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Programma en info



Je krijgt een begeleidende
wandeling op de site met focus op 
het natuurgebied, uitleg over het 
ecologisch volkstuinpark Allonshof 
en we sluiten af met een 
netwerkdrink in het Suikerklontje, 
het beheer- en natuureducatief 
centrum. 

Bezoek site Suikerfabriek te Veurne

Je krijgt een boeiende rondleiding op 
het terrein en waarbij men alle 
specifieke aspecten van het project 
overloopt. De groeninfrastructuur is 
aangelegd en de eerste laag- 
energiewoningen (in ruwbouwfase) 
zijn een feit. 

De duurzame Vloei is al een tijdje bekend als de eerste duurzame, "geen traditionele 
verkaveling" wijk in West-Vlaanderen. Het gebied is groen en open, met passieve en 
laagenergiewoningen, private en gedeelde tuinen, streekeigen planten en diverse 
ontmoetingsruimtes. Er wordt een mix gemaakt van 250 verschillende woningen en de wijk 
wordt autoluw, met parkeerhavens per woonblok en smalle erfwegen die kunnen ingericht 
worden als speel- en leefstraten. Opvallend is ook de groenblauwe slinger van grachten, 
buffervijvers en wadi’s die al het regenwater lokaal kunnen bergen.  

Bezoek site De Vloei te Ieper

Projecten

De 49 ha grote Suikerfabriek-site wordt door WVI omgevormd tot een kwalitatief en 
duurzaam nieuw stadsdeel. Het masterplan mikt op een gemengde stedelijke ontwikkeling: 
een nieuwe multifunctionele woonwijk met een groot recreatief stadspark (18 ha), een 
omvangrijk natuurgebied (15 ha) en ruimte voor bedrijvigheid (16 ha). WVI realiseert zelf het 
bedrijventerrein en het natuurgebied. Voor het woonproject en het bijhorende stadspark op 
de site hebben WVI en de Stad Veurne private partner ION geselecteerd. Met tal van pop-up 
initiatieven wil projectontwikkelaar ION de gemengde ontwikkeling – dat Suikerpark werd 
gedoopt – nu al activeren. 

http://devloei.be/web/
http://www.suikerpark.be/
https://www.suikerfabriek.be/


10.00 uur

Dit kan met de bus of eigen vervoer.
Verplaatsing van Ieper naar Veurne

14.00 uur

Welkomstwoord door dhr. Peter ROOSE, burgemeester 
Veurne  

Plannen en eerste realisaties gebiedsontwikkeling 
Björn Denecker, projectverantwoordelijke Suikerfabriek WVI 

Toelichting woonproject Suikerpark 
Matthieu Pacco, projectmanager ION 

13.00 uur

15.15 uur
Natuurwandeling op de site 
Norbert Roothaert, natuurgids Natuurpunt Westkust  
Eric Cosyns, expert natuur, bos, landschap en groen, WVI 

Uitleg over het ecologisch volkstuinpark Allonshof  
Jan Pattin, voorzitter Tuinhier Veurne 

Bezoek site Suikerfabriek te Veurne

17.00 uur
Netwerkmoment met drankje in OC Het Suikerklontje 
(op de site)

Lunch te Ieper

Afsluitende drink 

12.00 uur

9.00 uur

Rondleiding op de site en bezichtiging laag- 
energiewoning (ruwbouwfase) op de site 
Alexander Janssens, projectontwikkelaar BOSTOEN 
Jan Maenhout, architect Atelier M 

Ontvangst in CC Het Perron te Ieper 

Bezoek site De Vloei te Ieper

Inleiding en historiek van de ontwikkeling 
Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar stad Ieper

Ontvangst in De Seylsteen te Veurne 
(stadskantoor Veurne)
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Bereikbaarheid

Adres:  
Fochlaan 1, 9800 Ieper

± 10 min.

Adres:  
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne 

Ontvangst stadskantoor 
De Seylsteen

Bezoek de site  
Suikerfabriek

Adres:  
Brikkerijstraat, 9630 Veurne

15:15

Vertrek bus naar Ieper

10:00
Adres:  
Zonnebeekseweg 9800 Ieper

Station Gent-Sint-Pieters
(Sint-Denijslaan, achterzijde
van het station) 

08:00

Bezoek de site De Vloei

Vertrek bus naar Gent

09:00

18:00

Ontvangst CC HET PERRON

± 40 min.

14:00

± 5 min.

Kom je met eigen vervoer? Of met het openbaar 
vervoer? Of rij je liever de volledige dag mee met onze 
bus? 

Schrijf je hier in.

http://www.bouwwijs.be/inschrijven/inschrijven-bezoek-ieper-veurne

