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Aanleiding
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De toekomst van Hansbeke
Door de ligging van Hansbeke aan de belangrijke
spoorwegverbinding Brussel-Oostende zijn
er in het dorp een aantal grote, ruimtelijke
veranderingen op komst. Als eerste de
spoorwegverbreding, waarbij de bestaande
overweg zal verdwijnen en als tweede de nieuwe
rondweg, die noodzakelijk is om Hansbeke ook in
toekomst bereikbaar te houden. Door middel van
een participatietraject tussen de gemeente en

dorpsbewoners is de afgelopen jaren geprobeerd
om de aanstaande veranderingen in goede banen
te leiden. Het is belangrijk voor het dorp om de
dynamiek die deze grootschalige ontwikkelingen
met zich meebrengen, te benutten en om te
buigen tot een positief element voor Hansbeke.
De veranderingen brengen namelijk ook grote
kansen met zich mee, met name voor de
dorpskern.

Bestaande situatie

Verbreden van de sporen

Beheersplan en masterplan
Het afleveren van de bouwvergunning voor
de infrastructuurwerken gaat gepaard met de
voorwaarde van Onroerend Erfgoed om een
beheersplan op te maken voor het beschermd
dorpsgezicht van Hansbeke. De gemeente Nevele
heeft er echter van meet af aan voor gekozen om
verder te gaan dan de verplichting van Onroerend
Erfgoed ook een masterplan voor Hansbeke

op te stellen. In dit masterplan wordt ook de
stationsomgeving opgenomen, die niet in het
beschermd dorpsgezicht ligt. Het masterplan legt
de krijtlijnen vast voor toekomstige ruimtelijke
projecten. Het eindresultaat is een wervend
beeld, een globaal ontwikkelingsperspectief
inclusief de nodige richtlijnen om de globale
visie ruimtelijk te concretiseren. Het masterplan
vormt het operationeel toetsingskader voor
toekomstige ruimtelijke projecten.

Aanleg rondweg

Kansen
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Open oproep
De gemeente Nevele heeft in 2016 in een
open oproep uitgeschreven. Uit een vijftal
internationale inzendingen is door een jury het
Belgisch / Nederlandse team bestaande uit
ARTGINEERING / H+N+S landschapsarchitecten
/ Erfgoed&Visie en ARCADIS gekozen voor de
opmaak van beheersplan en masterplan.
Op 30 november 2016 werd het startoverleg
gehouden. De afronding van de studie is voor
eind 2017 voorzien.

Informatieavond Studio Hansbeke in de Oude Jongensschool

Proces
Het ontwerpteam werkt op een integrale manier
aan beheers- en masterplan. Het proces is
zodanig vormgegeven dat het masterplan
kon voortborduren op de bevindingen uit het
beheersplan, en dat het beheersplan kan inspelen
op de visie van het masterplan op toekomstige
ontwikkelingen. Beheersplan en masterplan zijn
dus intergraal op elkaar afgestemd en vullen
elkaar aan.
Er is een passende overlegstructuur tussen
studiebureau en gemeente opgezet. Het
Agentschap Onroerend Erfgoed heeft aan deze
overleggen deelgenomen. Tevens is een compact
maar intensief participatie traject ingebouwd in
de vorm van ‘Studio Hansbeke’, een interactieve
werkweek waarbij het studieteam, de gemeente,
lokale stakeholders en burgers gezamenlijk op
locatie aan de visie voor het masterplan hebben
gewerkt. Uiteraard rekening houdend met
voorgaande trajecten en studies.

Wandeling tijdens Studio Hansbeke
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Open atelier tijdens Studio Hansbeke in de Oude Jongensschool

Werksessies per thema tijdens Studio Hansbeke in de kerk
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Analyse

12

Hansbeke met studiegebied masterplan

Inleiding

Het studieteam is zich zeer bewust van de
gevoeligheden en de begrijpelijke onrust die de
aanstaande ingrijpende ontwikkelingen met zich
meebrengen. Voorafgaand aan dit masterplan en
beheersplan heeft het dorp een lang (en niet voor
iedereen bevredigend) proces doorlopen met als
resultaat een vergund ontwerp voor het spoor, de
stationsomgeving en de rondweg. Ook de status
van beschermd dorpgezicht is vastgesteld.
Het beheersplan en vooral ook het masterplan
zet in op de kansen die binnen de gegeven situatie mogelijk en haalbaar zijn. Hierbij houden we
rekening met de erfgoedwaarden van het dorp en
borduren we voort op aanwezige kwaliteiten.
Maar ook hedendaagse noden, bijvoorbeeld met
betrekking tot mobiliteit, worden meegenomen.
De focus van het masterplan ligt op het noordelijk
deel van Hansbeke, het beschermd dorpsgezicht.
De formele grens is aangegeven op de kaart hiernaast. Toch heeft het studieteam, omwille van
een goed begrip van de context, naar het dorp
als geheel en de directe dorpsomgeving gekeken.
Het dorp is in zijn geheel in beschouwing genomen, mede om de ongewenste scheiding door de
spoorverdubbeling te verzachten.

De ambitie van dit masterplan is niet minder
dan het bouwen van het beste ruimtelijke kader
voor de toekomstige ontwikkeling van Hansbeke,
waarbij er zorgvuldig wordt omgegaan met de
aanwezige kwaliteiten.
Door het opheffen van de spoorwegovergang
kunnen de huidige dorpsstraat en het stationsplein transformeren tot een aangename dorpskern, met meer ruimte voor verblijf en zachte
mobiliteit. Het gemeenschapsleven van het dorp
kan opnieuw bezit nemen van Hansbekedorp tussen de Oude Jongensschool en het Cultuurhuis.
De restruimtes langs het spoor, die door de verbreding van het spoor en de sloop van woningen
zijn ontstaan, kunnen een groene ruimte vormen
in het dorp met nieuwe gebruiksmogelijkheden.
Tenslotte kan de aanleg van de rondweg aan de
oostkant van het dorp gecombineerd worden
met de ontwikkeling van bouwgronden. Op die
manier kunnen de ingrijpende werken van de
rondweg ingepast worden en kan een nieuwe,
oostelijke dorpsrand ontstaan, waarbij aanwezige
landschappelijke waarden versterkt worden.
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Landschappelijke waarden

1.1

Hoogte, bodem en water
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H e t Vaarde ke n

G ro t e be e k
H an sb roe k

Ligging Hansbeke op een heuveluitloper tussen twee dalen
Legenda
Hoog
Laag
Waterloop
Bebouwing en infra

15

Zicht vanaf de Voordestraat op de Grote beek

Zicht vanaf de Melkerijstraat over de hogere akker en de Leilindenlaan

De Grote beek, beplant met populieren

Het lager gelegen gebied ‘Hansbroek’, ten oosten van Hansbeke

Hansbeke is ontstaan op een heuveluitloper, op
de grens tussen zand en leem. De gronden aan
weerszijden van het dorp liggen lager en zijn
natter. De hoofdstraat van het dorp loopt midden
over de hogere rug. Aan de westzijde stroomt de
Grote beek. Deze watert aan de noordoostzijde
van het dorp af in het Vaardeken. Rondom het
dorp lagen vroeger hoog en droog de kouters. Dit
zijn droge zandleemgronden met relatief grotere
akkercomplexen.
In de beekdalen waren door de nattere condities
de percelen kleiner en was drainage noodzakelijk.
Aan de oostzijde van het dorp zijn de percelen
langwerpig en smal met grachten aan weerszijden (repels). De gronden werden voornamelijk gebruikt voor het grazen van vee. Aan de westzijde
van het dorp is de verkaveling meer blokvormig
van karakter (bulken).

