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Zes ingrediënten voor een gezond stadhart

1 Twee ruimtes: plein en park

Om een door bewoners en bezoekers geliefd en 
graag gebruikt stadshart te maken, bieden we Ieper 
twee mooie, samenwerkende stadsruimtes aan: een 
overzichtelijk, open stadsplein, vrij van auto’s, met 
een kwaliteit die recht doet aan de aangrenzende 
(historische) gebouwen; en een park dat zijn ‘genen’ 
ontleent aan het huidige Astridpark, maar dat ruimer 
en completer is en dat uitnodigt tot veelzijdig gebruik. 
Het Plein en het Park raken elkaar in de ruimtes tussen 
schouwburg, Proosdijzaal, kathedraal en Lakenhalle. 

2 Activitieit  en rust 

Door zijn vorm en ligging ordent het plein de grote 
gebouwen (schouwburg, theater, Lakenhalle) rondom 
één podium. Vijf markante, grote bomen (iepen, bij 
aanplant al 12 m hoog) geven het plein karakter en 
sfeer. Op het grensvlak van park en plein vormen de 
gebouwen twee omsloten ‘stadsnissen’ waar water, 
park en plein samenkomen. Het vergrote Astridpark 
omspoelt schouwburg en kathedraal. Schouwburg, 
kathedraal en Kloosterpoort hebben hun ‘voordeur’ aan 
het plein, terwijl het park altijd voelbaar nabij is. Door 
inrichting van plein en park ontstaan een afwisseling 
van levendige en stille plekken, soms ingericht voor een 
specifiek gebruik, soms geheel naar eigen verlangen te 
gebruiken.

3 Water dat beleefd zal worden

We hebben getwijfeld over het opnieuw zichtbaar 
maken van het water van de Ieperlee, in zijn oude, 
langerekte vorm. Een langwerpig waterelement zou 
centraal op het plein het best beleefbaar zijn, maar 
is dan tevens een obstakel voor een vrij en veelzijdig 
gebruik. Studies van openbare ruimte (o.a. Gehl) leren 
ons ook dat de ‘natuurlijke’ posities voor verblijven, 
ontmoeten en kijken veelal in overgangszones, aan 
de randen van de pleinen en open ruimten liggen. We 
opteren daarom voor het terugbrengen van water 
in een ronde compacte vorm, daar waar park en 
pleinruimte in elkaar overgaan.

1 onTWerpconcepTen
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6 parkbeleving: orchestratie van 
ruimte en lange zichten

We opteren voor een ‘transparant’ park, waarin 
het werken met schermen of dichte lage beplanting 
vermeden wordt. We openen het park naar de 
omgeving door hekken en lage beplanting te 
verwijderen. We voegen toegangen toe. We behouden 
alle waardevolle bomen. Het samenspel van bestaande 
en nieuwe bomen zorgt voor een rijk parkbeeld met een 
afwisseling van meer intieme en open ruimtes en altijd 
veranderende, lange zichten op de omringende stad. 
Een rijke omgeving, die tegelijkertijd duidelijke routes 
biedt en veilig aanvoelt.

5 De genen van het park

Het ontwerp van het huidige Astridpark baseert 
zich op een subtiele geometrie van elkaar rakende 
en overlappende cirkels. Je zou het de ‘genen’ van 
het ontwerp kunnen noemen. We benutten deze 
vormentaal en zetten hem, in een vrije interpretatie, 
door in het ruimere nieuwe park. Er ontstaat één visueel 
totaal, met een afwisselende, steeds curvend paden die 
telkens een nieuw zicht geven op de omgeving. 

4 nauwkeurig parkeren

Zoals zo vaak het geval is in een veelzijdige, drukke 
stedenbouwkundige omgeving, is ook hier het oplossen 
van de mobiliteit en het parkeren de sleutel tot een 
vernieuwend ontwerp. We koesteren de geparkeerde 
auto, die immers ook de activiteiten en de levendigheid 
in de directe omgeving ondersteunt. Maar we bestrijden 
de visueel overheersende aanwezigheid. Al het parkeren 
wordt in zorgvuldig gearrangeerde ‘strips’ geordend, 
waarbij we met een reductie van 25% van het aantal 
parkeerplaatsen een verbluffende visuele verbetering 
boeken.



