parking komt tegemoet aan de vraag om minder mobiele 
mensen zo dicht mogelijk en op een comfortabele manier te laten 
parkeren vlak in het centrum.
Op basis van de verschillende criteria die we hanteren bij 
het onderzoek naar de bouw van een ondergrondse parking 
(wandelafstanden, verkeerstechnische aspecten, patrimonium en 
stadslandschap, realisatie mogelijkheden, bouwkost en rendabiliteit, 
mogelijk ontstaan van voetgangerszones) is gebleken dat een parking 
onder het Vandepeerenboomplein of onder het Sint-Maartensplein 
niet gunstig zijn. 
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Het tweede voorstel is conceptueel van aard en heeft te maken met 
een breder maatschappelijk vraagstuk . Kan het Ieperse beleid een 
mentaliteitswijziging doorvoeren waarbij  bewoners en toeristen 
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verplaatsen zodat de binnenstad op termijn steeds autoluwer wordt ? 
Deze trend is momenteel in heel veel steden in opgang. De vraag naar 
een dure ondergrondse parking zou dan komen te vervallen.  

Concreet komt het neer op een combinatie van een reeks maatregelen 
: 
1. Het behoud van zoveel mogelijk bewonersparkeren en een 
eventueel een deel kortparkeren op het Vandepeerenboomplein.
2. Een bewustmakingscampagne en begeleidende maatregelen 
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3. Het aanmoedigen van het gebruik van de bestaande parkings 
waarbij het installeren van een parkeer geleidingssysteem voor de 
gehele stad de bezetting van de gratis en betalende parkings wordt 
geoptimaliseerd : totale theoretische winst van 323 plaatsen. 
Binnen een straal van 4 tot 10 minuten stappen kunnen we al 
134 plaatsen (118 + 16) vinden, of 17 meer dan de voorgestelde 
ondergrondse parking.  (zie tabel)
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Vermoedelijk is het beste gewenste resultaat een combinatie van 
beide voorstellen : 
1. We kunnen ons inbeelden dat het concept van de 
‘comfortparking’ wenselijk is.  
De  locatie voor een nieuwe betaalparking dient verder onderzocht te 
worden : misschien zijn er net buiten de interventieperimeter betere 
locaties te vinden.
2. Eveneens wordt gestreefd naar een duurzame en gezonde 
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gaan.  Van bewustmaking tot mentaliteitswijziging  neemt vele jaren 
in beslag en hangt af van vele aspecten.

Suggestie voor het optimaliseren van de dagbezetting van
bestaande parkings door de introductie van een parkeergeleidingssysteem

plaats aantal 
plaatsen

huidige 
bezettinsgraad

optimalisatie 
in plaatsen

wandelafstand in 
meter tot de 
kathedraal 

wandel 
tijd

Optimaliseren betaalparkings
Grote markt 124 71% 36 300m 4min
De Kolve 41 27% 30 500m 6min
Esplanade 58 60% 23 650m 8min
Neerstad (bib) 37 22% 29 750m 10min

118
Optimaliseren van gratis randparkings
Minneplein 234 93% 16 350m 4min
Esplanade 138 100% 0 650m 8min
Colaertplein 45 100% 0 750m 9min
voorzijde station 104 100% 0 800m 10min

16
Optimaliseren van gratis randparkings buiten de vesten
Leopold III-laan 100 47% 53 1300m 16min
Tulpenlaan 208 83% 35 1100m 14min
Goederenstation werken 0 0 1100m 14min
Rijselpoort 122 18% 100 1500m 18min

188

Totaal : 323

Snede split-level parking met 3 niveau’s (81 plaatsen) Snede split-level parking met 4 niveau’s (117 plaatsen)

splitlevel parking veemarkt KortrijkAntwerpen parkeergeleidingprincipe split-level parking
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#14 WATERSYSTEEM

Het watersysteem van de Leet wordt met de aanpak van de 
collectorwerken drastisch opgewaardeerd en verbeterd. Wij opteren 
voor een sluitstuk in dit eerherstel: het terugbrengen van de Leet 
in het straatbeeld. Een ingenieus watersysteem, dat zich boven de 
originele collector bevindt, bestaat uit een waterbassin, compleet met 
bruggen, een kade en trappen. 

Dit waterbassin biedt naast een prettige verblijfsplek ook ruimte voor 
een regenwaterbuffer en een zuiveringssysteem. Regenwater dat van 
het verharde oppervlak en van de omringende daken in het gebied 
wordt opgevangen in het bassin van de Leet, wordt via een overstort in 
een cisterne naast het bassin onder de trappen gebufferd. Het water 
kan hier gedurende een bepaalde tijd vastgehouden worden. Van 
hieruit kan het dan gebruikt worden voor onderhoudsdoeleinden in 
het park of via een overstort vertraagd afgevoerd worden via de Leet. 
Het grootste gedeelte van het verharde oppervlak en de daken van het 
plangebied kan aldus aangesloten worden op deze buffercapaciteit.