In het beheersplan is de ontstaansgeschiedenis
van Hansbeke meer gedetailleerd beschreven.
Met de aanleg van bebouwing aan de Doornbosstraat (oostzijde van het dorp) zijn de repelpercelen langs de rand van het dorp verdwenen en
vandaag niet meer herkenbaar in het landschap.
Aanknopingspunten voor het masterplan:
De ligging van Hansbeke op een zandrug is nog
steeds afleesbaar. Dit pleit ervoor om bij nieuwe
ontwikkelingen goed rekening te houden met
de bestaande hydrografische structuur en met
beeldbepalende zichten die deze landschappelijke ligging herkenbaar maken.

1.2

Waardevolle landschappelijke eenheden
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K a s t ee l van H a ns b e ke

Se i l l e s Kast e e l

Waardevolle groenelementen en groene open ruimtes
Legenda
Beplanting gekopppeld aan hydrografische structuur
Bomenrijen / lanen
Solitaire bomen
Boscomplexen
Open akkercomplexen
Open ruimtes met beeldbepalende beplanting
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Knotwilgenbeplanting

Ecologisch waardevol elzenbroekbos

De oude Leilindenlaan richting het kasteel

Monumentale bomen in het dorp

Het landschap van Hansbeke en omgeving kent
een kleinschalig karakter met open akkers en weilanden afgewisseld door boscomplexen, lanen/
bomensingels en fruitboomgaarden. De twee
kasteeldomeinen ten noorden van het dorp zijn
landschappelijk zeer bepalend en vormen door de
boscomplexen en lanen een groen decor.

schap opener. In de loop der jaren zijn meerdere
percelen bebost (in hoofdzaak met populier)
en werden ook de knotwilgen vervangen door
populieren(rijen).
In het dorp is een aantal open ruimtes waaronder
de tuin van het cultuurhuis met monumentale bomen. Deze groene dorpsruimtes geven het dorp
een open, landelijk karakter.

Het landschap aan de oostzijde van het dorp
is het meest besloten. Hier zijn nog een aantal
beplantingen aanwezig gekoppeld aan de historische ‘repelstructuur’. Van oorsprong waren dit
knotwilgen, nu zijn het ook veelal populierenlanen. Op de plek waar meerdere grachten bijeen
vloeien bevindt zich bovendien een historisch,
ecologisch én waterhuishoudkundig waardevol
elzenbroekbos.
In de rest van het gebied zijn perceelsrandbegroeiingen grotendeels verdwenen en is het land-

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Landschappelijk waardevolle elementen dienen
zo goed als mogelijk behouden te worden en
beleefbaar te worden gemaakt. De dichte beplantingsstructuur rond het dorp, kenmerkend voor
de natte condities ter plaatse, is grotendeels verloren gegaan. Teruggrijpen op deze beplantingsstructuur kan aanknopingspunten bieden voor de
inpassing van de rondweg en eventuele nieuwe
woningbouw, aan de oostzijde van het dorp.

1.3

Dorpsranden
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De interactie tussen het dorp en het omliggende landschap
Legenda
Rafelige dorpsrand van achterkanten
Dorpsrand met voorkanten grenzend aan het landschap
Open zichten
Bouwgronden (toekomstige woningbouw mogelijk)
Hoeves
Overige bebouwing
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Zicht op de weilanden achter de Doornbosstraat

Zicht op de oostelijke dorpsrand van Hansbeke

De Voordestraat, ten noorden van de toekomstige rondweg

Open zicht vanaf de Melkerijstraat richting de Grote Beek

Hansbeke heeft een groene, rustige en landelijke
sfeer en een nauwe relatie met het landschap.
Aan de oostzijde staat de bebouwing grotendeels
met de achterkanten (tuinen) naar het landschap
georiënteerd. Veel bewoners die aan de rand
wonen ervaren de natuur (o.a. kikkers en salamanders) tot in hun achtertuin. Vanaf de wegen
en paden in het dorp is hier beperkte interactie
met het buitengebied. De Voordestraat, die de
nieuwe rondweg gelijkvloers kruist voor langzaamverkeer, zal, na aanleg van de rondweg, de
belangrijkste verbinding zijn met het ommeland.
Aan deze kant van het dorp zijn tevens de toekomstige woningbouwlocaties voorzien.

risch landschap en ook de woningen oriënteren
zich hierop.
De hoeves rond het dorp dragen bij aan een geleidelijke overgang, zorgen voor een landelijke sfeer
en zijn dragers van het trage netwerk.

De westelijke dorpsrand is opener van karakter.
Vanuit het noordelijk deel van de Hansbekedorp
en vanuit de Melkerijstraat is uitzicht op het agra-

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Met de aanleg van de rondweg zal de oostelijke
dorpsrand en het zicht daarop vanuit het omliggende landschap van karakter veranderen. Zowel
voor de inpassing van de rondweg als de beoogde nieuwe woonlocaties bieden de aanwezige
landschappelijke structuren aanknopingspunten
om op voort te bouwen.
De rondweg zou geen scheiding moeten vormen tussen dorp en landschap maar eerder een
ruimtelijke drager van zowel woningbouw als
landschapsontwikkeling.

2

Verkeerstromen

2.1

Weginfrastructuur
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Wegennetwerk
Legenda
Bebouwing
Wegen
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Zicht op spoorovergang vanaf Hansbekedorp

Zwaar verkeer in Hansbekedorp

Locatie nieuwe rondweg ter hoogte van de Voordestraat

Doornbosstraat

Hansbekedorp is een drukke verkeersader die het
dorp doorsnijdt. De route wordt niet alleen gebruikt door auto’s, maar ook veel door vrachtwagens. Het doorgaande verkeer legt een grote druk
op het dorp en doet afbreuk aan de kwaliteiten
van het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in het dorp.

van het dorp rijden. Dit biedt kansen voor de herinrichting van Hansbekedorp voor het verhogen
van de verblijfskwaliteit en voor het versterken
van de fiets- en voetgangersverbindingen.
Op het punt waar de rondweg de Voordestraat
kruist is een overgang voor langzaamverkeer
voorzien.

Door de toename van het treinverkeer en de
noodzakelijke spoorverbreding, wordt de gelijkvloerse spoorwegovergang ter hoogte van Hansbekedorp afgeschaft. Het verkeer wordt omgelegd via de nieuwe rondweg, die met een tunnel
onder het spoor doorgaat. Er zal hierdoor dan
geen doorgaand verkeer meer door het centrum

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Door de spoorverdubbeling en de rondweg
kan Hansbekedorp transformeren van
een verkeersader naar een verblijfsruimte.
Er ontstaan ook kansen voor een betere,
voetgangers- en fietsvriendelijkere inrichting.

