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“Een plaats aangenamer maken is niet moeilijk. Een historische stad is gemaakt door 
mensen en op maat van mensen. Pas nadien hebben auto’s het overgenomen. Het is 
een kwestie van opkuisen” 

- Jan Gehl, Deens architect en urban designer, in de Standaard dd.09/09/2016

Een verstomde ruimte spreekt niet (meer voldoende) voor zich. Mocht ze 
kunnen spreken, zou ze zeggen hoe onbegrepen ze zich voelt. Ze zou ver-
tellen dat haar eigenheid is vervaagd, haar kwaliteiten onderbenut zijn. 
De chaos waarin ze verkeert, ontneemt haar haar oorspronkelijke glans.

De ruimte van Leet en Sint-Maartenplein is verstomd. Ze werd monddood 
gemaakt. Als bakermat van de eerste stadsontwikkeling kan ze nochtans 
prat gaan op een groot symbolisch en historisch belang zowel op archi-
tecturaal, archeologisch als artistiek vlak. Uiteraard is er een gigantische 
breuklijn geslagen tussen wat voor WOI was en wat erna kwam, maar 
ook de wederopbouw voegde nieuwe lezingen toe aan haar eeuwenoud 
verhaal. Desondanks slaagt ze er, in tegenstelling tot de Grote Markt,  niet 
(meer) in om haar omgeving op te laden. Nochtans ligt de ontstaanskern 
van beide ruimtes samen op de plek waar nu de Sint-Maartenkathedraal 
verrijst.In de schaduw van de Grote Markt is ze, verworden tot de ach-
terkant, het aanhangsel van de sterke sprekende ruimte die de Markt is. 
Haar (mentale) secundaire positie uit zich (fysiek) in haar ruimtelijke 
versnippering en materiële banalisering. Wat niet echt positief bijdraagt 
tot de wijze waarop de plek wordt ervaren. Zo ontstaat een neerwaartse 
spiraal  waarbij de ruimte  telkens meer verstomd.  

Het is onze visie dat een verstomde  ruimte in eerste instantie  opnieuw 
moet worden begrepen in al haar zichtbare en onzichtbare facetten. Wat 
ze nodig heeft, is een archeologie van de ruimte, een zoektocht doorheen 
de tijd naar de gebeurtenissen en keuzes die haar vormden tot wat ze nu 
is. Eens begrepen, kan ze opnieuw voor zich spreken en, als complement 
van de Grote Markt,  haar gerechtvaardigde plaats in het collectieve ge-
heugen van de stad en haar bewoners terug opeisen.

Ons voorstel is een betekenisvolle  ruimte waarbij wordt vertrokken van 
haar ruimtelijke essentie. De waardevolle monumenten krijgen opnieuw 
een duidelijk leesbare context waar bestaande en nieuwe elementen 
elkaar ontmoeten, zich met elkaar vermengen en waar nieuwe en be-
staande atmosferen een plek creëren waarin elkeen, zowel bewoner als 
bezoeker zijn plaats kan vinden. Het historisch karakter  wordt hierbij 
gerespecteerd zonder historiserend te zijn. Dit maakt van deze erfgoed-
site een plek van beweging i.p.v. een statische  verzameling historische 
objecten.
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Verstomde ruimte?
Door chaos en lawaai
Chaos in gebruik 
Chaos in materialen
Lawaai vooral auto’s
Klokken nog amper opgemerkt
Laat staan het geluid van de wind of het verborgen water

De mate waarin een ruimte spreekt of zwijgt, hangt af van de manier 
waarop de ruimte wordt gebruikt en beleefd. De manier waarop de ruimte 
is ontstaan en veranderd is hier onlosmakelijk mee verbonden en  in een 
constante wisselwerking.

HET ONTSTAAN vAN DE rUIMTE 

De Leet en omgeving zijn vandaag verstomd. De wieg van Ieper toont 
zich vandaag als een parking en een park dat door de doorsneeburger 
liever wordt vermeden. Dat was ooit anders. centraal staat de Sint-
Maartenskathedraal met naast zich aan de zuidkant de Lakenhalle. 
Beiden zijn ze stille getuigen van het rijke verleden van de stad.
reeds in 930 tekenen de contouren van de latere Leet , het Sint-Maar-
tensplein en de Grote Markt  zich af als grote groene ruimte in het prille 
stedelijke weefsel. De Sint-Andre kapel groeit gaandeweg uit tot het 
Sint-Maartensklooster en wordt het zwaartepunt van de kerkelijke macht. 
Tezelfdertijd evolueert de Leet tot haven en de Grote Markt tot handels-
centrum van de wereldstad Ieper. Alle beeldbepalende gebouwen zoals de 
kathedraal, het Belfort en de Lakenhalle, vinden hun oorsprong, zij het in 
een vandaag gereconstrueerde vorm, in deze roemrijke periode.
Men zou kunnen stellen dat de ruimte in het projectgebied, i.e. de ruimte 
die mee door deze gebouwen wordt gevormd, sindsdien tot de wederop-
bouw,  geen noemenswaardige veranderingen heeft ondergaan. Het werk 
‘Kermis op de Leet’ van Serafijn Vermote  (1829) geeft ons een goed idee 
van de wijze waarop de ruimte ter hoogte van de Leet was opgebouwd en 
functioneerde. Monumentale gevels  definieerden de leegte van het plein  
en bepaalden mee  het evenwicht tussen de gebouwde en de open ruim-
te. Het plein  fungeerde als een scene waarop het dagelijkse leven zich 
afspeelde, een betekenisvolle uitnodigende leegte waarvoor diezelfde 
gevels het decor vormden. De gelijkvloerse verdieping van de gebouwen 

stond in een open, rechtstreekse relatie tot het plein. Het plein liep als het 
ware de gebouwen binnen.  
Na de wederopbouw en met de komst van de auto veranderde alles. De 
relatie tussen de open ruimte en de gebouwde ruimte kwam steeds meer 
onder druk te staan. De Leet transformeerde geleidelijk aan tot één grote 
parking en reduceerde  de ruimte voor dagelijkse activiteit tot de randen. 
De (rechtstreekse) relatie bebouwing-plein vervaagde. 

Zonder scene verliest  tenslotte ook het decor aan kracht en uitstraling. 

Terwijl de zijde van de Leet en het Sint-Maartensplein door de komst van 
de wagen en opeenvolgende ondoordachte ingrepen vooral onleesbaar 
werd, onderging de noordoostelijke zijde van het projectgebied wel dege-
lijk fundamentele veranderingen.
De beslissingen voor wat betreft de wederopbouw hadden ingrijpende 
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Kermis op de Leet. Serafijn Vermote (1829). 
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gevolgen voor het toenmalige Sint-Maartensklooster en omgeving. Wat 
uiteindelijk leidde tot een verstoring van het eeuwenoude organisch ge-
groeide evenwicht tussen bebouwde en open ruimte. Het klooster samen 
met het vroegere Bisschoppelijk paleis situeerde zich ten oosten van de 
kathedraal tussen wat vandaag de Boezingestraat, de Surmont de vols-
bergestraat en de Diksmuidestraat zijn. Eeuwenlang vormde het eerder 
een gesloten complex dat zich ontwikkelde rond een aaneenschakeling 
van kleinere intiemere ruimtes.
vanop het huidige Sint-Maartensplein bracht de place du paleis de Jus-
tice je tot op het Kloosterplein. verborgen achter het Gerechtsgebouw/
Bisschoppelijk paleis lag de Openbare Hof. Met de wederopbouw koos 
men ervoor het zicht op de Sint-Maartenskerk maximaal te vrijwaren, een 
zicht dat trouwens vandaag door de hoge bomen errond in het Astrid-
park nagenoeg volledig verdwenen is. Hiertoe werd de Openbare Hof een 
half bouwblok opgeschoven, waardoor het Kloosterplein verdween. Het 
gerechtsgebouw werd evenmin heropgebouwd waardoor ook de place du 
palais de Justice werd opgeheven. voor de heropbouw van het klooster 
waren er wel duidelijk plannen maar uiteindelijk ging ook dit project 
niet door. Het huidige stadspark mist de leesbaarheid en de intimiteit van 
weleer. De ruimte lijkt weg te vloeien en is moeilijk te vatten. Je voelt je er 
in zekere zin verloren. De ruimte nodigt alleszins niet meer uit om er te 
verblijven.

