
 

doelstelling 
-  Een ‘Groene Wig’ voor de stad Veurne!: een nieuw park aan de rand 

van de stad verbonden met het historische Walburgapark (pal in het 
centrum).  

-  Op een subtiele wijze leesbaar maken van een historische ‘tijdslijn’: 
een verbindingslijn tussen Walburgapark en de Vaubansite 

-  Een filigraan en terughoudende aanpak van het Walburgapark met 
hedendaagse accenten. 

-  Het Vaubanpark met een hedendaagse knipoog naar de vestingen van 
vroeger 

-  Een ontwerp waarbij naast de groen- en waterlayer, de gebruikerslayer, 
de verbindingslayer,.... een nieuwe layer wordt toegevoegd namelijk 
‘het verhaal van het landschap’.   

-  Een ontwerp waarin de verborgen, verloren, verschraalde historische 
en/of archeologische lagen op een of andere manier vertaald worden: 
de archeologie als inspiratiebron. 

uitgangspunten 
inventaris historisch-archivalisch onderzoek 
 
aanpak op verschillende schalen:  
-  Visie (praatplan) van de ruimere omgeving: de Groene wig . 
-  inzoomen op de 2 parken 

samen met kinderen en bewoners 
-  enquête scholen, jeugdvereniging, ouderen , .. 
-  uitleg praatplan op terrein 

walburgapark 

(Krijgsarchief Stockholm, 1692) 

vauabnsite 

Groene wig:  St Walburga-park & Vauban site  

projectfiche  
ism. Ruben Willaert (archeologie) & Geomex • datum: 2010 - 
heden • opdrachtgever: provincie West Vlaanderen  •  Vaubansite: 
2015 voorlopige oplevering. 



(KBR 5459, anoniem) (KBR 10366, 1646) 

Walgracht Motte 

Burchtgracht 9de eeuw 

Gracht naast de stadsomwalling 
13de/14de eeuw 

Ravelijnsgracht spaanse periode 1578 

Gracht Vauban vesting 

(KBR III 5457,  
Vedastus de Plouich, 1649) 

visie tijdslijn: ontstaansgeschiedenis van Veurne leesbaar maken 

archeologisch & archivalisch onderzoek 

stadsgenese 

Groene wig:  St Walburga-park & Vauban site  



nieuwe ‘‘velden’’, sereen beeld, 
leesbare ruimtes 
 

zoneringen ’’atmosferen’’ 

knipoog naar de geschiedenis 
-  walgracht rond motte siergrassen en 

glazuurband 
-  1e Vesting: evocatie glazuurstrips 

Referentie beeld: grassen-strook 
‘‘evocatie’’ walgracht rond Motte
  

Referentie beeld: parkweide met 
stinzenbeplanting in het voorjaar   

Helling naar Motte met 
‘‘prachtige’’ oude bomen
  

praatplan Walburgaprk 

Groene wig:  St Walburga-park & Vauban site  



Vesting Ferraris: locatie walgrachten en 
verdedigingsschansen 
  

praatplan Vaubanpark 
 
waterstructuur: knipoog naar de 
walgrachten  van de Vaubanvesting 
 
grondmodulatie: knipoog naar 
Bastion verdedigings-schansen, 
verzonken grasplateau, bloeirijke 
hellingen 
 
Sport-speelcircuit  
 
groenstructuur 
- dreef 
- bestaande bomengordel 
- natuurrijk als basislayer 
- met grasovalen 
- nieuwe bomenrij  

  
  

praatplan 

archeologisch onderzoek (2010) 
sleuvenkaart op Ferrariskaart 

Relict-gracht Vauban te versterken - 
behoud van fraaie groenstructuur
  

Groene wig:  St Walburga-park & Vauban site  



29 oktober 2011: samen dromen over..... 



Groene wig:  Vauban site  

Ontwerp Vauban fase 1 

opening   4 april 2015  



Groene wig:  Vauban site  

realisatie   april 2015  