toeristenbus stop

park paviljoen 

zondek

amphitheater

bloemenweide

zonweide

waterplein

plein op de Leet

5 nieuwe grote iepen bomen 
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Dit beeld vanuit het zuidwesten geeft een duidelijk zicht op de belangrijks elementen van het 
plan. Het plein met de vijf grote nieuwe Iepen; de half-omsloten ruimtes tussen schouwburg, 
kerk en Lakenhalle - de meest aantrekkelijke verblijfsplekken en overgangen van plein naar 
park; de ronde stadsvijver; het verruimde Astridpark met de kenmerkende geometrie van 
elkaar rakende en snijdende cirkels.

2 vogeLvLuchT



herdenking & meditatie

‘loper’ onder Donkerpoort

stadspark flankeert St.Maartensplein

fonteinplein

waterplein

plein op de Leet
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3 pLAn beSTAAnD

onderbreking van de groenstructuur

omsloten park; onderbegroeiing 
en hekwerk sluiten omgeving af

straatprofielen nauwelijks geschikt 
voor 2-richtingsverkeer

ontbreken verblijfskwaliteit; 
parkeerdominantie

geen ruimte voor wandelaars

trace gekokerde Ieperleet

ontbreken van samenhang groen-
structuren

rijlopers niet geschikt voor 
zachte weggebruiker
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STADSpLAn: viSie op De 
ToekoMST

Het bovenaanzicht geeft een duidelijk beeld van de organisatie van het plan en de relatie 
tussen omringende bebouwing, mobiliteit, parkeren en de nieuwe stadsruimtes (plein en 
park). Een ontwerp gebaseerd op de voorgestelde circulatie, met éénrichting autoverkeer 
en bussen naar het noorden en een bushalte centraal aan het nieuwe plein. De markante 
rij van vijf nieuwe Iepen die bij aanplant reeds jongvolwassen zijn (minstens 12 m hoog.) 
De heldere lay-out van het parkeren (75% van de huidige capaciteit). Het vergrote park met 
de opmerkelijke, aan het oorspronkelijk ontwerp ontleende cirkelvormige geometrie. Het 
parkeren van 3 toeristenbussen, ingepast in de noordelijke zone van het park, tussen de 
bestaande bomen.

voorstel 1-richtingsverkeer inkom touristenbus park
behoud parkeerplaatsen Volsberghestraat

park- en toeristen
faciliteiten

loper onder Donkerpoort

stadspark omgezet naar St.Maartensplein; 
Grote Markt aan stadspark

St.Maartensplein verbinden met Grote Markt

parkuitleg naar de 
‘genen’ van oorspronke-
lijk Astridpark

plein over volledige breedte; 
behoud Frietrock

ruimte voor terrassen en promenade
parkeren aan schaduwzijde

waterplein
fonteinplein

nieuwe grote 
iepenbomen
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4 De linden krijgen ondergrondse groeiplaatsverbetering i.v.m de gesloten verharding. Op het 
plein plaatsen we vijf grote iepen (Ulmus Dodoens),  afgestemd op de koker van de Ieperleet. 
De pleinverharding is een warme graniet met een mooie gevlamde textuur en voldoende 
stroefheid. Een anti-hechtingscoating verbetert de duurzaamheid en beperkt beheerskosten, 
ook na evenementen. De straatmeubilaris wordt uitgevoerd in een warme kleur die aansluit 
op plein en omringende bebouwing. We kiezen in overleg met de stad uit een bestaande 
catalogus, of ontwerpen unieke elementen.

De huidige stoep aan de westzijde wordt verbreed tot promenade (7.0m). De bestaande linden 
blijven behouden en zijn een natuurlijke grens tussen terrassen en wandelen. Het parkeren 
situeert aan de zijde van de handelszaken. De rijloper (5.0m) geeft voldoende ruimte aan auto, 
bus en fiets. De bus stopt op de rijloper voor een halte met mooi wachtpaviljoen, centraal 
aan het plein. De rijloper, parkeerplaatsen en terras- en wandelstroken worden aangelegd 
in gezaagde kasseien (hergebruik, halfsteens). Het gezaagd oppervlak is aangenaam voor de 
zachte weggebruiker.