2.2

Fietsnetwerk en trage wegen
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Fietsnetwerk en trage wegen
Legenda
Bebouwing

Fietsnetwerk

Trage wegen

Fietsknooppunten

Vrijliggend fietspad

Toekomstige fiets-o-strade
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Fietsstroken in de Nevelestraat

Trage weg in de vorm van een smal achterpad

Centrumdeel Hansbekedorp: auto en fietser op de weg

Geprivatiseerde trage weg-verbinding

In Hansbeke bevinden zich een aantal fietsverbindingen bestaande uit vrijliggende fietspaden
langs de Nevelestraat en langs het noordelijke
deel van de Hansbekedorp. Op het centrale gedeelte van de hoofdstraat fietst men over de weg.
Ten zuiden van het spoor bevinden zich twee
fietsknooppunten.

De wandelverbindingen in Hansbeke bestaan
al veel langer. De recreatieve potentie van dit
zogenaamde trage wegen netwerk is dan ook
groot. Helaas zijn sommige wegen -onterechtafgesloten, waardoor de beleving van Hansbeke
niet optimaal is.

Fietsers en voetgangers zullen in de toekomst via
een benedenplein (brede tunnel) het spoor passeren. Omdat dit de enige verbinding is tussen
het noordelijk en zuidelijke deel van Hansbeke,
is het essentieel dat dit een goede verbinding
wordt. Naast de aanleg van de nieuwe sporen zal
ook een fiets-o-strade gerealiseerd worden, die
fietsers door het centrum van Hansbeke leidt.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
De fietsroutes en trage wegen hebben grote
potentie voor langzaam verkeer binnen het dorp
en tevens voor de verbinding met het ommeland. Dus ook voor recreanten die mogelijk in
Hansbeke zullen stoppen voor een kop koffie.
Een goede integratie van bestaande en nieuwe
fietsverbindingen, zoals de toekomstige fietso-strade, is hiervoor essentieel. Hetzelfde geldt
voor het behouden en uitbreiden van het trage
wegen netwerk.

2.3

Openbaar vervoer
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Openbaarvervoersnetwerk
Legenda
Bebouwing

Buslijn

Bestaande spoor

Bushalte

Nieuw spoor

Belbus
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Stopplaats Hansbeke

Stopplaats Hansbeke met zicht op de kerk

Goederentrein ter hoogte van de spoorovergang bij Hansbekedorp

Bushalte te hoogte van de stopplaats Hansbeke

Hansbeke wordt doorsneden door het spoor. De
treinen zorgen voor geluidshinder, maar maken
Hansbeke ook goed bereikbaar met de trein.
De extra sporen worden aangelegd voor goederenverkeer. De frequentie van personenvervoer
blijft hetzelfde.
Er rijdt verder een bus door Hansbeke (lijn 86).
Deze heeft vandaag haltes ter hoogte van het
station en ter hoogte van de Begijnhoflaan.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
De stopplaats van Hansbeke krijgt een
ondergrondse doorgang met toegangen naar
de perrons, bovendien wordt het stationplein
opnieuw ingericht. Dit biedt kansen om van het
stationplein een publieke en levendige ruimte te
maken.

2.4

Parkeren
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Parkeerplaatsen
Legenda

4
6

Bebouwing
Bestaande parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen na aanleg van de spoorwerken
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Parking voor het cultuurhuis

Parking langs de straat

Parking in Hansbekedorp, nabij het station

Parking bij de oude jongensschool

Er zijn vandaag ongeveer 177 openbare parkeerplaatsen in de dorpskern van Hansbeke. De
meeste parkeerplaatsen zijn gelegen in de buurt
van het station. De parkeerplaatsen en de geparkeerde auto’s zijn vandaag dominant aanwezig
in het straatbeeld, met name in Hansbekedorp,
nabij het station.
Ook veel openbare of semi-openbare ruimtes
worden gedomineerd door geparkeerde auto’s,
bijvoorbeeld op de binnenplaats van de oude jongensschool en bij het cultuurhuis (deze zijn niet
meegenomen op de kaart).

Aanknopingspunten voor het masterplan:
De aanwezigheid van voldoende parkeerplekken
is belangrijk voor bezoekers en bewoners (ook
voor mindervaliden). Deze kunnen echter slimmer
geplaatst worden, zodat ze minder dominant
aanwezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door parkeren
in bepaalde gebieden te clusteren en door te
onderzoeken op welke plekken er eventueel een
aantal parkeerplaatsen weg kunnen. Door de
plekken beter te organiseren en in te inrichting
kan dit bijdragen aan de opwaardering van de
dorpskern.

3

Stedenbouwkundige waarden

3.1

Stedenbouwkundige structuur
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Stedenbouwkundige structuur
Legenda
Bebouwing
Hansbekedorp
Pleinen
Groene binnengebieden
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Hansbekedorp ter hoogte van de kerk

Informele open ruimtes in de dorpsstructuur

Parkeerplaats van Mieke’s superette

Tuin van het Cultuurhuis

Hansbekedorp vormt de ruggengraat van het
dorp. De dorpsstraat is de belangrijkste openbare
ruimte in het dorp. Aan deze centrale as liggen
een aantal openbare, semi-openbare en private
ruimtes die sterk het karakter van de straat en het
dorp bepalen. Het plein voor de kerk, het cultuurhuis en de oude jongensschool zijn hier voorbeelden van. Maar ook het schoolplein en zelf en de
(parkeer)ruimte voor de supermarkt doen mee
aan de werking van Hansbekedorp als centrale
ruimte.
Naast de ‘formele’ open ruimte van Hansbekedorp kent Hansbeke een aantal informele, open
groene ruimtes, veelal ontsloten door de trage
wegen. Deze groene binnenruimtes dragen bij
aan de landelijke sfeer en zorgen voor ‘lucht’ in
het dorp.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Hansbekedorp zal door het wegvallen van het
doorgaand verkeer in toekomst minder de
functie van een verkeersas hebben, maar meer
de functie van een centrale publieke ruimte. De
straat zelf maar ook de aanliggende pleinen
kunnen als verblijfsruimtes ingericht worden met
een grotere verblijfskwaliteit.
Het groene karakter van de Hansbeke kan
versterkt worden door het netwerk van trage
wegen op te waarderen en door de (informele)
groene binnengebieden visueel en ruimtelijk te
bekrachtigen.

3.2

Openbare ruimtes
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Openbare en semi-openbare ruimten
Legenda
Openbare ruimte
Semi-openbare ruimte
Publieke functies
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Openbare ruimte (kerkplein)

Toegankelijke private ruimte (parkeerruimte bij de supermarkt)

Openbare ruimte (Doornbosstraat)

Semi-publieke ruimte (oude jongensschool)

De belangrijkste (semi-)openbare ruimtes zijn aan
Hansbekedorp gelegen. Ook de publieke functies
zoals de school, de kerk, het politiekantoor en
de voormalige jongensschool liggen aan deze
straat. Semi-openbare ruimtes zijn bijvoorbeeld
de parking van de supermarkt en de begraafplaats. Hoewel de ruimte voor de supermarkt
private ruimte is, functioneert deze momenteel
als publiektoegankelijke ruimte.
Hansbekedorp en sommige van de diverse
(semi-)publieke ruimte worden vandaag gedomineerd door het autogebruik.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Door de veranderende verkeerskundige situatie
van Hansbekedorp verandert ook het karakter
van de (semi-)openbare ruimtes. Er ontstaan
hierdoor kansen voor het versterken van
de verblijfskwaliteit en het multifunctionele
gebruik van de verschillende ruimtes, met
name ook de (semi-)openbare en private, maar
publiekstoegankelijke ruimtes zoals die voor
het Cultuurhuis, de oude jongensschool en de
supermarkt.

