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SITUERING

Nieuw stadsdeel op…
- wandelafstand van het station, de historische 

binnenstad;  
- fietsafstand van alle stedelijke voorzieningen;
- enkele km’s van de Westkust. 



SITUERING

Masterplan (2009-2011)
+ participatieronde



Provinciaal RUP Suikerfabriek (MB 08.02.2013)
- strategisch gebied
- herbestemming zone voor milieubelastende

industrie
- doorvertaling krachtlijnen masterplan
- gedetailleerde stedenbouwkundige 

voorschriften:
o het nieuwe wonen
o STOP – principe
o …





Ambitie: voorbeeldproject inzake duurzame gebiedsontwikkeling
< reconversie van een brownfield >

Netwerk duurzame wijken - trajectbegeleiding 8 wijken (2013-15) 



Ambitie: voorbeeldproject inzake duurzame gebiedsontwikkeling
< monitoring via de Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken >



BROWNFIELDCONVENANT N°115
tussen de VLAAMSE REGERING 
en volgende ACTOREN:

WVI (West-Vlaamse Intercommunale) 
Stad Veurne
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) 
Departement Ruimte Vlaanderen
WenZ (Waterwegen en Zeekanaal) 

ADDENDUM IN OPMAAK: toetreding Suikerpark bvba

VERBINTENIS TOT SAMENWERKEN aan een succesvolle uitvoering van het 
Convenant en Realisatieconvenant, met volgende principes:

- snelheid en doeltreffendheid van wederzijdse communicatie en informatieverstrekking;
- regelmatige evaluatie van de uitvoering van het Convenant;
- actieve en constructieve deelname aan de besprekingen en evaluaties;
- maximale benutting van de eigen mogelijkheden en bevoegdheden;
- toepassing van de beste prof. normen en naleving van de regels van de kunst;
- vaste wil om de realisatie van het BFC tot een goed einde te brengen;
- wederzijds respect tussen alle Partijen omtrent de aard van de resp. bevoegdheden en 
- de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt en
- goede trouw.



Bedrijventerreinen WVI: 
19 PRINCIPES VOOR DUURZAME KWALITEIT



+ functie van waterbuffer





Realisatie project ‘SUIKERPARK’ via 
Publiek-Private Samenwerking (PPS)

• onderhandelingsprocedure met Europese
bekendmaking, publicatie 24.04.2015

• 3 fasen – intensieve procedure voor alle
betrokken partijen!

• resultaat: een WOW-project
• ondertekening PPS OV: 14.03.2017



REALISATIES



communicatie en participatie

www.suikerfabriek.be 
www.suikerpark.be



tussentijdse invulling: filmdecor (2013)

fictiereeks in Vlaamse Velden 
productiehuis Menuet



suikerklontje en Allonshof (2015)
Eerste teken van …

nieuw leven,
nieuwe kansen



suikerklontje en Allonshof (2015)



participatie werpt zijn vruchten af

de eerste ambassadeurs

“Hard werken is optellen,
samenwerken is vermenigvuldigen.”  
(Guido Hoste)



reconversie  sloopwerken



reconversie sloopwerken

ca. 30.000m³
COPRO 

beton -en mengpuin



reconversie bodemsanering

Conform verklaard BBO
- geen verspreidingsgevaar
- functionele sanering (PPS)
- opmaak BSP



reconversie natuurgebied



reconversie natuurgebied
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reconversie bedrijventerrein



reconversie bedrijventerrein 
gesloten grondbalans