pleinverharding: warm granietshared surface: gezaagde kasseienhuiskleur voor straatmeubilaris centrum 

bestaand profiel 
Vandenpeereboomplein thv kathedraal

voorstel profiel

duurzaamheid loont

beperking obstakels; minder vervuiling

positie  ondergrondse Ieperleet koker

stadssofa’s aan plein

A.vAnDenpeerebooMpLein:
SFeer, DWArSproFieL
en MATeriALiSering
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5 In onze optiek blijven de De Leet, het St. Maartensplein en het Astridpark beschikbaar voor 
evenementen. Met eenvoudige ingrepen en het vrijmaken van geparkeerde auto’s kunnen 
(delen van) beide pleinen ingericht worden voor de festivals en evenementen waar Ieper 
bekend om staat (Frietrock, Poppy parade, Muzikale dinsdagen, Gevleugelde stad, nieuwe 
initiatieven). Met name De Leet is zeer geschikt: het nieuw plein biedt veel ruimte, ook al 
zonder dat het verkeer wordt onderbroken.

representatief voor kerkelijke rituelen

programmering

dubbelgebruik: beleving en ruimte

evenementenkaart

behoud frietrock

oogstmarkt met streekproducten

zoneringskaart

uitbreiding kleine evenementen een uitspanning; aantrekkingskracht op park speelelement op paden speelelement met zonnebaden

groenstructuur ook voor spelenderwijs

rituelen rondom kathedraal

versterking van gevleugelde stad

inwoners ontmoeten elkaar

herdenking en meditatie

behoud muzikale dinsdagenbehoud poppy parade vintagemarkt in intieme sfeeraantrekkingskracht op terrasversterking

uitnodigend en verblijf

FLexibeL en veeLzijDig 
gebruik
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De Leet, een podium voor ieper 

Het vernieuwde A. Vandenpeereboomplein is een prachtig plein dat zich uitstrekt tussen Lakenhalle 
en Elverdingsestraat. Het autovrije pleindeel ligt in de zon en bindt de schouwburg, Proosdijzaal, de 
kathedraal en de Lakenhalle. Aan het plein liggen nieuwe verblijfsplekken op de overgang naar het 
park, waaronder een mooie ronde vijver met zitelementen. Aan de overzijde zal een breder terras 
met wandelstrook de ontwikkeling van horeca en handelszaken versterken. Parkeren aan die zijde 
ondersteunt de activiteiten. De rijloper en de dagelijkse drukte van de westzijde wordt van het autovrije 

deel gescheiden door een rij nieuwe grote iepen, die het plein een groen karakter geven.

Plein op de Leet, een cultureel podium voor Ieper

grote flexibiliteit in gebruik ruimte voor terrassen en promenade behoud van frietrock pleinmaterialaal: gelig graniet
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De evolutie van het Astridpark

Het Astridpark wordt vergroot door het met elkaar verbinden van de bestaande scherven groen, en de 
vergroening van de noordrand van het St. Maartensplein: het park omspoelt de kerk. Het park kan op 
twee manieren beleefd worden: door de ‘snelle’ wandelaar die de routes langs het park volgt en door 
de wandelaar / gebruiker die het park van binnenuit beleeft. Het padenstelsel biedt routes voor beiden. 

Het ontwerp baseert zich op de bestaande geometrie van elkaar rakende en overlappende cirkels.
Het park wordt geopend naar de omgeving door hekken en lage beplanting te verwijderen. We voegen 
toegangen toe. Waardevolle bomen blijven behouden. Het samenspel van bestaande en nieuwe bomen 
zorgt voor een rijk parkbeeld met een afwisseling van meer intieme en meer open ruimtes en steeds 

veranderende, lange zichten op de omringende stad.

Astridpark

park in harmonie: paden, bomen en planten landschapskunst met bestaand groenstructuur uitbreiding van gevleugelde stad paden in halfverharding; frisse kleur
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St. Maartensplein, een verbindende ruimte met groen gezicht

Het groen van het vernieuwde Astridpark omringt de kerk en geeft ook het St. Maartensplein een 
groen en vriendelijk gezicht. De routes doorheen Lakenhalle en visa het Nieuwerck worden verbeterd 

door het vrijmaken en inrichten van de wandellopers tot aan en langs de kerk. Een flink aandeel 
parkeercapaciteit blijft behouden, maar de auto is niet allesoverheersend. Ook in langsrichting (oost-

west) is er een goede wandelverbinding voorzien.