3.3

Spooromgeving
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Onteigende percelen
Legenda
Bebouwing
Onteigende percelen
Geluidscherm
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Informele ingebruikname van de restruimtes

Nieuwbouw langs het spoor

Braakliggend veldje t.p.v. Kerkakkerstraat

Op de plek van het oude station is een petanquebaan geplaatst

Doordat ruimte moest worden vrijgemaakt
voor de verbreding van het spoor, zijn een
aantal gebouwen aan weerzijden van het spoor
gesloopt. Dit heeft, in ruimtelijke zin, impact
geleverd op de stedenbouwkundige structuur.
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het
spoor is als het ware een ‘afgeknipte rafelrand’
onstaan, door de overgebleven lege kavels.
Een aantal bewoners wiens huis moest wijken,
hebben de mogelijkheid gekregen om een nieuwe
woning te bouwen, op gepaste afstand van het
toekomstige spoor. Verder is aan de noordzijde
een monumentaal pand opgetild en verplaatst.
Op sommige plaatsen zien we dat bewoners de
restruimtes in gebruik nemen en hier meubilair
en natuurlijke speelobjecten geplaatst hebben.
De sfeer die hier ontstaat sluit aan bij de andere

groene open ruimtes in het dorp.
Met de aanleg van de nieuwe sporen zullen
tevens geluidschermen geplaatst worden,
conform het beeld in Landegem. De schermen
zullen de geluidsoverlast voor de omwonenden
verminderen, maar er kan niet worden ontkent
dat dit tevens de ruimtelijke tweedeling van het
dorp versterkt.
Aanknopingspunten voor het masterplan:
De vrijgekomen restruimtes roepen de vraag op
wat te doen met deze reeks van open groene
ruimtes. Het is belangrijk dat er aandacht wordt
besteed aan een integraal beeld, waarmee
Hansbeke een mooie, nieuwe spooromgeving
terug krijgt. De toekomstige geluidsmuur maakt
hiervan een belangrijk onderdeel uit.

3.4

Functies
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Functiekaart
Legenda
1. Sint-Petrus en Pauluskerk

8. Bank

2. Sint-Paulusschool

9. Kapper

3. Cultuurhuis (Politiebureau)

10. B&B

4. Mieke’s superette

11. Garage

5. Oude Jongensschool

12. Terras

6. Horeca

13. Markt

7. Winkels
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Horeca bij het station

Mieke’s superette

Café en slagerij

Restaurant Onder de Toren

Er zijn in Hansbeke nog relatief veel functies en
voorzieningen in Hansbeke aanwezig. De meeste
functies zijn direct aan Hansbekedorp gelegen.
Er zijn meerdere cafés en restaurants, een kleine
supermarkt en een basisschool.
Deze voorzieningen zijn zeer belangrijk voor het
dorp en zorgen voor levendigheid en leefkwaliteit.
Dit is een grote meerwaarde voor het dorp en
moet gekoesterd worden. Het wegvallen van het
doorgaande verkeer zal tot een verschuiving van
‘run-shopping’ naar meer doelgericht winkelen
leiden.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Door de vermindering van het doorgaande
verkeer en de opwaardering van de publieke
ruimte, zal de verblijfskwaliteit van de dorpsstraat
en de aanliggende pleinen verbeteren. Hierdoor
ontstaan kansen voor het versterken van het
economische en sociale leven van het dorp.
Bestaande en nieuwe functies en voorzieningen
kunnen hiervan profiteren.

3.5

Materialisatie
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Materialisatie van de wegen
Legenda
Bebouwing

Klinkers van gebakken klei

Asfalt

Zand

Kasseien afgeplat

Grind

Porfier kasseien
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Zand

Kasseien afgeplat

Asfalt

Klinkers van gebakken klei

Porfier Kasseien

De materialisatie van het merendeel van de straten en wegen in Hansbeke is momenteel in asfalt,
mede bepaald door het sterk aanwezige autoverkeer. Op een aantal plaatsen, vooral de pleinen en
paden, ligt vandaag echter al een mooie bestrating van kasseien, die vroeger ook karakteristiek
was voor de dorpsstraat.
Verder zijn enkele wegen uitgevoerd in gebakken
klinkers of als eenvoudige zandpaden.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
De veranderende situatie biedt aanleiding om
het materiaalgebruik terug te brengen naar
hoogwaardigere bestrating. Asfalt is gezien
de nieuwe status geen voor de hand liggende
keuze meer voor de dorpsstraat. Aandacht
voor materialisatie kan het straatbeeld van
Hansbekedorp en de identiteit van het dorpskern
kunnen versterken.

3.5

Straatmeubilair
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Straatmeubilair (Bron: gemeente Nevele)
Legenda
Bebouwing
B

Banken

V
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Vuilbakken
B
Textielcontainers
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Glasbak
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Hek bij de school

Vuilbak op de kruising van de Merendreestraat en Hansbekedorp

Bank bij de kerk

Informele inrichting op lege kavel aan de Reibroekstraat

Er zijn vandaag de dag verschillende soorten banken, vuilbakken en straatverlichting in Hansbeke
aanwezig. Verder zijn er veel elementen in functie
van het autoverkeer, zoals borden, barrières en
signalisatie) die in toekomst niet meer nodig
zullen zijn. Het bestaande straatmeubilair is aan
vervanging toe.

Aanknopingspunten voor het masterplan:
De nieuwe status van de dorpsstraat als centrale,
hoogwaardige verblijfsruimte met minder
(doorgaand) autoverkeer vraagt om een nieuw
soort straatmeubilair. Om de dorpskern als één
gebied te markeren zal het straatmeubilair als
‘familie van elkaar’ ontworpen moeten worden
om eenheid en rust in het straatbeeld te creëren.

4.

Bouwkundige waarden

4.1

Bouwperiodes
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Bouwperiodes
Legenda
>1850

1945-1960

1850-1874

1961-1980

1875-1899

1981-2000

1900-1918

2001-2008

1919-1930

2009-2015

1931-1944

onbekend
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Kerkakkerstraat (bouwjaar tussen 1981-2000)

Kerkakkerstraat 2 (bouwjaar voor 1850)

Doornbosstraat (bouwjaar tussen 2001-2008)

Hansbekedorp 10 (bouwjaar ca 1909)

Aan de bouwperiodes in Hansbeke is goed te
zien hoe het dorp zich in de loop van de jaren
ontwikkeld heeft. Hansbekedorp vormt historisch
gezien de oudste en belangrijkste as, die het dorp
structureert. Dit is ook vandaag nog goed beleefbaar, ondanks latere uitbreidingen, die zich soms
minder goed in de structuur voegen.
De belangrijkste publieke gebouwen, zoals de
kerk, het cultuurhuis en de school (voormalig
klooster), zijn aan Hansbekedorp gelegen.
(Voor meer informatie zie ook het beheersplan.)