GEBrUIK vAN DE rUIMTE

BeteKenisvoLLe pLeKKen: Het Andere ieper

De wijze waarop men een ruimte beleeft is zeer persoonlijk en individu-
eel. De ruimte heeft niet per sé dezelfde betekenis voor de verschillende 
gebruikers. 
Hoe betekenisvol een plek is,  hangt af van de mate waarin de plek deel 
uitmaakt van het collectieve geheugen en/of de mate waarin de plek ge-
linkt is aan een (persoonlijke) herinnering of gebeurtenis. 

eLK type GeBruiKer zijn ritueeL

Het verschil in betekenis uit zich in de manier waarop de gebruiker de 
ruimte beleeft, gebruikt en in de manier waarop hij/zij zich door de 
ruimte beweegt, en vice versa.  
De stedeling, zowel autochtoon of nieuwkomer, waadt door de stad. voor 
hem lijkt de stad nog amper geheimen te hebben. De plekken staan in 
het geheugen van de Ieperling gegrift door de herinneringen aan gebeur-
tenissen die daar plaatsvonden. Soms voegt de nieuwkomer er nieuwe 
betekenisvolle plekken en betekenislagen aan toe doordat de plekken 
herinneringen oproepen aan elders.
De bezoeker – shopper daarentegen flaneert en volgt een duidelijk geko-
zen maar afgelijnd traject
De bezoeker - toerist haast zich dan weer met bijna rituele toewijding van 
het ene tot beeld gereduceerde monument naar het andere volgens een 
voor hem uitgestippelde route. 

Door de wandelingen van de verschillende gebruikers over te doen ont-
dekten we de plekken waarover ze ons vertelden en kregen we inzicht in 
hoe het netwerk van collectieve en persoonlijke betekenisvolle plekken 
waarvan ook het projectgebied deel uitmaakt zich nestelt in het histori-
sche stadsweefel.
We begrepen dat er snelle en trage trajecten zijn, korte en lange routes, 
thematische wandelingen uitgeschreven voor bezoeker-toeristen die hun 
beperkte tijd in Ieper intensief willen gebruiken maar je kunt ook ver-
dwalen in de straten en steegjes van de stad als je je openstelt voor verras-
singen en de bewoners volgt in hun dagelijkse routine.

We merkten dat het projectgebied al te vaak wordt uitgesloten van deze 
wandelingen, bewoners gebruiken het als verkorte route maar staan zel-
den stil bij de verstilde kracht van de bakermat van Ieper.
Nochtans kan deze plek de scharnier worden waar de verschillende wan-
delingen met elkaar verknopen,op voorwaarde dat ze haar plaats in het 
collectieve geheugen terug kan innemen.

“We komen regelmatig naar Ieper om te 
winkelen en te wandelen. We houden van 
het erfgoed. We parkeren steeds t.h.v. de 
Colruyt, 10 min. wandelen van het cen-
trum. Eigenlijk doen we meestal dezelfde 
lus: Stationstraat, Tempelstraat, Boter-
straat, Grote Markt, Vestingen.”

- Frans koppel, shoppers

“We picknicken hier in de koffer van onze 
wagen omdat we geen andere plek von-
den of zagen.”

- Vlaams gezin, toeristen

“Er heerst een vals gevoel van onveilig-
heid hier in het Astridpark. De ‘dronk-
aards’ en de ‘verslaafden’ doen in feite 
nooit iets, maar ze zorgen wel voor een 
minder aangename sfeer. Ik woon in de 
Plumerlaan en kom van de Grote Markt. 
De muziek (van een band onder het Nieu-
werck) trok me aan.”

- Vlaams koppel, Ieperlingen

“We zijn op rondreis door Europa. We 
komen van Nijmegen en reizen hierna 
door naar Londen. Natuurlijk kennen 
we de geschiedenis van Ieper. Het is een 
prachtige stad met een ‘zwaar’ verleden.  

- Australisch koppel, toeristen

“We komen vaak naar Ieper. Het is hier 
zo mooi. We parkeren altijd op de Grote 
Markt, dat is gemakkelijk maar vooral 
spotgoedkoop.”

- Franse vriendinnen, shoppers
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Elk type gebruiker zijn ritueel - schaal van de stad

Elk type gebruiker zijn ritueel - territoriale schaal

Ieper/stedelingen
Toeristen
Shoppers
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Ons voorstel wil de waardigheid van de Leet en omgeving terug op het 
voorplan brengen en ze weer tot een plek maken die iedereen zich kan en 
wil  toe-eigenen. Het opzet is dus niet een historisch herstel maar wel het 
versterken van de identiteit van de Leet en omgeving door aan haar histo-
rische ruimte een betekenislaag toe te voegen zodat ze (terug) een plaats 
krijgt in de hedendaagse realiteit en het collectieve geheugen. Het is geen 
kwestie van het vullen van een leegte maar net van het  (juiste) gebruik 
van de beschikbare leegte.

EEN DOOrLOpENDE rUIMTE

We doen dit in eerste instantie door de verrommelde ruimte vrij te ma-
ken. Struikgewas, stoepranden, verkeersborden, …. : alle barrières wor-
den verwijderd. De  intrinsieke kwaliteiten van de ruimte treden weer op 
het voorplan. De evenwichtige verhoudingen tussen en van de gebouwde 
en de open ruimte worden opnieuw leesbaar en voelbaar. Net als de 
verschillende karakters  en de meervoudige beleving van de leegte die 
tot stand komt.  verschillende atmosferen worden ervaren. Geen enkele 
gebruiksfunctie of richting domineert. De scene krijgt vorm.

BETEKENISvOLLE ELEMENTEN

In een tweede stap wordt het meervoudig karakter  van de ruimte ver-
ankerd en uitgebreid.  Waar nodig worden ruimtelijke verhoudingen 
op punt gesteld en de leesbaarheid verder verhoogd. We doen dit door 
enerzijds bestaande betekenisvolle elementen – gevels,  waardevol groen, 
… – te versterken en weloverwogen nieuwe betekenisvolle elementen – 
paviljoen, meubilair, kunst, bloemen, … – toe te voegen. Op die manier 
worden bestaande  atmosferen versterkt en worden er nieuwe toegevoegd 
waardoor de ruimte  op verschillende schaalniveaus en voor de meest 
diverse types gebruikers zijn taak kan opnemen.

Ruimtes, atmosferen en betekenisvolle plekken
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Stadspark

Tuin der geiefden

Groene luifel

SchouwburgplaatsWilde 
Kruidentuin

OO3106 - De Leet en omgeving_TEAM D

04
een BeteKenisvoLLe ruimte



8

parvis

Uffizi
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snede A-A’

snede B-B’

snede c-c’

snede E-E’

OO3106 - De Leet en omgeving_TEAM D

een BeteKenisvoLLe ruimte



10

snede D-D’
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impressie Parvis met op de achtergrond de Schouwburgplaats
zicht over het Vandenpeereboomplein richting Boezingepoortstraat
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impressie Uffizi
zicht op het Sint-Maartensplein richting Nieuwerck
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impressie Stadspark 
zicht op de kathedraal en het parkpaviljoen vanuit het Astridpark
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impressie Tuin der geliefden
zicht van aan het paviljoen op de kathedraal
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Zoals reeds aangegeven bestaat ons voorstel in essentie uit één doorlo-
pende ruimte met verschillende atmosferen. Deze diverse atmosferen 
laden de ruimte op en zijn complementair. Ze brengen variatie en dyna-
miek in de eenheid, en liggen aan de basis van het rijke meervoudig ka-
rakter van de ruimte.  Zo maken ze het projectgebied tot voor elkeen een 
aantrekkelijke ruimte om te verblijven, te ontmoeten en te beleven.  
Het karakter van elke atmosfeer wordt o.a. bepaald door de schaal, de 
materialiteit en de aanwezige betekenisvolle elementen (bestaande en 
nieuwe) die de verschillende plekken defi niëren, zoals  meubilair, ver-
lichting,  beplanting, de monumentaliteit van de gevels, … . Het aanwe-
zige gamma varieert van ‘groen intiem’ tot ‘mineraal  monumentaal’ en 
omgekeerd.  