St.Maartensplein: park omgezet rond kathedraal

mooie balans groenstructuur en verstening verblijfsplek rondom kerk versterking van muzikale dinsdagen gezaagde kasseien voor zachte gebruiker
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Water, in een nieuwe vorm

Hoezeer we het verlangen naar een terugbrengen van de Ieperleet ook begrijpen, toch menen we dat 
een te letterlijke reconstructie niet zal brengen waar de stad om vraagt. Een langwerpig waterelement 

zou centraal op het plein goed beleefbaar zijn, maar is daar ook een obstakel voor een vrij en 
veelzijdig gebruik. Studies van openbare ruimte (o.a. Gehl) leren bovendien dat de natuurlijke plekken 

voor verblijven, ontmoeten en kijken het best in overgangszones, aan de randen van een pleinen of 
open ruimten liggen. Wij brengen het water daarom terug in de vorm van een compacte vijver, in de 

meer omsloten ruimte van schouwburg, Proosdijzaal en kathedraal, op de overgang van plein en park.

 

Waterbeleving aan de Leet

waterplein voor beleving en flexibiliteit speels rustige verblijfsplekken warm graniet aansluitend op gebouwen



14

De duurzaamheidsmaatregelen van dit inrichtingsplan voor de stadsvernieuwing van de 
Leet en omgeving7 DuurzAAMheiDS

MAATregeLen

integraliteit van plan en proces
Een duurzame aanpak vraagt om een integrale aanpak van alle 
elementen en aspecten van het plan: of het nu water is of materiaal, 
afval of mobiliteit, gebruik van grond, ecologie, adaptief vermogen 
of sociale duurzaamheid. Integraal binnen de grenzen van de locatie 
en indien nodig op grotere schaal buiten de locatie. Vaak onderschat, 
maar essentieel voor het realiseren van een duurzame ontwikkeling 
is de kwaliteit van de  samenwerking met betrokkenen (bestuur, 
omwonenden, verenigingen , andere belangstellenden). Alleen met 
betrokkenheid ontstaat een breed gedragen plan.

kwalitatief hoogwaardig ontwerp: robuust
Het ontwerp moet beoordeeld worden op het vermogen om lang 
goed te blijven, onder een normaal beheersregime. Een plan is slechts 
kwalitatief hoogwaardig als het zijn aanvankelijke kwaliteiten behoudt, 
ook bij intensief gebruik. Het ontwerp moet tevens de flexibiliteit 
bevatten voor divers vormen van gebruik. 

hechten binnen de bestaande stedelijke structuur
Een goed aanknoping aan het omliggende stedelijk weefsel van de kern 
is vanzelfsprekend. Soepele en veilige overgangen voor voetgangers 
en fietsers verhogen de belevingswaarde en verminderen de kans op 
ongelukken. De Ieperling zal zich verleid  moeten voelen een zachte 
weggebruiker te worden en de auto wat vaker te laten staan.

Levendigheid en veelzijdigheid
We ondersteunen door inrichting, parkeerregime en vergroening de 
handelszaken en de horeca aan het Vandenpeereboomplein en St. 
Maartensplein. De basis voor een levendige omgeving wordt gelegd 
door aangrenzende bewoners, ondernemers en gebruikers. Het nieuwe 
plein vergroot de bestaande kwaliteiten en versterkt de positie van 
schouwburg, Proosdijzaal, kathedraal en Lakenhalle. 