Het vergroten van het onverharde of halfverharde oppervlak van 
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afwatering in het park en van de wandelpaden in gele kleiklinkers 
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vrijwel volledig losgekoppeld van de regenwaterriool. Enkel een 
bescheiden systeem van afwatering wordt aangelegd om bij hevige 
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schema regenwaterafvoer en 
buffering

detail watersysteem



25

#15 MATERIALISATIE

referenties materialen

detailsnede materialen
park en omloop

detailsnede materialen 
Vandenpeereboomplein

gazon

gazon

parkpad gele gravel

rondgang - boordsteen en bank
schoon beton

rondgang - boordsteen en bank
schoon beton

verharding rondgang - gele 
kleiklinker
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terughoudende serie straatmeubilair
kleur zwart

terughoudende serie straatmeubilair
kleur zwart

boordsteen a niveau
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Blauwe hardsteen rondom Lakenhallen
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park rondgang: zandkleurige kleiklinker ommegang/bank: schoon beton

parkpad: zandkleurige gravel ommegang/bank: schoon beton
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#16 TECHNISCH PLAN

N
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#18 PROCESNOTA
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De aard van de opdracht en de site (het hart van de stad) maken een 
heldere procesaanpak noodzakelijk. Het Ontwerpteam is zich dan 
ook bewust van het strategisch belang van de planning, de timing  en 
budgetbeheersing voor het Stadbestuur. Een intens contact tussen 
de Opdrachtgever en de Opdrachthouder gedurende de looptijd 
van de studie is daarbij van primordiaal belang. Het garandeert 
een voortdurende evaluatie en bijsturing van het geleverde werk, 
waardoor een ontsporing van het studieproces wordt voorkomen 
en waardoor het geleverde werk maximaal beantwoordt aan de 
verwachtingen van de Opdrachtgever en alle betrokkenen. Er wordt 
daarom een duidelijke planning afgesproken die nauwlettend wordt 
opgevolgd en proactief geëvalueerd om misvattingen en vertragingen 
door coördinatieproblemen te voorkomen. 

Het ontwerpteam stelt de volgende vormen van gestructureerd 
overleg voor (naast de’dagelijkse’ individuele contacten): 

- met het begeleidingscomité  (BC) (~ uitgebreide stuurgroep)
- met de projectgroep

Het begeleidingscomité zal op vastgestelde tijdstippen bij elkaar 
komen, en indien nodig ook ‘ad hoc’, en heeft een sturende rol. 
Volgende geledingen zouden in het BC alvast vertegenwoordigd 
kunnen zijn: College van Burgemeester en Schepenen, Technische 
Diensten van het Stadsbestuur, De Lijn, Ontwerpteam, Arcadis…. Het 
lijkt ons belangrijk dat de expertise die bij Arcadis aanwezig is mee 
aangereikt kan worden aan het Ontwerpteam en vice-versa dat de 
inzichten van het Ontwerpteam ook doorgegeven worden aan Arcadis, 
die het uitvoerend luik van de ontwerpopdracht zal uitvoeren. 

De projectgroep is eigenlijk een soort “dagelijks bestuur” dat bij 
de aanvang van de opdracht geïnstalleerd wordt en die naast 
de afgevaardigden van het ontwerpteam ook de afgevaardigden 
van de Technische Diensten van de Stad ook bevat. Deze 
projectgroep rapporteert intern en organiseert de momenten 
met het begeleidingscomité, dat formeel de grote stappen in het 
ontwerpproces goedkeurt. 

Doorheen het proces zal er een continue budgetcontrole gebeuren op 
basis van voortschrijdend inzicht waarbij de algemene raming van de 
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Het project zal opgestart worden met een grondige evaluatie van de 
insteek van het Ontwerpteam in de Open Oproep waarbij de inzichten 
van het Stadsbestuur en de resultaten van de consultatie van de 
bevolking toegelicht worden door de vertegenwoordigers van het 
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voor het Ontwerpteam te komen. 

Het reeds opgestarte participatietraject met de bevolking wordt in 
overleg met het Stadsbestuur verder gevoed met informatie over 
de voortgang van de studie- en later de werkzaamheden. Hiertoe 
kan door het Stadsbestuur eventueel een projectgebonden website 
opgestart worden die mede gevoed wordt door de input van de 
verschillende betrokkenen. 

De organisatie van een tussentijdse projecttentoonstelling - waarbij 
aan de bevolking een beter inzicht gegeven wordt in het weerhouden 
project en de ambitie en de keuzes van het Stadsbestuur verduidelijkt 
kunnen worden, de aanmaak van een video - waarbij het project op 
een niet technische manier uitgelegd wordt en in drie dimensies 
voorgesteld  – behoren tot de mogelijkheden voor een uitgewerkt 
communicatietraject. Dit heeft als doel een zo ruim mogelijk 
draagvlak voor het project te bekomen en om mogelijke reacties tijdig 
te ondervangen en te verwerken wat het de realisatie van het project 
kan vergemakkelijken. 

Het Ontwerpteam heeft ruime ervaring met de ondersteuning van 
ingrijpende stadsprojecten (o a het Voetgangersgebied Brussel oa) en 
is bij machte deze diensten, zo gewenst,  aan te bieden.

Het Ontwerpteam engageert zich hierbij ook om na de beëindiging van 
haar eigenlijke ontwerpopdracht het project te blijven ondersteunen 
als adviseur in de uitvoeringsfase. Het is belangrijk dat de rol van 
de auteurs/ontwerpers als bewakers van het kwaliteitsniveau van 
het project erkend en gerespecteerd wordt tot op het einde van het 
traject (realisatie van de werken).  
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