In totaal onderscheiden we zeven atmosferen.

pArvIS

De parvis  wordt gedomineerd door de Sint-Maartenskathedraal. De 
parvis is het voorplein van de Kathedraal en herstelt deze in al haar glorie. 
Het is een  doorlopende monumentale minerale ruimte die zich situeert 
tussen de  kathedraal, de Groene luifel in het noorden, de Lakenhalle in 
het zuiden en de terrassen aan de westzijde van het vandepeereboom-
plein.  
vanop deze terrassen, onder de lindebomen, en vanop de betonnen 
zitbanken op het plein heeft men een open en ongehinderd zicht op de 
kathedraal en omgeving. Deze zijde krijgt bovendien een rustiger uit-
zicht door voor de terrassen te opteren voor een uniform luifelsysteem en 
uniform meubilair. Door de terrassen  los te koppelen van de gevels en ze 
in een terrastuin tussen de bestaande lindebomen te schuiven, vergroot 
de terraszone en  ontstaat langs de bebouwing een ruime comfortabele    
obstakelvrije voetgangerszone die door diezelfde terrastuin bovendien 
duidelijk wordt gescheiden van de zone waar ook gemotoriseerd verkeer 
toegelaten is.  Aan de overzijde zorgt een reeks  betonnen banken voor de 
nodige afscheiding van dat doorgaand verkeer. Ter hoogte van de meest 
noordelijke bank voorzien we de verplaatste  bushalte.  
Ongeveer op die hoogte, naar het midden op het voorplein bevindt zich 
het eerste van twee nieuwe kunstwerken die we op het plein willen voor-
zien. De Echo van de Ieperlee bestaat uit twee hoorns en dialogeert met 
de overwelfde Ieperlee onder het voorplein. De grote hoorn versterkt het 
geluid van het water, terwijl de kleine mensen  toelaat te spelen met de 
echo die ontstaat wanneer je geluid maakt met de kleine hoorn 
Ten zuiden van het voorportaal tenslotte bewaren we de vier bestaande 
bomen in het gras, en voegen we ronde monoliete zitbanken toe. Een 
rust- en picknickplek in de schaduw van de kathedraal. De buste van 
Alphonse vandenpeereboom wordt verplaatst naar het stadspark. Ten 
noorden van het voorportaal  bevindt zich de Schouwburgplaats. 

1. parvis (c)
2. Schouwburgplaats (T)
3. Uffi zi (UF)
4. Groene luifel (B)
5. Stadspark (p)
6. Tuin der geliefden (♥)
7. Wilde kruidentuin (A)

In totaal onderscheiden we zeven atmosferen.

1. parvis (c)
2. Schouwburgplaats (T)
3. Uffi zi (UF)
4. Groene luifel (B)
5. Stadspark (p)
6. Tuin der geliefden (
7. Wilde kruidentuin (A)
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ScHOUWBUrGpLAATS

Tussen de kathedraal en de stadschouwburg ligt de Schouwburgplaats. 
Hier onder de (bestaande) kastanjebomen  in de luwte van de parvis 
en  de schaduw van de kathderaal kan men verpozen en heeft men een 
prachtig zicht over de ganse scene van de parvis. centraal op de plaats be-
houden we het vergulde beeld van Onze-Lieve-vrouw Onbevlekte Ontvan-
genis. Onderaan de neogotische zuil voorzien we een waterspiegel.  Deze 
benadrukt niet alleen de positie van het beeld, maar gaat ook in dialoog 
met de gevels van de kathedraal en in mindere mate van de schouwburg. 
Op warme zomerdagen is het bovendien een welkom spelelement. Een 
lange bank tegen de gevel van de schouwburg maakt het geheel af. 
Dit intiemere plein vormt tevens de nieuwe toegang tot de stadschouw-
burg. Op termijn,  de renovatie- of nieuwbouwplannen in het achter-
hoofd, kan het plan van het huidige gebouw in die zin worden herdacht 
waarbij ook een kleinschalig theatercafé, dat optimaal gebruik maakt van 
de zuidoriëntatie, de link met plein versterkt en voor meer levendigheid 
zorgt. De sfeer is die van een zuid-frans dorpsplein of een venetiaanse 
piazzetta. 

 UFFIZI

De overheersende atmosfeer op het Sint-Maartensplein dankt zijn naam 
aan de ruimtelijke en gevoelsmatige gelijkenissen die de ruimte oproept 
met het Uffizi in Firenze: een overweldigende langwerpige minerale 
ruimte gedomineerd en gedefineerd door twee monumentale gevelwan-
den. Een majestueuze ruimte die bestaat bij gratie van haar mineraliteit 
en nauwelijks toevoeging vraagt maar als het ware moet worden ‘gesavou-
reerd’: hier gaan de Kathedraal en de Lakenhalle in dialoog.   Een nieuw 
kunstwerk aan de zijde van Huis ‘In ‘t Klein Stadhuis’, tussen het Nieu-
werck en het koor van de kathedraal onderstreept de kracht van de leegte 
en benadrukt het perspectief vanop het vandenpeereboomplein. Het is 
een  uitnodiging om deze overweldigende ruimte verder te ontdekken 
en te ervaren, door ze te betreden, door er in alle richtingen doorheen te 
lopen.... Langs de kathedraal worden enkele zitbanken voorzien. Aan de 
zijde van de Lakenhalle stellen we voor het introverte karakter van het 
gebouw waar mogelijk te doorbreken door  de activiteiten in het gebouw 
ook aan deze ruimte te koppelen. Een levendige gevel draagt immers bij 
tot de scenografie van de ruimte, bovendien versterkt het de link met de 
Grote Markt.  We denken hierbij aan een volwaardige ingang tot het toe-
komstige stadsmuseum, het museumcafé dat hier een terras heeft, het 
kenniscentrum dat zich toont …  
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GrOENE LUIFEL

De noordelijk gedeelte van het vandenpeereboomplein, van de noord-
wand tot de stadsschouwburg, wordt voorzien van nieuwe bomen. Deze 
sluiten aan op de bestaande leilindes en de terrastuin en maken via de 
nieuwe bomenrij in de Boezingepoortstraat de groene aansluiting met de 
veemarkt en verder het vestinglandschap.   
De groene fi guur  die ontstaat, sluit het perspectief in noordelijke rich-
ting en accentueert de contour van de parvis. Het materiaal van de parvis 
loopt gewoon door, de bomen worden geïntegreerd in de verharding van 
het plein. Tussen/onder  de bomen worden 40-tal parkeerplaatsen be-
houden. Een reeks fi etsenstallingen markeert de overgang naar de Parvis. 
Hier bevindt zich ook één van de twee toegangen waarlangs men het 
plein kan oprijden. De andere bevindt zich aan de andere kant t.h.v. het 
koor. 

Samen met de Tuin der geliefden  en de Wilde kruidentuin vormt het 
Stadspark één complementair geheel, een groene oase in het hart van 
Ieper. Terwijl bij het stadspark de nadruk ligt op openheid en activiteit, 
staan de tuinen eerder voor intimiteit en rust. 

STADSpArK

Het huidige park wordt opengemaakt.  Alle beplanting wordt verwijderd, 
enkel de waardevolle bomen worden maximaal behouden. ruimtelijke 
verhoudingen worden terug leesbaar gemaakt en waar nodig hersteld.
Het stadspark is opgevat als een groene open ruimte die plaats biedt aan 
een brede waaier van activiteiten: een grastapijt met bomen dat van gevel 
tot gevel loopt en eindigt tegen de zijgevel van de kathedraal. Hiertoe 
wordt de Janseniusstraat deels gesupprimeerd. De Delaerestraat en de 