Aanknopingspunten voor het masterplan:
De gebouwen uit de verschillende
bouwperiodes hebben diverse bouwkundige
verschijningsvormen. Nieuwe uitbreidingen
moeten in architectonisch opzicht niet alleen
stedenbouwkundig goed aansluiten bij de
bestaande structuren, maar ook architecturaal.
Door rekening te houden met waardevolle
bouwkundige elementen kan de toekomstige
bebouwing het karakter van Hansbeke
versterken.

4.2

Bebouwingshoogtes en zichtlijnen
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Bebouwingshoogtes
Legenda
> 3 bouwlagen
2-3 bouwlagen
1-2 bouwlagen
1 bouwlaag
Onbekend
Zichtlijnen

43

Zichtlijn naar de kerk

Zichtlijn naar de kerk

Bebouwing met 1 tot 2, maximaal 3 bouwlagen langs Hansbekedorp

De school aan Hansbekedorp

De kerk is een belangrijk oriëntatiepunt in het
dorp. Het is het hoogste gebouw en daardoor
zeer beeldbepalend. Op verschillende plekken
in het dorp zijn er belangrijke zichtlijnen naar de
kerktoren.
De bouwhoogtes van de andere bebouwing in het
dorp zijn relatief homogeen en variëren tussen
één en drie bouwlagen, met een concentratie van
iets hogere gebouwen langs Hansbekedorp.
(Voor meer informatie zie ook het beheersplan.)

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Nieuwbouw in Hansbeke zal zich moeten
schikken in de bestaande hiërarchie van
bebouwingshoogtes. Dit betekent maximaal
3 bouwlagen langs Hansbekedorp en 1-2
bouwlagen in het dorp eromheen.
Verder is bij het toevoegen van nieuwe
bebouwing het behouden en zo mogelijk
versterken van de zichtlijnen naar de kerk
belangrijk.

4.3

Bebouwingstypologie

44

Bebouwingstypologie (bron: beheersplan)
Legenda
Arbeiderswoning (BP)

Vrijstaande woningen

Dorpshoeve (BP)

Twee onder een kap

Dorpswoning (BP)

Rijwoningen

Villa (BP)

Onbekend

Werkplaats (BP)
School (BP)
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Hansbeke kent een aantal mooie historische
gebouwtypen. De boerenarbeiderswoningen zijn
het meest karakteristiek en hebben de grootste
erfgoedwaarde. Langs Hansbekedorp zijn naast
de bijzondere gebouwen als scholen en villa’s,
vooral de dorpswoningen waardevol. Eromheen
zijn de historische dorpshoeves beeldbepalend.
Verder zijn er veel vrijstaande gebouwtypen.
Met name aan de oostzijde zijn er ook nieuwe
gebouwtypen: twee-onder-een-kap en rijwoning.
(Voor meer informatie zie ook het beheersplan.)

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Nieuwbouw zal goed moeten aansluiten bij de
historische gebouwtypen om de identiteit van
het dorp te versterken. Bestaande Hansbeekse
gebouwen kunnen hierbij ter inspiratie dienen
voor hedendaagse herinterpretatie. Gebouwtypen
die hiervoor bijzonder geschikt blijken, zijn
dorpswoningen in de dorpskern en dorpshoeves
aan de randen.
Grotere appartementcomplexen zijn niet
wenselijk.

4.4

Bouwkundige waardebepaling
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Bouwkundige erfgoedwaarde per gebouw (bron: beheersplan)
Legenda
Zeer hoge erfgoedwaarde
Hoge erfgoedwaarde
Geen historische waarde
Negatieve waarde
Onbekend
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Woning met zeer hoge erfgoedwaarde

Trage weg met zeer hoge erfgoedwaarde

Hansbeke is een dorp rijk aan gebouwen met een
hoge erfgoedwaarde. Dit zijn vooral de arbeiderswoningen, naast de bijzondere gebouwen
en dorpswoningen langs Hansbekedorp en de
dorpshoeves eromheen.
Veel nieuwe toevoegingen zijn neutraal, dat wil
zeggen dat ze geen historische erfgoedwaarde,
maar doen ook geen afbreuk aan het dorpsgezicht. Er zijn vandaag nog maar weinig storende
gebouwen.
(Voor meer informatie zie ook het beheersplan.)

Aanknopingspunten voor het masterplan:
Na een fase van ‘neutrale’ toevoegingen, zal
nieuwbouw in toekomst weer meer actief moeten bijdragen aan de kwaliteit van het dorpsgezicht. Historische gebouwen in Hansbeke kunnen
hiervoor inspirerend werken wat betreft structuur,
gebouwtype en detail. Deze dienen bij voorkeur
echter niet 1 op 1 gekopieerd te worden.
Begane grond invulling met bijzondere functies
langs Hansbekedorp hebben de voorkeur; dit om
de sociaal-economische dynamiek van het maaiveld te bevorderen.

Conclusie analyse
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Landschap:

Stedenbouwkundig:

•

•

Zorgvuldige herinrichting van
Hansbekedorp als drager van het
belangrijkste erfgoed (‘bakens’) en vitale en
leefbare hoofdstraat (buurtwinkels, horeca,
voorzieningen, e.d.)

•

Beleefbaar en bereikbaar maken van het
waardevolle achterliggende gebied met
arbeiderswoningen, hoevecomplexen en
kapelletjes

•

Gebruik maken van de lege, aangesneden
kavels aan weerszijden van het spoor
om het dorp ‘aan te helen’ en om de
spooromgeving opnieuw aantrekkelijk te
maken

•

•

Behoud en waar mogelijk versterken van
de kenmerkende beplantingsstructuren
aan weerszijden van het dorp (knot- en
populierenrijen en bossen), om zo de
landschappelijke ligging van het dorp
op een heuveluitloper tussen twee natte
laagtes herkenbaar te houden.
Zorgvuldig omgaan met waardevolle open,
groene ruimtes in en om het dorp, ten
behoeve van het landschappelijke karakter
van het dorp en de zichtrelaties tussen dorp
en landschap.
Aan de oostzijde van Hansbeke kan
de historische beplantingsstructuur
aangegrepen worden om de rondweg
en de toekomstige woningbouw goed
landschappelijk in te passen. Zo ontstaat
een nieuwe, groene oostelijke dorpsrand.