Duurzame mobiliteit
We geven veel aandacht aan fietser en voetganger. De fiets is 
duurzaam en wordt meer en meer omarmd als hét stedelijke middel 
van vervoer. De stalling in de openbare ruimte zal comfortabel, veilig 
en nabij moeten zijn. We voorzien in het parkeren van een nog altijd 
substantieel aandeel auto’s, maar niet meer ten koste van de kwaliteit 
voor voetganger, fietser en verblijf. Bovendien liggen parkeerplaasten 
strategisch op schaduwrijke plekken, waardoor meer zonnige 
verblijfsruimte overblijft.

betrokkenheid voor breed gedragen planontwikkeling

openbare ruimte ook als platform voor niet allerdaagse functies

auto maakt plaats voor de zachte weggebruiker
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belang van groen in de openbare ruimte
We onderstrepen het belang van volwassen groen in de openbare 
ruimte. We behouden de bestaande hoogwaardige bomen in 
het Astridpark, rondom de St.Maartenskathedraal en aan het 
Vanderpeereboomplein. Het behoud van volwassen bomen draagt bij 
aan een vermindering van de hittestress en tempert de effecten van 
fijnstof. Centraal op het Vandenpeerboomplein worden vijf nieuwe 
volwassen iepen bijgeplaatst. Zij verhogen de belevingswaarde en de 
groene uitstraling direct vanaf oplevering.

Duurzame materialen in de openbare ruimte
We wensen bestratingsmaterialen van een hoge kwaliteit te (her)
gebruiken. Ze komen van duurzame bronnen en worden geselecteerd 
op de mate van vuilaanhechting (en voor zover nodig extra behandeld). 
Wij stellen voor om bestaande kasseien onder gecontroleerde 
omstandigheden te zagen en terug te plaatsen. Gezaagde stenen 
zijn stroever dan gepolijste kasseien en veel aantrekkelijker voor de 
zachte weggebruiker (fiets, hakken). Verhoogde stroefheid maakt 
strooizout overbodig. We schrijven materialen voor die duurzaam 
zijn geproduceerd, een lange levensduur hebben en bij voorkeur 
recyclebaar zijn. Wij kiezen voor natuursteen uit Europa en fsc-hout 
voor zitmeubilaris. De werkomstandigheden van natuursteendelvers 
en houthakkers moeten gegarandeerd zijn en de materialen komen uit 
gecertificeerde en duurzaam beheerde bossen en groeves. 

oriëntatie op wind en zon
Het is bekend dat beste verblijfsplekken in de randen liggen van de 
grotere open ruimtes. Een succesvol gebruik ervan wordt gestimuleerd 
door de juiste liggen t.o.v. de zon en een zekere beslotenheid van de 
ruimte tegen wind. Ook daarom ligt in ons voorstel het waterelement in 
de stedelijke nis tussen schouwburg, Proosdijzaal en kathedraal.

Flexibiliteit in gebruik
De door ons ontworpen publieke ruimte garandeert een grote mate 
van flexibiliteit. Door strategische positionering van straatmeubilaris, 
masten en bomen en een eenduidige simpele verkeersinrichting 
ontstaat en obstakelvrije ruimte, met een minimum aan 
verkeersmaatregelen. Hoe minder obstakels, hoe vrijer het gebruik 
van de ruimte. Het beperken van drempels en treden biedt maximale 
toegankelijkheid voor mindervaliden. 

reductie uitstoot co2
In de keuze voor de verlichting is het van belang om de energie vraag 
te beperken, maximaal gebruik te maken van duurzaam opgewekte 
energie en efficiënt om te gaan met de resterende energievraag. De 
basis voor het verlichtingsregime vormt een LED-lichtplan waarin 
gezocht wordt naar maximaal terugbrengen van CO2 uitstoot. Door 
zorgvuldigheid bij de selectie van herkomst en verwerking van 
materialen kan transportenergie worden gereduceerd.

regenwaterbeheersing en ontlasting van het riool
Er zal een integraal waterplan voor de locatie en de directe omgeving 
opgesteld worden. Door verruiming van het park zal meer hemelwater 
direct kunnen insijpelen, wat het riool ontlast. Het van de verharde 
oppervlaktes aflopende water kan (deels) via gescheiden afvoer 
worden gebufferd. Te denken valt aan buffering onder het nieuwe 
plein. Dat water kan worden aangewend voor bewatering van het 
park. Doordat strooizout overbodig is geworden kan het hemelwater 
hiervoor goed worden benut. Met een filtering kan de watervoorraad 
ook geschikt worden gemaakt voor de vijver en de fonteintjes op het 
Vandenpeereboomplein.

groenbeleving in openbare ruimte

mooie duurzame materialen in de openbare ruimte

fexibiliteit in gebruik

waterbeleving met gebruik van regenwater