Deken Debrouwerstraat, incl. de aanwezige parkeerplaatsen worden in 
het park geïntegreerd en uitgevoerd in half-verharding, bijv. dolomiet.  
Het zicht op de kathedraal vormt samen met de bewaarde waardevolle 
bomen langs de Deken Debrouwerstraat  het decor  waartegen de activi-
teiten in het park zich afspelen.  
Een nieuw paviljoen op de hoek van de Delaerestraat en de Jansenius-
straat, ongeveer op de plek waar ooit het justitiepaleis stond,  vervolledigt 
het beeld van de  zuidelijke parkrand.  Samen met het nieuwe project 
voor de ontsluiting van de proosdijzaal herstelt het paviljoen het even-
wicht tussen de bebouwde en de open ruimte in het gebied ten noord-
oosten van de Sint-Maartenskathedraal. Het park en omgeving worden 
opnieuw bevattelijk. De ruimte lijkt niet meer weg te vloeien. Zo sluit 
het paviljoen de perspectieven vanaf het Nieuwerck en de Kloosterpoort. 
Ook worden door de plaatsing van het paviljoen contouren van de ruimte 
zoals het stadspark en de tuin der geliefden (zie hierna)  weer duidelijk 
leesbaar. Samen met de bomen kadreert het paviljoen bovendien het 
zicht op de kathedraal van in de Surmont de volsbergestraat. 
Het paviljoen zelf  is bedacht als een fl exibele ruimte met een vaste 
sanitaire kern waarvan de invulling kan variëren naargelang de noden: 
parkbar, infokiosk, tentoonstellingsruimte, ... De vaste sanitaire kern kan 
ten allen tijde dienst doen als openbaar toilet. Nuttig voor gebruikers van 
het park en (bus)toeristen. 
De glazen gevels kunnen volledig worden opengeschoven. vanaf het 
paviljoen heeft men zicht over het ganse park tot op de Surmont de vols-
bergestraat, wat het tot een aantrekkelijke plek maakt om te verblijven: 
toeristen kunnen hier op de bus wachten; ouders observeren, koffi e in 
de hand, hun spelende kinderen, … . Het paviljoen zorgt zo dus ook voor 
bijkomende sociale controle en levendigheid in het park. 
Een park dat terug uitnodigt om te verblijven, te verpozen, te spelen, te 
picknicken, .... Je kan je zetten op het gras of onder de bomen. Er zijn 
banken. Het grasveld nodigt uit om te spelen, maar misschien ook om 
te zonnebaden. Er zijn spelaanleidingen. We bewaarden bewust de 
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niet-waardevolle prunus nadat we zijn populariteit ontdekten als klim- 
en speelboom bij kinderen. Er zijn verplaatsbare picknicktafels die de 
mogelijkheid bieden tot een tête-à-tête maar evengoed kunnen worden 
samengevoegd tot één grote table d’amis, … 
Langs de westrand van het grasveld, tegen de bomen, een beeldengalerij 
in open lucht: de buste van Alphonse vandenpeereboom, het beeld van 
Koningin Astrid, het Munster War Memorial en de gecanneleerde zuil/
pomp die ooit op het Kloosterplein stond, staan hier opgelijnd als  een  
tijdslijn voor Ieper en verbeelding van de geschiedenis van de stad.
Ter hoogte van de Surmont de volsbergestraat: een plein. verhoogd. 
Hetzelfde materiaal als de parvis.  Een signaal  om te vertragen. Een stille 
hint van wat komt maar ook verkeersremmend, als veiligheid. Op het 
plein kan men parkeren. Ook de halte voor de toeristenbussen wordt hier 
voorzien. vanaf hier begint het avontuur. 

TUIN DEr GELIEFDEN 

De Tuin der geliefden is met voorsprong de meest intieme en geborgen 
plek. Deze bloementuin bevindt zich ver weg van het gewoel vanop het 
vandepeereboomplein en de Grote Markt.  Daar in het gras  tussen de 
bloemen, onder de bomen, in de geborgenheid van de kathedraal … kan 
de stilte worden ervaren. Het is een plek voor geliefden, maar evengoed 
voor zij die in alle rust willen bezinnen of een boek lezen.  Het zuid geori-
enteerd  terras van het paviljoen geeft uit op de tuin en biedt de bezoeker 
de rust die er op het grasveld (misschien) niet altijd heerst. De informele 
indeling  van de tuin en de keuze voor hogere planten benadrukt haar 
intimiteit. De loop der dagen en de loop der seizoenen worden in de tuin 
weerspiegeld. De tuin staat heel het jaar door in bloei met de zomer als 
hoogtepunt. Dan zijn de bloeiende vaste planten het meest spectaculair. 
De keuze voor ‘pluimachtige’ planten versterkt het dromerig, romantisch 
gevoel. Begin september, nemen de grassen over. 

WILDE KrUIDENTUIN

verborgen achter de Kloosterpoort, tussen de schouwburg en christe-
lijke Mutualiteit, bevindt zich de wilde kruidentuin, een kleine geurende 
schatkamer met een strakke, afgelijnde indeling. centraal, een pad in 
halfverharding, bijv. dolomiet, een uitnodiging om vanop de parvis door 
te steken naar het groene hart.  De afgelijnde perken zijn wild ingericht. 
Klassiekers, zoals salie, rozemarijn, basilicum, tijm, lavendel en munt, 
worden gecombineerd met minder gekende varianten, zoals rijstkruid, 
valeriaan of vervaine,  of zelfs kleurrijke groenten.  De overvloed aan 
heerlijk smaken en geuren voert de bezoeker in gedachten misschien wel 
terug naar de tijd toen dergelijke kruidentuin onderdeel was van de bis-
schoppelijke tuin. 
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De ruimte van de Leet en omgeving wordt gekenmerkt door een meer-
lagige complexiteit die als rode draad door de projectdefinitie  en nu ook 
door dit ontwerp loopt. Deze meerlagigheid is inherent aan het ontwerp 
van de publieke ruimte. 
Sommige lagen,  bijv. historiek, programma, …,  kwamen reeds recht-
streeks en onrechtstreeks meermaals ter sprake, andere lagen, die vaak 
meer technisch van aard, bijv. waterhuishouding, zijn minder. Deze 
worden hier besproken. reeds besproken lagen worden waar nodig in dit 
hoofdstuk geëxpliciteerd. 

pArKErEN

Auto

Het basisscenario voorziet in het behoud van 140 parkeerplaatsen: 41 op 
het vandenpeereboomplein, 59 langs de Surmont de volsbergestraat, 21 
in de Delaerestraat,  10 in de Deken Debrouwerestraat en 9 in de Boezin-
gepoortstraat. 
Dit is 50% i.p.v. 75% van het huidige aantal parkeerplaatsen. Hoewel het 
ons niet opportuun lijkt, is het geen probleem om ook de overige 25% 
binnen het projectgebied een plaats te geven (zie hierna). 
Op basis van onderstaande ambities en vaststellingen lijkt het ons echter 
opportuner de 25% parkeerruimte als extra vierkante meters stadsleven te 
benutten. 

Ambitie 01
Momenteel zijn er 285 parkeerplaatsen in het projectgebied.  De  gemid-
delde parkeerdruk in het gebied bedraagt resp. 205 wagens (=72%) over-
dag en 115 (=40%) ‘s avonds. Op basis van deze tellingen werd door het 
stadsbestuur van Ieper besloten dat idealiter 75% (= 214) van de bestaan-
de parkeerplaatsen binnen het projectgebied dient te worden behouden. 

vaststelling 01 en 02
Het gewenste te behouden aantal (214) zou dan meer zijn dan de huidige 
parkeerplaatsen op het vandenpeereboomplein (86) en het Sint-Maar-
tensplein (97) samen. concreet betekent dat dat de parkeerplaatsen op 
het vandenpeereboomplein of het Sint-Maartensplein zouden moeten 
blijven bestaan of -  gesteld dat de vorige optie niet wenselijk is - dat het 
volledige Astridpark moet worden omgevormd tot bovengrondse parkeer-
plaatsen. Geen van beiden lijkt ons echter verzoenbaar met de voor het 
project geformuleerde (ruimtelijke) ambities en doelstellingen (project-
definitie p24-28).

Aangezien volgens ons het behoud van 214 bovengrondse parkeerplaat-
sen binnen het projectgebied dus niet verzoenbaar is met de ruimtelijke 
ambities zou kunnen overwogen worden een ondergrondse parking te be-
studeren. Binnen het projectgebied zouden volgens ons slechts in theorie 
drie locaties in aanmerking kunnen voor een ondergrondse parking nl. 
het vandenpeereboomplein (historische omgeving, aanwezigheid Ieper-
lee, langwerpige vorm, …) , het Sint-Maartensplein (tussen monumenten, 
archeologie in de bodem, langwerpige vorm, ...)  en het Astridpark (waar-
devol groen, vierkante vorm, … ).
Het eventueel kiezen voor ondergronds parkeren betekent niet alleen 
het binnenhalen van een externe partner die het parkeerbeleid mee zal 
(willen) bepalen. Met name inzake tariefstelling dient er desgevallend 
een juist evenwicht te zijn tussen tarieven bovengronds en ondergronds, 
hetgeen betekent dat per definitie de tarieven bovengronds fors omhoog 
zouden moeten om een ondergrondse parking (waar tarieven per defini-
tie lager zijn dan bovengronds) een zo maximaal mogelijke bezetting te 
laten hebben. 
Het ondergronds parkeren stelt ook technische uitdagingen (en bijgevolg 
economische, want duurder inzake aanbouw) in deze historische context. 
In feite lijkt enkel een parking onder het Astridpark mogelijk haalbaar in-
dien geen rekening wordt gehouden met het waardevol groen. Haalbaar 
omwille van de mogelijke vorm (rechthoekig en dus weinig ‘restruimte-
verlies’) mits correct tariefstelling.
Men zich echter ook afvragen of  de realisatie van een dergelijk type par-
king in midden van een historisch centrum nog wel van deze tijd is (zie in 
dat verband ook ambitie 02)