Verkeersstromen:

Bouwkundig:

•

De knip van de hoofdstraat voor doorgaand
verkeer en de aanleg van de rondweg
bieden kansen om Hansbekedorp in de
‘oude glorie’ als dorpsas te herstellen

•

het beperkte gamma aan gebouwtypen
en bouwhoogtes door de verschillende
bouwperiodes heen geeft Hansbeke
identiteit en eenheid

•

Het beschermen en uitbreiden van het
recreatief netwerk van trage wegen in
en rond het dorp versterkt de identiteit en
aantrekkelijkheid van Hansbeke

•

Uitgaan van het bestaande erfgoed als
inspiratie voor toekomstige nieuwbouw,
uitbreidingen en renovatie

•

Aandacht voor een goede inpassing van
de toekomstige fiets-o-strade langs het
spoor en voor de aantakking aan het station
en de hoofdstraat om de toeristische,
economische en ruimtelijke kansen van
deze verbinding te kunnen benutten

•

Naast de fysieke en bouwkundige
uitgangspunten, biedt het beheersplan door
subsidieregelingen kansen om de bewoners
en eigenaren actief bij de opwaardering van
het bouwkundige erfgoed te betrekken
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Visie en uitwerking

52

Masterplankaart Hansbeke

5

Het masterplan: zes kansen voor Hansbeke

De analysefase heeft veel kennis opgeleverd over
de ruimtelijke kwaliteit, de erfgoedwaarde en de
knelpunten van Hansbeke.
Vanuit de analyse en de bijeenkomsten met
bewoners zijn zes belangrijke kansen benoemd,
die een positieve impact op de toekomst van
Hansbeke kunnen hebben en daarmee de basis
vormen voor de visie en de verdere uitwerking
van het masterplan:
1. Dorpsstraat
2. Stationsplein
3. Parksite cultuurhuis
4. De groene spoorcorridor
5. Netwerk trage wegen
6. De dorpsranden
Aan de hand van deze zes kansen worden in dit
hoofdstuk uitgangspunten voor het masterplan
geformuleerd, en wordt deze visie bovendien
uitgewerkt tot een integraal masterplan. De
zes onderdelen vormen hierbij een sterk kader
voor toekomstige ruimelijke ontwikkelingen in
Hansbeke. De masterplanvisie met bijbehorende
uitgangspunten vormt de basis voor de
verdere vertaling naar stedenbouwkundige en/
of (landschaps)architectonische ingrepen en
eventueel beleidstechnische aanpassingen.
De masterplankaart op de linkerpagina geeft
een eerste indruk van een mogelijk, integraal
toekomstbeeld. De kaart zelf is geen blauwdruk,
maar geeft een toekomstscenario weer waarin
de zes kansen optimaal benut worden.

Naast het masterplan definieert ook
het gelijktijdig opgestelde beheersplan
uitgangspunten voor toekomstig maatregelen.
Waar het masterplan de grote lijnen uitzet
doormiddel van het definiëren van zes ruimtelijke
kansen, geeft het beheersplan een visie op het
aanwezige landschappelijke en architectonische
erfgoed en legt concrete beheersmaatregelen
vast hoe dit erfgoed bewaard en versterkt kan
worden. De ruimtelijke visie en het beheer van
het erfgoed zijn op elkaar afgestemd en grijpen
in elkaar. Masterplan en beheersplan vormen
hierdoor een samenhangend geheel dat de
toekomstige ontwikkeling van Hansbeke zal
kaderen.
Vanwege de vele positieve bijdragen van
bewoners aan de totstandkoming van dit plan,
is het aan te bevelen om de bevolking ook bij
de verdere uitwerking van de plannen voor
Hansbeke te betrekken.

53

5.1 Dorpsstraat
5.1.1 Kans voor de toekomst
54

Historische afbeelding Hansbekedorp

Van oudsher was Hansbekedorp de centrale
publieke ruimte in het dorp. De belangrijkste
gebouwen van het dorp liggen aan de dorpsstraat. Hier speelde zich het grootste deel van het
openbare leven af. Voor de opkomst van de auto
was Hansbekedorp van gevel tot gevel bestraat
met kasseien, waardoor de dorpsstraat als één
ruimte werkte.
Vandaag de dag is Hansbekedorp een drukke as
voor doorgaand verkeer. De straatruimte wordt
gedomineerd door rijdende en geparkeerde
auto’s. De trottoirs zijn smal en er is weinig ruimte
voor voetgangers en fietsers.
Hoewel er een aantal (semi)publieke pleinen

en groene ruimten aan Hansbekedorp grenzen,
werken deze niet samen als één geheel. De
verkeersfunctie en huidige inrichting maken dat
de dorpsstraat niet als verbindend element kan
werken.
De opheffing van de spoorovergang en de knip
van Hansbekedorp voor doorgaand autoverkeer
biedt in dat opzicht grote kansen. Het doorgaand
verkeer zal worden omgeleid over de rondweg,
waardoor in de dorpsstraat weer ruimte vrijkomt
voor ander gebruik dan verkeer. Hansbekedorp en
de aanliggende (semi)publieke ruimten kunnen
weer aangename verblijfsruimtes worden waar
het dorpse leven zich af kan spelen.
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Impressie toekomstige situatie Hansbekedorp

De dorpsstraat wordt zorgvuldig heringericht, als
drager van het belangrijkste erfgoed (‘bakens’) en
de aanliggende (semi)publieke ruimten.
De dorpsstraat wordt een publieke ruimte, waarin
de auto te gast is en er veel ruimte is voor langzaam verkeer en ontmoetingen. Een vitale en
leefbare ruimte met voorzieningen, zoals buurtwinkels en horeca.
De dorpsstraat wordt goed verbonden met het
achterliggende gebied door een fijnmazig paden
netwerk, waardoor de waardevolle arbeiderswoningen, hoevecomplexen en kapelletjes zichtbaar
en bereikbaar worden.
Publieke functies zoals scholen blijven goed
bereikbaar, maar de auto zal minder dominant
aanwezig zijn. Dit vraagt om aandacht voor parkeren en verkeer.

5.1.2 Ruimtelijke opzet
56

Hansbekedorp als ruggengraat van direct aangrenzende publieke en
semipublieke ruimten.

Verbindingen Hansbekedorp met achterliggende, waardevolle open
groene ruimten.

De dorpsstraat tussen het stationsplein en de
oude jongensschool wordt hét verblijfsgebied van
Hansbeke. Dit gebied vormt de ruggengraat van
het dorp en verbindt de verschillende aanliggende
pleinen en groene ruimten.

Begane grond met handelsruimte
De heringerichte dorpsstraat biedt ruimte
voor voorzieningen zoals winkels, horeca en
andere dorpse activiteiten. Bij nieuwbouw of
herontwikkeling in de dorpsstraat dient ook
in de toekomst rekening te worden gehouden
met de mogelijkheid om op de begane grond
handelsruimte te voorzien.

Rooilijnplan
De karakteristieke verspringende bouwlijn van de
dorpsstraat wordt bewaard en versterkt. Hiervoor
moet een nieuw rooilijnplan moeten worden
opgemaakt.
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Plattegrond Hansbekedorp

5 10

Legenda
Bebouwing

Straat

Voorzieningen

Voetgangersgebied

Groene ruimte

Bomen

Kasseien Hansbekedorp

Terrassen

Comfortstroken

Banken

Parking

Fietsen

25M
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minimaal 1.2m

Principedoorsnede Hansbekedorp

1.2m

3.4m

1.2m

0.3m

minimaal 1.2m
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Impressie toekomstige situatie Hansbekedorp

De dorpsstraat wordt heringericht met één
materiaal (kasseien) dat van gevel tot gevel
wordt aangelegd, zonder scheiding van de ruimte
in trottoir en rijbaan. Om tegemoet te komen
aan hedendaagse noden zoals comfort en
gebruiksvriendelijkheid van de openbare ruimte
worden er aan weerszijden van de dorpsstraat
‘comfortstroken’ aangelegd, onder andere voor
fietsers, skeelers en kinderwagens.
Het principeprofiel van de straat bestaat uit een
rijbaan, met in het midden een lijngoot. Deze
strook is 3,4 m. breed. Aan weerszijden van de
rijbaan zijn twee comfortstroken van 1,2 m.
breed. Aan de oostzijde van de straat is ruimte
voorzien voor een rij paaltjes en lantaarnpalen
(vuilbakken en verkeersborden kunnen ook in
deze lijn worden voorzien). Deze lijn zorgt voor
een veilige voetgangerszone. Door de palen op
één lijn te zetten ontstaat een overzichtelijk en
rustig beeld. Voor deze zone is 0,3 m. voorzien.
Aan weerszijde van de comfortstrook is een
voetgangerszone voorzien van minimaal 1,2 m.
breed.

