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Begin dit jaar startte de afbraak van de oude kliniek Zwarte Zusters bij de Sint-Pieterskerk in Ieper. In de plaats komt het
nieuwbouwproject Pietershof met zeventig moderne flats.

“De ligging bij de Sint-Pieterskerk vormt een rustpunt in de bruisende stadskern van Ieper. Ook het groen, de geschiedenis en
ligging in het centrum bij de vestingen dragen bij tot deze unieke locatie”, zegt Francis Verstraete, bestuurder bij het Roeselaarse
bedrijf Verstraetebouw. “Bijzonder zijn de ruime, zuidgerichte terrassen die een prachtig uitzicht bieden op de stadsomgeving. Op de
kelderverdieping beschikt elk appartement over een garageplaats en afgesloten bergruimte.”

Yperiaanse klei

“In onderling overleg met de stad Ieper werd de architectuur van het gebouw ingepast in de omgeving. Er werd gekozen voor
okerkleurig parement aansluitend op de zo typische Yperiaanse klei”, gaat Verstraete verder. “De bewuste keuze voor serene
en kwaliteitsvolle materialen sluit aan bij het rijke verleden van de stad. De architectuur straalt eenvoud in materialisatie uit. De
functioneel georganiseerde binnenzone rond het toekomen en vertrekken van de '100' en de spoed van het voormalige ziekenhuis
wordt omgetoverd tot een prachtige binnentuin met bomen, struiken, wandelpaden en zitbanken. Hiertoe wordt de ondergrondse ruimte
voldoende diep ingepland om in wortelgebied voor de aanplantingen te voorzien.”

Verstraetebouw streeft naar een oplevertermijn midden 2021. “De uitvoering van de werken gebeurt in goede afspraak met het
Immaculata, zodat de toegang tot de school en de veiligheid van de leerlingen, familie en medewerkers gegarandeerd blijven.”

Infodag

Op 23 maart wordt van 9.30 tot 14 uur een infodag georganiseerd in zaal Cleven van het Ieperse Albion Hotel, op enkele minuten
wandelen van het project. De verkoop wordt georganiseerd door ERA Domus en ERA Vastgoed Centrum.

De kliniek Zwarte Zusters stond al enkele jaren bijna volledig leeg.

Thijs Pattyn
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