Ambitie 02
In de huidige projectzone zijn momenteel heel wat parkeerplaatsen 
aanwezig. Deze dienen te worden gereduceerd naar  strikt noodzakelijke 
aantal voor de bewoners en handelaars’ (projectdefinitie p30).

vaststelling 03
Avondtellingen vormen normaal een goede eerste indicatie wanneer 
men wil nagaan hoeveel parkeerplaatsen er ‘s avonds nodig zijn om alle 
omwonenden op aanvaardbare afstand van hun huis te laten parkeren. 
De kans is nl. groot dat de wagens die er ‘s avonds nog staan toebehoren 
aan omwonenden. Wanneer de  avondtellingen daarenboven  gebeuren 
tussen 19-21u op een plek vlakbij ’een zeer groot aantal horeca-aangele-
genheden, waar het bovendien (vanaf 18u ’s avonds) gratis parkeren is, 
dan is de kans groot dat het hier zelfs niet enkel om wagens van omwo-
nenden gaat. Dit om aan te geven dat het ‘strikt noodzakelijk aantal voor 
bewoners en handelaars’ op basis van parkeerbezettingsgegevens aange-
leverd door de stad eerder in de buurt van de avond- dan de dagbezetting 
zal liggen: 40-50% (i.p.v. 75%).

Ambitie 03
Langparkeerders parkeren op wandelafstand d.w.z. aan de stadsrand 
i.p.v. in het stadscentrum (parkeerbeleid Ieper). 

vaststelling 04 en 05
‘Human movement is by nature limited to predominantly horizontal motion 
at a speed of approximately 5 kilometers per hour.’
- Jan Gehl, Deens architect en urban designer, in Life between Buildings, p63
Een volwassen persoon wandelt gemiddeld aan 5km/u of ongeveer 
420m/5min. Mensen zijn minder geneigd 5 tot 10min te wandelen voor 
een korte dagelijkse boodschap (bijv. brood/krant/apotheek), maar wel 
als ze niet gehaast zijn (bijv. bij recreatief winkelen, bezoek historisch 
centrum of horeca-bezoek). In dat geval speelt in bijzonder de kwaliteit 
van het parkeeraanbod en de looproute van parking naar eindbestem-
ming een grote rol.
Binnen de 5min. wandelafstand van het projectgebied bevinden zich 
nog 66* vrije betalende parkeerplaatsen (zelfde tarief als projectgebied). 
Binnen de 10min. 52* betalende en 100*gratis parkeerplaatsen. Dan zijn 
er ook nog 100 gratis plekken aan de rijselpoort waar frequent een bus 
passeert.  
(*) o.b.v. de beschikbare gegevens m.b.t.  de dagbezetting van de randparkings. Betalend: 
De Kolve, Esplanade, Grote Markt, Neerstad. Gratis: Tulpenlaan, Esplanade, Minneplein, 
Stationsplein, Leopold III-laan, colaertplein, rijselpoort, Slachthuisstraat. Niet meegeno-
men: Station en Goederenstation. 

conclusie
Bovenstaande ambities en conclusies in overweging nemend, leek het 
ons, zoals aangegeven, opportuner uit te gaan van het behoud van 50% 
van het totale aantal parkeerplaatsen i.p.v. 75% en de 25% vrijgekomen 
ruimte te benutten als vierkante meters extra stadsleven. 
Dit betekent echter niet dat ons voorstel de mogelijkheid tot behoud 
van 75% van de plaatsen uitsluit. In dat scenario stellen wij voor een 
bijkomende groene parking (74 plaatsen) te realiseren i.p.v. de Tuin der 
Geliefden. 

fietsen

Verspreid over het projectgebied worden fietsenstallingen voorzien. Hun 
inplanting en spreiding is niet toevallig maar gekoppeld aan het vaste en 
variabele programma dat binnen het projectgebied kan plaatsvinden. Zo  
worden fietsenstallingen voorgesteld t.h.v. de Schouwburg, de Carrefour,  
het Stedelijk Oorlogsgedenkteken Ieper, het parkpaviljoen, … . In over-
leg met de bouwheer dient te worden geëvalueerd of het aantal plaatsen 
eventueel nog dient te worden uitgebreid. 
De laadplek voor elektrische fietsen wordt verplaatst van het Sint-Maar-
tensplein naar het parkpaviljoen.
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De breedte van de zone voor doorgaand verkeer, 4+2m, garandeert  de 
mogelijkheid tot laden en lossen zonder dat het doorgaand verkeer wordt 
gehinderd. In geval van evenementen of andere activiteiten (leveringen 
stadsmuseum, verhuis,...)  kunnen het plein en het park ook toegankelijk 
worden gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Op strategische punten zijn 
breekpaaltjes voorzien die ten gepaste tijde kunnen worden weggeno-
men. Zo is de parvis toegankelijk vanuit het noorden, via de Groene luifel. 
Het Uffizi kan worden bereikt via de Janseniusstraat. In het Stadspark 
kunnen de paaltjes t.h.v. het keerpunt in de Delaerestraat worden wegge-
haald. 

Door te opteren voor breekpaaltjes blijft de volledige zone ook altijd 100% 
toegankelijk voor de hulpdiensten.

Maximaal toegankelijk betekent ook maximaal integraal toegankelijk. 
Dat houdt o.a. in: comfortabele (min. 1.50m, voor rolstoelen) obstakel-
vrije zones langs de gevels (voor blinden is het kunnen volgen van de 
gevellijn belangrijk) en obstakelvrij plein met weinig tot geen hoogtever-
schillen.

BErEIKBAArHEID EN ONTSLUITING

Er wordt ingezet op een  gedeelde ruimte: een autoluw plein met maxi-
male toegankelijkheid en bereikbaarheid.  Dit houdt in dat de wagen te 
gast is maar evenzeer dat de autobereikbaarheid van elke woning of elke 
zaak wordt gegarandeerd. Belangrijk o.a. met het oog op laden en lossen 
bijvoorbeeld. 

De auto is te gast, wat betekent dat hij/zij bijv. het plein oprijdt en op het 
plein enkel gebruikmaakt van die zones die ook toegankelijk zijn voor ge-
motoriseerd verkeer. De ruimtelijke inrichting maakt deze zones (subtiel) 
leesbaar. De graad van subtiliteit is afhankelijk van verkeersbelasting en 
de (mogelijkheid tot) handhaving.  Zo zorgen de terrastuin en de banken 
op de Parvis voor een duidelijke aflijning. Rond het Stadspark, waar geen 
doorgaand verkeer is,  vervloeien gras en dolomiet meer.  Het zou interes-
sant zijn om in overleg met de bouwheer verder na te denken in welke 
mate er overal kan worden gestreefd naar maximale subtiliteit.  

De autocirculatie wordt naar de randen van het projectgebied gebracht. 
Doorgaand verkeer wordt beperkt tot de westkant,  waar men vanuit de 
coomansstraat over de parvis/vandenpeereboomplein de Elverdinge-
straat/Boezingepoortstraat kan bereiken. De lijnbussen volgen hetzelfde 
traject. De Deken Debrouwerstraat, Delaerestraat en Janseniusstraat/
Sint-Maartensplein  zijn bereikbaar maar doodlopend voor wagens met 
op het einde een keermogelijkheid. Het stuk Janseniusstraat tussen de 
Debrouwerstraat en de Delaerestraat wordt gesupprimeerd en gaat op in 
het park. 

parkings situeren eveneens aan de randen, langs de noordkant, en zijn 
vlot bereikbaar via ofwel vanuit het zuiden langs de westrand ofwel via de 
Surmont de volsberghestraat. 

prOGrAMMA EN EvENEMENTEN

Een projectgebied als de Leet en omgeving werkt op verschillende scha-
len. Op vlak van evenementen en programma is het zaaks het juiste 
evenwicht te vinden tussen het creëren van een maximum aan lokale en 
dagdagelijkse mogelijkheden voor een zo divers mogelijke groep gebrui-
kers en  het reserveren van voldoende ruimte en mogelijkheden voor de 
organisatie van eenmalige, vaak grootschaligere, evenementen die het 
niveau van de buurt en soms zelfs de stad overstijgen. Het voorstel laat 
ruimte voor beiden. 

toeristenbussen

bussen De Lijn

gemotoriseerd verkeer
laden en lossen/
evenementen
fietsenstalling

voetgangers

bereikbaarheid en ontsluiting
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We gaan ervan uit dat de verschillende overwegingen verder kunnen wor-
den besproken en afgewogen  in overleg met de opdrachtgever en andere 
te betrekken actoren zoals erfgoed, stadsdiensten, … om zo tot de juiste 
beslissing te komen.