Huidige situatie Hansbekedorp
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Schoolplein

Uitsnede Hansbekedorp

Parking van
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Restaurant
Onder de
Toren

2,5 m
2,0 m
0,3 m
1,2 m
3,4 m
1,2 m
2,2 m

Kerkplein

Legenda

0

5

Bebouwing

Bomen

Groene ruimte

Banken

Kasseien Hansbekedorp

Paaltjes

Comfortstroken

Verlichting

Parking

10M
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In de doorsnede is duidelijk te zien dat de
bebouwing verschuift ten opzichte van de
bouwlijn. Hierdoor ontstaan diverse ruimtes en
plekken, die de straat zijn eigen karakter geeft.
Door het toepassen van één materiaal wordt er
één ruimte gecreërd. Bij het kerkplein worden de
huidige banken vervangen door nieuwe banken.
De verblijfskwaliteit van Hansbekedorp wordt
maximaal benut.

Doorsnede Kerkplein en Hansbekedorp

Doorsnede Kerkplein en Hansbekedorp
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0
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5.1.3 Verkeer en parkeren
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Principedetail overgang naar Hansbekedorp

De kansen die ontstaan door de knip van de
dorpsstraat voor doorgaand verkeer en de
aanleg van de rondweg worden maximaal benut
om Hansbekedorp weer in zijn ‘oude glorie’ te
herstellen. Er zal minder verkeer door het dorp
rijden, waardoor de straat kan worden ingericht
als verblijfsgebied. De straat wordt auto-luw door
de inrichting door de inrichting van de straat als
woonerf.
Veiligheid
Vooral rond de school wordt in de dorpsstraat
extra aandacht besteed aan veiligheid voor
met name de zwakke weggebruikers. Doordat
Hansbekedorp wordt ingericht als woonerf, is de
maximaal toegestane snelheid 20 km. per uur.
Bovendien wordt langs de schoolkant van
de straat het voetgangersdeel van de straat
afgeschermd door een rij paaltjes. Dit zal zorgen
voor extra bescherming en veiligheid voor de
schoolkinderen.

Afhankelijk van de drukte in Hansbekedorp
na de werken kan overwogen worden om van
Hansbekedorp een schoolstraat te maken. Rond
het begin en het einde van de schooldag wordt
de schoolomgeving dan autovrij.
Voorzieningen
Het bereikbaar houden van de functies is zeer
belangrijk. Er zijn relatief veel voorzieningen
gevestigd in het dorp, die een belangrijke
bijdragen leveren aan de levendigheid in het dorp.
Verkeersstudie
Na het voltooien van de werken van de rondweg
en de verdubbeling van het spoor, zou het
goed zijn om een verkeerstudie te doen in
Hansbekedorp. Het is belangrijk dat er een goed
beeld komt van de verkeersdruk zodat bij de
herinrichting van de dorpstraat hier optimaal op
kan worden ingespeeld.

Overgang naar Hansbekedorp
De overgang van de 50 km. zone naar het
woonerf in Hansbeke dorp kan worden
vormgegeven door middel van het ‘‘optillen’’
van het wegdekniveau en het plaatsen van
twee bomen als ‘‘poort’’. Dit zorgt er voor dat
het verkeer moet afremmen in Hansbekedorp
ter hoogte van de Melkerijstraat en de
Meerendreestraat alvorens het dorpshart binnen
te gaan.
Principe verkeerstromen
Hansbekedorp is een straat die door de
verspringende bebouwing ten opzichten van de
huidige rooilijn steeds een andere straat profiel
heeft. De straat is op sommige punten dan ook
vrij smal (tot minimaal 8,5m breed). In de huidige
situatie zijn de trottoirs aan weerszijde van de
straat dan ook zeer smal.
Na de herinrichting zal vooral de ruimte voor
autoverkeer verminderd worden, en zullen er
comfortstroken worden aangelegd. Auto’s rijden
normaliter op de middenstrook tussen de twee
comfortstroken. Als auto’s elkaar passeren zullen
zij gedeeltelijk op de comfort stroken moeten
rijden. Fietsers worden ingehaald op het moment
dat er geen tegenliggers zijn.

Principedetail verkeersstromen
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Parkeerdrukte tijdens begrafenissen

Parkeren
In het huidige straatbeeld zijn geparkeerde
auto’s zeer dominant aanwezig. Met name in
Hansbekedorp, nabij het station.
Er zijn vandaag ongeveer 164 openbare
parkeerplaatsen in de dorpskern van Hansbeke.
Ook veel openbare of semi-openbare ruimtes
worden gedomineerd door geparkeerde auto’s,
bijvoorbeeld op de binnenplaats van de oude
jongensschool en bij het cultuurhuis.
De aanwezigheid van voldoende parkeerplekken
is belangrijk voor bezoekers en bewoners (en met
name voor mindervaliden). Deze kunnen echter
slimmer geplaatst worden, zodat ze minder
dominant aanwezig zijn.
In de dorpsstraat wordt op een paar plekken
langsparkeren voorzien. Deze geclusterde
parkeerplekken zijn minder dominant aanwezig,
en kunnen ingericht worden als korte termijn
parkeerplaats / blauwe zone.

Ook bij de oude jongensschool en bij het station
worden parkeerplaatsen voorzien.
In overleg met de eigenaren van de private
parkings in Hansbeke kan gekeken worden of
deze (een deel van de dag) gebruikt kunnen
worden als openbare parking. De parkeerplaats
van de superette of achter restaurant Onder den
Toren zouden hier zeer geschikt voor zijn.
Voor piekmomenten zoals begrafenissen is
overloop-parkeerruimte voorzien naast de
begraafplaats en in de Melkerijstraat. Gezien de
tijdelijke aard van deze parkeerruimtes blijven
deze onverhard. (parkeren in het weiland en in de
wegberm)
Om het breng- en haal-verkeer te beperken en
om de veiligheid bij de school te garanderen
worden kiss & ride zones gemaakt bij de oude
jongensschool en het station. De nieuwe trage
weg via de tuin van het cultuurhuis naar de
school, vormt een veilige wandelroute van het
station naar de school. Zie ook pag. 115.
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Referenties aanduiding parkeerplaats
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Uitgaand van de huidige parkeersituatie zullen
er na aanleg van de nieuwe sporen en de
rondweg ca. 164 plaatsen zijn.
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Het benutten van de genoemde kansen voor
parkeren kan mogelijk ca. 166 permanente
plaatsen opleveren en ca. 30 tijdelijke ‘‘overloop’’plaatsen (bijvoorbeeld tijdens begrafenissen) en
mogelijk nog eens 30 plaatsen op privé-terrein.

