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Studiegebied 10 ha 

Min. 25 woningen per ha 

25 % sociale woningen

Sociale mix: 

- stad Ieper 59%

- Ons Onderdak 14%

- privé-promotor 14%

- wvi 13%

Situering projectgebied

Woonwijken

Hovelandstraat

Ligywijk



Ontwerpend onderzoek 2006



Samenwerkingsovereenkomst 

2008 – 2013 - 2016
Stad Ieper, HVM ‘Ons Onderdak’, wvi, provincie

3 doelstellingen:

• Realisatie van een duurzame stadsuitbreiding te Ieper

• Het begrip duurzame (steden)bouw concretiseren, sensibiliseren 

en een draagvlak creëren

• Ervaringen en leeraspecten bundelen als richtlijn voor toekomstige 

projecten



Duurzame ontwikkeling

 VN-conferentie 1987, Brundtland, rapport ‘Our common Future’

 ‘Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de 

toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’

 Ontwikkelingen zijn duurzaam als ze bijdragen tot een evenwicht tussen:

People

Planet Profit

People

Planet Profit

Economische groei

- welvaart/winst

- afstemming vraag/aanbod

- betaalbaarheid

- functievermenging

- uitstraling

Sociale rechtvaardigheid

- gezondheid

- toegankelijkheid

- leefbaarheid

- sociale samenhang

- veiligheid
Ecologisch evenwicht

- ruimtegebruik

- energie

- water

- materiaal

- natuur/landschap /groen

Proces

Bestuurlijke kwaliteit

- integratie in proces 

- participatie





erfwegje

Straat met langzaam 

autoverkeer



Vertaling ambities  plan

Ambities → concepten/ontwikkelingsplan

Verkavelingsplan/RUP 

Beeldkwaliteitsplan



Energiestudie en waterstudie

• E40

• Geen gasnet

• Warmtepompen 

• ESCO

• Openbare verlichting

• LED in 2018

• Hemelwater bovengronds afvoeren

• Voldoende buffer op eigen terrein

• Onderzoek naar te bufferen hoeveelheden neerslag, rekening 

houdend met klimaatwijziging, en wijze waarop dit in het project 

kan gebeuren



Water - infrastructuurdossier

Start position: ground

water

Na 10 uur regen volgens 

de berekeningen van een 

20 jaarlijkse bui 

Piekmoment (maximale 

watertafel) vlg

berekeningen van een 20 

jaarlijkse bui 



Verkavelingsplan - verdeelplan 

Kwaliteit woningen 



Communicatieplan

Diverse doelgroepen / instrumenten
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Start werken juli 2014



Start verkoop – bouw woningen



Ambities

• Ambities stand gehouden

Tuindelen

Groen/blauw netwerk met ruimte voor 

ontmoeting, sport en spel

• Ambities verhoogd

E-peil van 60 naar 40

Passief woningen 

Water volledig bovengronds en 

klimaatbestendig

• Ambities verlaagd

Autovrij is autoluw geworden

Collectief parkeren beperkt tot 30 %



Nieuwe vormen van 

samenwerken

• Samenwerkingsovereenkomst (Provincie, Ons Onderdak, Ieper)

Projectteam – Projectgroep (met Imfiro)

• Europees project

Energiestudie

Waterstudie

Communicatiemateriaal

• Samenwerken met doelgroepen : draagvlak

Website, projectbezoeken, beurs, demomaterialen, 

vormingen…

• Notarissen : verkoopakte, syndic

• Toetsteam

• VLABO

• VIVES : groenbeheer ism provincie



Vandaag 

• Kostprijs

• Onthaalpunt







Meer info : www.devloei.be of duurzaam@ieper.be

http://www.devloei.be/