KUNST 

Binnen het project twee nieuwe kunstwerken voorzien. Één op de parvis 
ter hoogte van Milk ‘n Sugar, De Echo van de Ieperlee, en één, nader te 
bepalen, in het Uffizi ter hoogte van het Nieuwerck. 
De Echo van de Ieperlee herinnert op een actuele manier aan de aanwezig-
heid van de Ieperlee, tegelijk vrolijkt het door zijn ‘speelsheid’ het plein 
op en nodigt het mensen, maar vooral kinderen, uit  om op ontdekking te 
gaan en in interactie te gaan. 

De kunstenaar over de Echo van de Ieperlee:

Luisteren naar Echo van de Ieperlee

Meters diep onder de stad stroomt, met een oorverdovend geruis, de Ieperlee. 
Bovengronds is hier echter niets meer merkbaar van. De waterweg die vroeger 
zo belangrijk was voor de stad is totaal uit het stadsbeeld verdwenen. 
Niet letterlijk, maar in de vorm van een kunstintegratie willen we de Ieperlee 
opnieuw oproepen en zijn plaats geven in de stad.
Echo van de Ieperlee wordt voelbaar gemaakt middels enkele objecten, die 
onderling, juist onder het straatoppervlak, met elkaar verbonden zijn. Een-
voudige holle buizen transporteren geluiden van het ene naar het volgende 
object. Deze sculpturen houden het midden tussen kunstwerken en stadsmeu-
bilair. Ze lijken functioneel te zijn. Het zijn meubels voor de geest, die aanzet-
ten tot het opnieuw verbeelden van vroegere werking van de stad. Zo frist de 
kunstintegratie het geheugen van de stad op.
Echo van de Ieperlee vervoert de geluiden van de stad. Dit kan de wind zijn 
of van een toevallige passant, evenals iemand die bewust in de buis spreekt. 
Voor de geluids-in en uitvoer in de sculpturen wordt er gewerkt met uitge-
freesde letters. Hiervoor zal er gezocht worden naar toepasselijke uitspraken 
en gedichten in verschillende talen.

Het kunstwerk in het Uffizi is van een andere aard. Het markeert niet 
alleen een brandpunt in de ruimte, het geeft maat aan de ruimte en legt 
focus. Zijn dimensies gaan in rechtstreekse dialoog met de grandeur van 
de Lakenhalle en de Sint-Maartenskathedraal. In onze verbeelding is het 
kunstwerk goudkleurig, een verwijzing naar de sacraliteit van de plek, de 
gouden eeuw van Ieper, het verleden dat zich in het werk reflecteert ...  
voor deze interventie bekijken we graag samen met de bouwheer en de 
Kunstcel welke (inter)nationale artiest(e) hiervoor in aanmerking zou 
kunnen komen.

Zo ondersteunt het voorstel de actieve westrand langs de parvis/het van-
denpeereboomplein. Door de terraszone uit te breiden, toegankelijker te 
maken en te upgraden wil het project dit dagelijks programma en duw in 
de rug geven. Tegelijk nodigt het ontwerp de Lakenhalle uit om actievere 
rol op te nemen en bijv. het kenniscentrum, het toekomstige stadsmu-
seum en het museumcafé een gezicht te geven naar het Uffizi. 
De verschillende atmosferen laten zowel een zeer divers dagdagelijks 
gebruik, als een uiteenlopende waaier van ‘evenementen’ toe. 
De parvis bruist van activiteit: toeristen  laten er zich overweldigen door 
de historiek van de plek, Ieperlingen doorkruisen de plek op weg naar 
ergens anders in de stad,  kinderen lopen er joelend rond en ontdek-
ken er de echo van de Ieperlee, er wordt geskatet en wie weet staat er wel 
ergens een straatmuzikant.  Wie niet deelneemt aan het gebruis, slaat de 
hele scene misschien wel glimlachend gade vanop een van de terrassen 
in de terrastuin. Daarnaast is de parvis de ideale plek voor grootschalige 
openlucht activiteiten zoals bijv. frietrock in de zomer, of een ijspiste in 
de winter. voor een meer besloten sfeer  kan worden uitgeweken naar de 
grandeur van het Uffizi, ideaal voor bijv. de Muzikale Dinsdagen maar 
ook voor een klassiek concert. In het Uffizi wordt je volledig ondergedom-
peld in de historiek van Ieper, de aanwezigheid van de Kathedraal en de 
Lakenhalle zijn overweldigend en creëren een unieke spanning die je 
enkel op die plek kan beleven. 
Een andere ideale plek om op een doorsneedag de parvis te observeren 
is de Schouwburgplaats. Je kan er ook wegdromen bij de reflecties in de 
waterspiegel. We kunnen ons inbeelden dat deze plek ook een van voor-
leesplekken is tijdens een zomerse poëzieavond. Samen met de Tuin der 
geliefden natuurlijk, waar je je ook op een doordeweekse dag kan terug-
trekken op zoek naar rust. 
De Wilde kruidentuin is één van die andere intieme plekken binnen het 
projectgebied. Het is een plek die je zintuigen prikkelt, je kan er ook veel 
leren. We kunnen ons inbeelden dat dit een tuin is die samen met de 
omwonenden wordt onderhouden. Misschien wordt er jaarlijks wel een 
buurtfeest georganiseerd waarbij er wordt gekookt met de kruiden uit de 
tuin. Misschien ontstaat er vanuit het gegeven van de kruidentuin wel een 
heuse boerenmarkt …
Het stadspark tenslotte is die andere plek om te spelen en te verpozen. 
Open, uitgerust met banken om te observeren, maar ook met picknickta-
fels om buurtfeesten en stadspicknicks te organiseren. De open weide en 
het paviljoen bieden ruime mogelijkheden tot het organiseren een waaier 
aan activiteiten zoals bijv. een zomerconcert of een wereldmarkt. 

vErHArDING

Het keuze van de  verharding  is fundamenteel in een ontwerp publieke 
ruimte. De verharding bepaalt namelijk het uitzicht en bijgevolg – dit is 
cruciaal – het karakter en de atmosfeer van de ruimte.  Soms kunnen met 
verschillend types materiaal gelijkaardige atmosferen worden gecreëerd. 
Dit is interessant want dat biedt de flexibiliteit  verschillende materialen 
tegen elkaar af te wegen om dan de beste keuze te maken. Dit is ook hier 
het geval. 

De scène laat de betekenisvolle elementen (opnieuw) tot zijn recht 
komen. Meer dan het type materiaal is het van belang dat het gekozen 
materiaal zich toont als één doorlopend materiaal zonder richting. Een 
materiaal waarvan de kleurschakeringen aansluiten bij de kleurschake-
ringen van de bestaande monumenten. 

verschillende materialen komen hiervoor in aanmerking: hoogwaardig 
uitgewassen architectonisch beton, kleinschalige natuursteen of een 
hoogwaardige halfverharding. 
Alledrie hebben ze hun specifieke kenmerken die vanuit diverse invals-
hoeken (erfgoed, onderhoud, evenementen, duurzaamheid, vernieuwend 
karakter, …) moeten/kunnen worden geëvalueerd. 
Het hoogwaardig uitgewassen beton met een op maat samengesteld 
granulaat kan het beste tegen een stootje en heeft een ‘moderner’ uit-
zicht dan de kleinschalige natuursteen die op zijn beurt misschien wel de 
eerste voorkeur wegdraagt van erfgoed en bovendien toelaat een deel van 
de aanwezige verharding te recupereren. Een hoogwaardige halfverhar-
ding is misschien het meest interessant op vlak van waterhuishouding en 
klimaat … .

