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OPEN OPROEP OO3106 - OPMAAK VAN EEN MASTERPLAN BEELDKWALITEITSPLAN MET VOORONTWERP INRICHTINGSPLAN VOOR DE STADSVERNIEUWING DE LEET EN OMGEVING TE IEPER - TEAM OO3106 B



DE UITDAGING 
Het is een fantastische uitdaging om te werken aan een project in de wereldbefaamde Ieperse binnenstad. Een stad die voortdurend grote 
stromen aan bezoekers aantrekt, vanwege haar geschiedenis en het belangrijke verhaal dat ze te vertellen heeft. Maar ook een stad die geliefd is 
bij haar fiere inwoners.



3 VERHALEN
3 belangrijke historische verhalen ontmoeten elkaar in de Ieperse binnenstad en in het projectgebied. Het eerste verhaal gaat over het 
ontstaan van Ieper met de Leet als bakermat. Het tweede betreft de Ieperse bloeiperiode waarvan vele prominente gebouwen fysieke 
evidentie zijn, opnieuw met de Ieperlee als belangrijke levensader.

De Ieperlee als levensader voor Ieper
Serafijn Vermote, kermis op de Leet (boven)

De Ieperlee als bakermat van Ieper
historische kaart Ieper ca 930



De verwoeste Ieperse binnenstad na WOI

3 VERHALEN
Tenslotte is er het verhaal van de verwoesting van de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende ijverige wederopbouw van de hele 
binnenstad. De projectsite is één van de enige plekken waar de leegte die de oorlog heeft achtergelaten nog voelbaar is, met het 
bescheiden lapidarium als ‘zone de silence’. 

Wederopbouw Sint-Maartenskerk en bebouwing 
binnenstad



“Op het eerste zicht lijken de 
middeleeuwse grootstad Ieper 
en de stad Ieper die de oorlog 

herdenkt niet op elkaar. Het gaat 
nochtans over dezelfde stad. 

De verhaallagen van de Ieperse 
geschiedenis kunnen verzoend 

worden; en op geen enkele plek 
beter dan aan zijn bakermat, het 
Vandenpeereboomplein, waar de 
Ieperlee heden ten dage onder 

door stroomt.”



EEN UNIEKE PLEK 
Een veelheid aan fragmenten en historische relicten met verschillende verhalen op de site vraagt een passend kader. Tegelijkertijd is het 
ook het groene karakter, dat vandaag reeds versnipperd aanwezig is, dat deze plek uniek kan maken binnen de publieke ruimte van de 
binnenstad.



DE IEPERLEET
water in de stad

DE GROTE MARKT
het versteende centrum

DE STADSTUIN
het groene hart

3 DEELRUIMTES IN DE BINNENSTAD
Drie deelruimtes bieden structuur aan de verhalen van Ieper.



STADSTUIN AAN DE IEPERLEET

170 m

230 m

We zetten zowel in op een project dat een duidelijke positie inneemt in de publieke ruimte van de binnenstad als op een aanpak die 
de fragmenten uit het verleden waardeert. Het resultaat is een aantrekkelijke verblijfsplek, een groene rust- en ontmoetingszone met 
meerwaarde voor zowel bezoekers als inwoners van Ieper. 

Een maximaal groen kader... ... dat plekken, activiteiten en verhalen verbindt



“De Stadstuin biedt een rustig 
canvas voor de gelaagde 

geschiedenis van Ieper en een 
plek voor ontmoeting, spel en 
ontspanning voor inwoners en 

bezoekers. Daarnaast neemt de 
Leet een structurerende rol op, 
met plaats voor water op een 

levendig stadsplein.”



DE STADSTUIN 
We kiezen voor een maximaal ruimtegevoel en een open beeld. Dit resulteert in een aanleg met een doorlopende onderlegger van gras. 
Sommige stukken gras zijn open, sommige stukken bevatten enkele solitaire bomen, en soms verdichten de bomen tot bomengroepen. 
Het groene tapijt geeft ruimte aan dit stadsdeel en zet de leegte of de stilte in de verf.

Een groen tapijt

Vergelijking grootteorde parken

Astridpark, Brugge

Harmoniepark, Antwerpen

Stadspark, Leuven

Stadstuin, Ieper



DE STADSTUIN 
De paden volgen logische looplijnen en vormen tegelijkertijd een zekere scenografie die bepaalt hoe we de bestaande historische 
elementen en gebouwen ervaren. De resulterende wandeling en plekken zijn niet alleen maar bedoeld om de elementen in scene te zetten, 
ze kunnen ook verder opgeladen worden, bvb. door zitelementen of spelaanleidingen te integreren. 

Een heel eigen scenografie Geïntegreerde fragmenten



“Een groen tapijt vormt een uniforme ondergrond voor de rijkheid aan relicten 
en geeft een ruim stadspark aan de bewoners en bezoekers van Ieper.”



