
 

Rijselsestraat Ieper
herinrichting centrumstraat

Herinrichting gewestweg N336 – Deel gaande van Grote 
Markt tot Gouden Poortstraat (ca. 300m).
Conform aan het mobiliteitsplan van de Stad Ieper (dd. 
augustus 1999) wordt de straat opgevat als een “stedelijke 
hoofdstraat met speciale aandacht voor de voetganger.” 
De herinrichting beoogt verkeersluwheid (zone 30) en 
verkeersleefbaarheid. Volgende maatregelen worden 
hiertoe genomen: toegangen met asverschuiving, splitsing 
van rij vakken, uitsluitend parkeren op middenstrook, 
versmalde rijvakken 3m, verkeersplateau tpv. kruispunt en 
ter hoogte ABC straat, brede voetpaden, middenberm met 
wijkvoorzieningen.
Om het prioritaire karakter van het voetgangersverkeer 
te beklemtonen is de gehele herin rich ting opgevat als 
een variatie op het thema van het “zebrapad.” Het 
voetgangersgebied is wit; het autoverkeer verloopt op de 
zwarte stroken; gedeelde gebieden zijn alternerend zwart 
en wit. Zo worden de delen van de middenstrook waarop 
kan worden geparkeerd, opgevat als een opeenvolging van 
zwarte en witte vakken die elk een parkeerplaats markeren. 
Bij evene menten zoals braderij of markt kan deze markering 
dienen om het gebeuren te ordenen.
Het deel tussen de Grote Markt en de aansluiting op de 
Burchtstraat wordt opgevat als een ‘coulisse’ voor de Grote 
Markt. Hier krijgt de Rijselsestraat het standaardprofiel van 
de herinrichting maar de middenstrook wordt helemaal 
voor de voetganger voorbehouden. De voorziening van een 
Berkenbos op de middenstrook stelt het contrast op scherp 
met de open steenvlakte van de Grote Markt. De bodem van 
het berkenbos is bedekt met steenslag van witte marmer. 
Ter hoogte van het vormingsinstituut, en de overwelfde 
aansluitingen van de ABC-straat en de Maanstraat wordt 
onder de vorm van een verkeersplateau een veilige 
oversteek voor voetgangers ingericht. De bodem van dit 
voetgangers plein krijgt de grafische behandeling van het 
zebrapad en een zwarte omranding. Het plein is grotendeels 
overdekt. Onder het dak worden een fietsenbergplaats en 
een rustplaats voorzien. De overkapping krijgt de vorm van 
een paviljoen dat tevens kan dienen als publieke infostand 
en om er evenementen te afficheren.
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