01. uitgewassen beton
bijv. Ante Ugleši, Johannes Paulus II plein, 
Zadar (HR)

02. kleinschalige natuursteen
bijv. OMGEVING, Abdij Averbode, 
Averbode (BE)

03. halfverharding
bijv. Gonçalo Byrne, Mosteiro de Alco-
baça, Alcobaça, (PT)

01 02

03
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vErLIcHTING 

Op vlak van verlichting wordt voorgesteld de huidige principes en het 
huidige regime aan te houden. Dit wil zeggen comfortabel waar het moet 
en subtiel sfeervol waar het kan.  
Daar waar mensen wonen en (moeten kunnen) lopen, voorzien we daar-
om een voldoende heldere straatverlichting. Er wordt voorgesteld alle 
bestaande straatverlichting bij terugplaatsing te vervangen door gevelar-
maturen. Op die manier creëren we goed verlichte randen, wat bijdraagt 
tot het veiligheidsgevoel. 
De aanstraling van de monumenten met grondspots en het bijhorende 
uitdoofregime wensen te behouden en eventueel aan te vullen met een 
beperkte sfeerverlichting onder de alleenstaande bomen, bijv. door ook 
hier een grondspot te plaatsen. 
De verlichting in het park stellen we voor uiterst beperkt te houden. In 
regel wordt het park niet  verlicht  wat het oneigenlijk nachtelijk ge-
bruik ontmoedigd. Eventueel kan worden overwogen om het pad dat het 
parkpaviljoen met de Kloosterpoort verbindt te verlichten om een ‘veilige 
passage’ te garanderen.

KLIMAAT 

Bij elke openbaar domein ontwerp is het een grote uitdaging de verwach-
tingen naar gebruik en programma te verzoenen met de verwachtingen op 
vlak van klimaat en duurzaamheid.  Het is een zoektocht naar het juiste 
evenwicht tussen verhard en onverhard, tussen mineraal en groen. 

WAterHuisHoudinG

Het ontwerp combineert verschillende technieken. De combinatie van 
gras, beplanting en halfverharding (paden, wegen en parkings) zorgt 
in het stadspark en de tuinen voor een maximale infiltratie. Daar waar 
de verharding een rechtstreekse infiltratie in de bodem bemoeilijkt, in 
de eerste plaats de Parvis en het Uffizzi, wordt geopteerd voor een met 

oppervlakte afwatering a.h.v. (lijn)goten gecombineerd met boomspie-
gels in halfverharding of gras. De (lijn)goten maken niet alleen het water 
zichtbaar maar ze vormen ook een interessant element dat de ruimtes 
mee kan definiëren, zoals het benadrukken van het perspectief in het Uf-
fizi of de rand van de zone voor gemotoriseerd verkeer op de Parvis. 
Bijkomende element is de terrastuin aan de westkant. Mogelijks kan die 
ook worden ingezet om naast het omringende openbaar domein, een 
aantal van de aangrenzende daken op te vangen.  De (lijn)goten wateren 
via een systeem van  infiltratiebuizen af naar een buffer-/infiltratiebekken 
(+/-450m3) dat zich onder de Groene luifel bevindt, vlak naast het tra-
ject van de overwelfde Ieperlee waarin het gescheiden rioolstelsel wordt 
georganiseerd. Het systeem van infiltratiebuizen in combinatie met het 
bekken garandeert de buffering en de vertraagde afvoer van het hemelwa-
ter in dit deel van het projectgebied. 

Biodiversiteit 

Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage le-
veren aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving.
Door in het ontwerp te kiezen voor complementaire landschappen, zowel 
in gebruik als in type beplanting, wil het ontwerp hier een maximale 
bijdragen leveren. Dit kan in overleg met bijv. de groendienst en in relatie 
tot eventuele lopende of toekomstige stedelijke initiatieven daaromtrent.

lijnontwatering

infiltratiebuis

bufferbekken

richting afwatering

waterdoorlatend opp.

waterhuishouding

Jeff Koons Jan Fabre
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AANpAK

Ons wedstrijdvoorstel  moet vooral worden beschouwd als een uitdruk-
king van onze attitude die samengaat met een eerste voorstel van ruimte-
lijke organisatie. 

ontWerpHoudinG

Het tot stand komen van een publieke ruimte is veeleer het resultaat van 
een nooit eindigend proces van opeenvolgende activiteiten die doorheen 
de tijd de ruimte vormg(e)(a)ven en maken tot wat ze nu is, dan wel het 
resultaat van opeenvolgende projecten. Zoals ook mag blijken uit 02_ 
historische karakteristieken, intrinsieke kwaliteiten en hedendaagse 
betekenissen is de publieke ruimte, in dit geval de Leet en omgeving, 
voortdurend in beweging. Het is een dynamisch gegeven waarmee ons 
voorstel in dialoog wil gaan om zo enerzijds ‘ondergesneeuwde’ waarde-
volle betekenislagen terug op de voorgrond te brengen en er anderzijds 
één of meerdere nieuwe betekenislagen aan toe te voegen.  De Franse 
landschapsarchitect Michel corajoud omschrijft dit zeer mooi als het ‘in 
conversatie gaan’. In conversatie gaan met de ruimte maar evenzeer met 
elkeen die haar ‘vormgeeft’. 

evoLutief trAjeCt

Het ruimtelijk ontwerp(proces) is voor ons dan ook een open en trans-
parant, gezamenlijk leer- en ontwerpproces van bestuur, administratie, 
burgers en ontwerpers. 
Dit proces van het ‘samen ontwerpen’ heeft  voor ons niet alleen een 
inhoudelijke doelstelling om de verwachtingen en noden van elke betrok-
kene te integreren. Het heeft ook een belangrijke maatschappelijke doel-
stelling om  betrokkenheid, eigenaarschap en steun voor de ontwikke-
ling te generen die zowel lokaal als bovenlokaal als troef kan uitgespeeld 
worden (vb. in kader van generen middelen). 
Ons projectvoorstel in zijn geheel en in zijn delen, de atmosferen en het 
meerlagig ruimtegebruik, vormen stof voor deze dialoog. Ons voorstel 
kan zowel letterlijk als figuurlijk dienen als onderlegger voor overleg. 

open en AdAptief 

De ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan en eerste voorontwerp is dus 
een open en adaptief proces dat in een aantal stappen verloopt en waarbij 
op diverse momenten wordt teruggekoppeld zodat elkeen zich op elk mo-
ment kan vergewissen van de kwaliteit van het product in opmaak. Deze 
momenten van (zelf)reflectie laten bovendien toe het ontwerp(proces) 
indien nodig bij te sturen. 

overLeGstruCtuur

Het overlegtraject voor een gedragen project met het bestuur, de adminis-
traties, betrokken actoren en de bevolking vraagt maatwerk.  In het kader 
van het draagvlak is het belangrijk dat elke fase voor iedereen toeganke-
lijk en begrijpbaar is.  Belangrijk is ook dat van bij de start een duidelijke 
en heldere overlegstructuur wordt afgesproken die efficiënt en doelge-
richt input levert. De taakomschrijving en de doelstelling van de verschil-
lende overlegplatformen moet hierbij duidelijk worden vastgelegd. De 
projectdefinitie doet hiertoe een duidelijke voorzet en voorziet volgende 
overlegfora:

Ontwerpoverleg
Het ontwerpoverleg vormt het hart van de overlegstructuur en staat in 
voor de dagdagelijkse opvolging. Het ontwerpoverleg waakt over het pro-
cesverloop, de inhoudelijke kwaliteit, de doelstellingen en de budgetten. 
Het projectteam legt vast wat en wanneer er iets aan de stuurgroep ter 
beslissing moet worden voorgelegd. 
Indicatief is er één keer per maand ontwerpoverleg. 

projectteam
Het projectteam kan het best worden omschreven als een ‘verruimd’ ont-
werpoverleg. Naar gelang de noodzaak kan beslist worden het ontwerp-
overleg uit te breiden. Het projectteam is het ideale forum om in dialoog 
te gaan met Aquafin en Arcadis. Om hen vertrouwd te maken met de 
opbouw van het inrichtingsplan lijkt het aangewezen hen vanaf het eerste 
projectteam uit te nodigen. 
Een verruimd ontwerpoverleg is ook het gepaste en meest efficiënte 
instrument om de juiste instanties op het juiste moment te betrekken. 
Hiervoor moet, zoals terecht opgemerkt in de projectdefinitie, niet tot 
op het laatste moment worden gewacht maar overleg gebeurt bij voor-
keur reeds in een vroeg stadium. Zo kunnen de gemeentediensten op 
een aantal momenten tijdens het planproces een inbreng leveren en de 
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inhoud kritisch toetsen. Zo heeft bijvoorbeeld de groendienst een eigen 
ervaringsexpertise, middelen en aanpak die relevant zijn voor het opzet 
en de haalbaarheid van het voorstel. Dergelijke inbreng blijkt vaak on-
ontbeerlijk voor het welslagen en de werkbaarheid van een voorstel in de 
dagdagelijkse praktijk.
Er kan ook ruimer worden gekeken dan de eigen diensten. Ook andere 
adviesorganen (bijv. brandweer, dienst toegankelijkheid, …) en nuts-
maatschappijen kunnen bevraagd worden via deze weg.
Indicatief komt het projectteam maandelijks samen. Bij voorkeur aanslui-
tend op het ontwerpoverleg. 