DE LEET
We willen het verhaal van de Leet ter hoogte van het projectgebied kaderen binnen het verhaal van de Leet in de hele binnenstad. We 
doen een voorstel om de werken met een smaller lineair waterelement doorheen de binnenstad op de plekken waar er beperkt plaats is. 
Op de plekken waar het bebouwd weefsel wat meer ruimte geeft, kunnen we op verschillende manieren de Ieperleet herdenken. 

De Leet toont zich in de stad De Leet toont zich tussen plein en tuin



1. Plein met waterelement

3. Vandenpeereboomplein en voorplein kerk

2. Vandenpeereboomplein

4. Vandenpeereboomplein, Stadstuin en Markt

EEN LANGGEREKT PLEIN BIEDT FLEXIBELE RUIMTE
Het Vandenpeereboomplein vormt een langgerekt plein opgespannen tussen de knappe wederopbouwgevels aan de ene kant en de tuin 
aan de andere kant. Elke plek op dit plein profiteert van deze beide kwaliteiten en vormt dus een potentiële verblijfsplek. 

Een comfortabele pleinrand Afbakeningen voor mogelijke events



“Een veelzijdig plein, met ruimte voor terrassen en evenementen, in een 
nieuwe stedelijke figuur die de Leet weer leesbaar maakt.” 
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PLEINRAND EN INTEGRATIE LEET
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PADEN, PLEKKEN EN ZITELEMENTEN
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GROEN EN SPELEN
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OMGAAN MET RELICTEN
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MATERIALEN
Granieten mozaïekkeien

Geïntegreerde waterelementen

Granieten mozaïekkeien (met grasvoegen)

Extensief beheerd gras

Asfalt met slijtlaag

Bomen

Uitgewassen beton

Intensief beheerd Gras



BELEVING

Marie-Claire (67), gepensioneerd

Joke (27) en Sander (25), buurtbewoners

Tsuyoshi (34) en Kumiko (31), bezoekers Ieper

Arthur (6) en Lucas (5), buurtbewoners

Peter (46), lid Natuurpunt De Bron en imker

Imelda (59), verpleegster



MOBILITEITSSTRATEGIE
Ons voorstel valoriseert dan de reeds gedane inspanningen en sluit maximaal aan bij de ambitie en beslissingen zoals die in de 
tussentijdse nota ‘Mobiliteit in de binnenstad’ zijn geformuleerd. We bouwen hierop verder met een flexibel systeem dat mee kan 
evolueren.

Een compact en veilig ‘rondje Ieper’ doorheen de 
kern

Onder: de voorgestelde lussen
Boven: de Ieperlee als mogelijke grens tussen de 
lussen



MOBILITEITSSTRATEGIE
Wij herstructureren het parkeren en het circuleren op een duidelijke en compacte manier. Dit laat ons toe om de unieke kwaliteiten van 
het projectgebied zo veel mogelijk uit te spelen. 



DUURZAAMHEID
Duurzaamheid in al zijn gedaantes vormt een integraal onderdeel van alle fases van de ontwikkeling van dit plan. Voor ons is duurzaamheid geen apart 
thema dat kan gescheiden worden van het ontwerp van de publieke ruimte. Het is een noodzakelijke component die de ervaring van de bebouwde 
omgeving optimaliseert.

CO2



PROCES EN PARTICIPATIE

Discussiewandeling op het terrein Tentoonstellingspanelen ter plaatse

Participatie: 
Feedback wedstijd-
voorstellen

Tentoonstelling

Ontwerpoverleg:
Feedback wedstijd-
voorstel
Input thematisch 
onderzoek

Ontwerpoverleg:
Input voorkeursplan
met opties

Projectteam (en 
adviesorganen):
Feedback wedstijd-
voorstel
Input thematisch 
onderzoek

Participatie:
Kennismaking
Discussie 
Thematisch
onderzoek

Discussiewandeling
Gesprekken

Goedkeuring:
Thematisch onderzoek

Start



Ontwerpoverleg:
Input masterplan, 
beeldkwaliteitsplan
en voorontwerp

Projectteam (en 
adviesorganen):
Input voorkeursplan
met opties

Projectteam (en 
adviesorganen):
Input masterplan, 
beeldkwaliteitsplan
en voorontwerp

Goedkeuring:
Voorkeursplan met opties

Goedkeuring:
Masterplan, beeldkwaliteitsplan en voorontwerp

Participatie:
Discussie 
Voorkeursplan
met opties
Input specifieke
plekken

Tentoonstelling op
locatie
Workshops

Participatie:
Discussie 
masterplan, 
beeldkwaliteitsplan
en voorontwerp

Presentatie
Tijdelijke ingreep 
op locatie

PROCES EN PARTICIPATIE

workshop: samen de pen vasthouden Tijdelijke interventie op het terrein
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