Stuurgroep
De stuurgroep valideert strategische beslissingen. De validatie is de 
voorwaarde voor opstart van de volgende stap. De projectdefinitie voor-
ziet reeds drie momenten: goedkeuring (geüpdatet) programma van eisen, 
goedkeuring voorontwerp beeldkwaliteits- en inrichtingsplan, goedkeu-
ring definitief beeldkwaliteits-en inrichtingsplan. 

participatiemomenten
verspreid over het ontwerpproces worden participatiemomenten geor-
ganiseerd waarvan inhoud en aanpak sterk variëren en op maat zijn. De 
stad trekt het participatietraject.  Momenteel gaan wij uit van één partici-
patiemoment tegen het einde van elke stap. Bij voorkeur gekoppeld aan een 
(‘verruimd’) ontwerpoverleg

Bilateraal overleg 
Het overleg wordt zoveel als mogelijk samengebracht in de opgezette 
processtructuur met gezamenlijke overlegmomenten. Bilateraal overleg 
wordt bij voorkeur vermeden maar is soms toch noodzakelijk of gewenst. 
Bijvoorbeeld als belangrijke actoren niet aanwezig kunnen zijn of in geval 
extra overleg op maat aangewezen is.
Er worden niet expliciet bilaterale overlegmomenten voorzien, maar het 
ontwerpteam is zich bewust van de eventuele uitzonderlijke noodzaak er-
van en zal er op dat moment, in overleg, alles aan doen om zich zo flexibel 
mogelijk op te stellen.  

STAppEN EN TIMING

Het is een proces met en door mensen. Timing en stappen zijn daarom 
een voorzet en in die zin indicatief. De precieze timing en stappen zijn in 
samenspraak met de opdrachtgever af te stemmen en aanpasbaar i.f.v. 
specifieke wensen van betrokken actoren en/of te respecteren doorloop-
tijden tijdens het proces. 

stArtverGAderinG

De startvergadering is de formele opstart van het ontwerpproces.Hierbij 
is het belangrijk ‘goed’ te starten. Tijdens de vergadering wordt daarom 
 - het ingediende voorstel (kort) in al zijn facetten overlopen en bespro-

ken. Dit kan aan de hand van een presentatie door het ontwerpteam, 
het juryverslag van de Open Oproep en de eerste reacties van bewoners 
en adviesgroepen n.a.v. de tentoonstelling en het publieksmoment 
voorafgaand aan de presentatie.  Eventueel volgt daarna reeds een eer-
ste update van het programma van eisen en de voorliggende visie; 

 - het voorstel van aanpak en timing verder besproken;
 - een lijst met te betrekken actoren opgemaakt en scherpgesteld.

Eventueel wordt afgerond met een sitebezoek. 

verKenninG

Opzet van deze stap is te komen tot een zo volledig mogelijk geactuali-
seerd programma van eisen (i.e. een geüpdatet projectdefinitie).  Ons 
wedstrijdvoorstel, te zien als een eerste hypothese voor een mogelijke 
herinrichting van de Leet en omgeving, vormt hiervoor het startpunt.  
Welke reacties roept deze eerste hypothese op bij de verschillende stake-
holders (bestuur, administratie, diensten, adviesraden, bewoners, …)? 
Wat wordt beschouwd als goede punten? Wat als werkpunten? Zijn er 
nog bijkomende bekommernissen, wensen, eisen, dromen, …?
Op basis van de actorenanalyse (startvergadering) en de uiteindelijke 

ambities wordt samen met de opdrachtgever bekeken hoe de verschillen-
de actoren het best worden gehoord: via een of meerdere projectteams, 
(bilaterale) overlegmomenten, schriftelijk, ….
De aanzet tot verkenning is al terug te vinden in het juryverslag en in de 
reacties n.a.v. de tentoonstelling. Beiden kwamen reeds tijdens de start-
vergadering ter sprake.  
Het resultaat  laat zich zoals aangegeven vertalen in een geüpdatet pro-
gramma van eisen dat ter goedkeuring aan de stuurgroep wordt voorge-
legd. 

Geschatte timing: 1 maand 

verdiepinG

Het geactualiseerde programma van eisen vormt de basis voor het ont-
werpend onderzoek dat moet leiden tot de uitdieping en bijsturing van 
het wedstrijdvoorstel. Hiertoe worden door het ontwerpteam mogelijke 
scenario’s en ontwerpopties naar voor geschoven en afgetoetst. De weer-
houden scenario’s en opties worden daarna onderzocht en weer voorge-
legd aan de diverse actoren tijdens de maandelijkse overlegmomenten. 
Op het moment zelf en in samenspraak met de opdrachtgever kan wor-
den bekeken of dit ritme volstaat. 
Ervaring leert dat het nodig kan zijn actoren mee te nemen in de com-
plexiteit van bepaalde ontwerpvraagstukken. Het kan daarom nuttig zijn 
hen tijdens één of meerdere overlegmomenten te vragen zelf te ontwer-
pen.  Op deze manier verwerven de actoren een inzicht in de keuzemo-
gelijkheden en moeilijkheden waarmee ontwerper en bestuur worden 
geconfronteerd. Dit helpt om het beslissingsproces inzichtelijk te maken.
Het beoogde eindresultaat van deze stap is te komen tot een gedragen 
voorkeursscenario dat daarna wordt verfijnd. 

Geschatte timing: 3-4 maanden

verfijninG

In deze stap wordt het voorkeursscenario verfijnd/vertaald tot een eerste 
masterplan/schetsontwerp inrichtingsplan. Een gefundeerde update van 
het wedstrijdontwerp als het ware.  Tijdens de overlegmomenten is er 
nog ruimte voor kleine bijsturingen. Grote problemen zouden in principe 
in de vorige fase aan bod moeten zijn gekomen en getackeld. 

Geschatte timing: 2 maanden

voorontWerp

In deze fase wordt het schetsontwerp doorvertaald naar een eerste voor-
ontwerp van inrichtingsplan. 
Het voorontwerp start in zekere zin reeds vanaf de verkenning en ontwik-
kelt zich parallel aan en in wisselwerking met het beeldkwaliteitsplan.  
Het ontwerpend onderzoek in kader van het beeldkwaliteitsplan impli-
ceert immers per definitie het aftoetsen en onderzoeken van ontwerpop-
ties en scenario’s in plan. Deze stap is de uitkristallisatie hiervan. Deze 
stap is de eerste toegepaste ruimtelijke doorvertaling van de principes die 
het beeldkwaliteitsplan voor het projectgebied vastlegt.  Het voorontwerp 
omvat de uitwerking  van een algemeen ruimtelijk (landschappelijk en 
stedenbouwkundig) beeld van de site. Het voorontwerp omvat dus niet 
alle ontwerpbeslissingen. 

Dit omvat wel o.a. grondplan bovengrond nieuwe toestand o.b.v. de gede-
tailleerde opmeting, principieel afgestemd op de ondergrond en voorzien 
van de voornaamste hoogtematen, de voornaamste terreinprofielen, 
relevante typesnedes, planmatig vastleggen van het gewenste ruimtelijk 
beeld van de verschillende tuinen,  van principe afwatering/waterhuis-
houding, … De detailgraad waarmee de diverse documenten kunnen 
worden uitgewerkt, is deels afhankelijk van de besteding van beschikbare 
budget (zie ook hierna). 
 
Geschatte timing: 3 maanden.

OO3106 - De Leet en omgeving_TEAM D

AAnpAK en timinG