Parkeerplaatsen
Private parking / overloop-parkeren
Veilige verbinding naar de school
KISS &
RIDE

Kiss and ride zone

KISS &
RIDE

Aantal plaatsen
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Principe doorsnede Hansbekedorp

Beperkt materialenpalet
In de dorpsstraat (en heel Hansbeke) wordt een
beperkt materialenpalet toegepast (kasseien,
beton, halfverharding). Deze materialen zijn
gekozen in afstemming met het beheersplan.
De dorpsstraat wordt heringericht met kasseien
van gevel tot gevel, als ruimte voor verblijf en
langzaam verkeer waar de auto te gast is. Dit
past beter bij het waardevolle erfgoed en het
karakter van het dorp.
De comfortstrook kan worden uitgevoerd in
hoogwaardig beton (of eventueel natuursteen).
Belangrijk is om rekening te houden met de
gebruiksvriendelijkheid van het materiaal, ook bij
regen.

Afwatering
De afwatering gebeurt door middel van een
kasseien molgoot die centraal gelegen is tussen
de comfortstroken. Deze goot kan dan ook een
aanduiding zijn van een middenlijn tussen de
‘rijbanen’.
Bij de heraanleg van de dorpsstraat wordt
bijzondere aandacht geschonken aan mogelijke
verzakkingen van de grond, om problemen zoals
bij de aanleg van het riool te voorkomen.

71

Gesneden kasseien

Betonnen comfort stroken (Park spoor noord, Antwerpen)

Kasseien en beton (Het Eilandje, Antwerpen)

Kasseien goot (Het Eilandje, Antwerpen)

Kasseien en natuursteen (De Coninckplein, Antwerpen)

Vlakke kasseien met hoge voeg: goed befietsbaar (Het Eilandje,
Antwerpen)

72

Moutstraat, Brussel

De Coninckplein, Antwerpen
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Marktplein in Turnhout

Middengoot kasseien (marktplein Turnhout)
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Hansbeke

350 cm

240 cm

30
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Vlaggestok

Parasol

44 cm
Paaltje

110 cm
Bank

Prullenbak

Lantaarn

Bewegwijzering

Straatmeubilair

In de dorpsstraat (en heel Hansbeke) wordt
hetzelfde type straatmeubilair (uit dezelfde
‘familie’) gebruikt. In de dorpsstraat wordt het
straatmeubilair bovendien ‘op één rij’ geplaatst.
Dit zorgt voor een rustiger straatbeeld en
definieert een veilige (=autovrije) zone voor
voetgangers.
Het voorgestelde straatmeubilair is ingetogen.
Het meubilair sluit goed aan bij het historische
karakter van de Hanbeke en is tegelijk ook
modern. Qua vorm en kleur vormt het meubilair
een eenheid.

Reclamebeleid
Het reclamebeleid is zeer belangrijk voor een
rustig straatbeeld. Op het moment zijn er veel
verschillende soorten uithangborden. Vooral
omdat het dorp een beschermd dorpsgezicht is,
kan een eenduidige en ingetogen reclamebeleid
veel bijdragen aan het beeld en de eenheid
van het dorp. Agentschap Ontroerend
Erfgoed werkt momenteel aan de opmaak
van een afwegingskader voor publiciteit dat
betrekking heeft op alle soorten publiciteit (ook
aankondigingen bijvoorbeeld).
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Straatlantaarn, Metronomis fluid, Philips

De groenplaats zitbank met of zonder leuning

Bewegwijzering

Fietsnietje (koker)

Paaltjes (Judi)

Capitole, afvalbakken
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Impressiebeeld dorpsstraat gelinkt aan trage wegen netwerk
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5.2 Stationsplein
5.2.1 Kans voor de toekomst
78

Op de plek van het huidige parkeerhof tussen het cultuurhuis en het station stond vroeger ook bebouwing.

Het plein ten noorden van de stopplaats
Hansbeke (eerder in de tekst genoemd
‘stationsplein’) was in het verleden bebouwd.
Historisch gezien heeft Hansbeke op deze plek
dus geen stationsplein. De open ruimte bij het
station doet al vele jaren dienst als parkeerplaats
en als ruimte voor de markt en de kermis. Op
alle andere dagen wordt Hansbekedorp ter
hoogte van de spoorovergang gedomineerd
door het doorgaande auto en vrachtverkeer.
Door de knip in de dorpsstraat en de sluiting van
de gelijkvloerse spoorovergang zal het verkeer
afnemen en ontstaat de mogelijkheid om van
deze open ruimte daadwerkelijk een publieke
ruimte te maken.

Het nieuwe stationsplein kan een uitnodigende
entree en ontmoetingsruimte vormen voor het
dorp, met ruimte voor divers publiek gebruik
en activiteiten. Gevrijwaard van geparkeerde
auto’s biedt het plein behalve voor de markt en
de jaarlijkse kermis, ook ruimte voor terrassen
en voor verschillende kleinere en grotere
evenementen. De stationsomgeving dient
kwalitatief hoogwaardig en integraal te worden
heringericht, om de ruimtelijke, economische en
toeristische kansen maximaal te benutten.
Het masterplan voor het stationplein bouwt voort
op het reeds vergunde plan van Infrabel en AWV.
Voor de ontwikkeling een integraal ontwerp,
rekening houdend met de bestaande plannen,
is tijdig overleg met Infrabel en AWV voor het
afstemmen van de werken noodzakelijk.
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Impressie toekomstige situatie stationsplein

Huidige situatie stationsplein

5.2.2 Ruimtelijke opzet
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Belangrijke verbinding tussen het ‘bovenplein’ en benedenplein’.

Routing: het stationsplein vormt de centrale plek waar verschillende
stromen elkaar passeren.

Het uitgangspunt voor de herinrichting van het
stationsplein is het creëren van een eenheid. Het
plein, van het spoor tot aan het cultuurhuis, wordt
als één doorlopende ruimte ontworpen.
Het ‘bovenplein’ (stationsplein) en het
‘benedenplein’ (de spooronderdoorgang en
stopplaats) worden ruimtelijk zo goed mogelijk
met elkaar verbonden; als een vloeiende
overgang tussen zuid- en noordkant van het dorp.

Het plein dient zijn groene karakter te behouden.
Dit zorgt voor een ‘groene verbinding’ tussen
de tuin van het cultuurhuis en het groene
geluidsscherm. Het streven is om de bestaande
lindebomen te behouden, als ook de ligusterhaag
langs de blinde gevels aan de oostzijde van het
plein. Bij de positionering van overig groen dient
rekening te worden gehouden met de tijdelijke
functies op het plein.

Het stationplein is een ruimte waar verschillende
verkeerstromen elkaar kruisen. Ook zijn er veel
voorzieningen gelegen aan en in de buurt van het
plein. Dit maakt het plein een belangrijke schakel
in het netwerk van langzaam verkeer.

De auto is te gast op het plein. De verbinding
voor gemotoriseerd vervoer loopt over de
Merendreestraat. Fietsers en voetgangers zijn
de koning op het plein. De comfortstroken
garanderen een veilige en comfortabele
verbinding met het station en de fietsenstallingen
aldaar.
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stationsplein

fiets- en voetgangerstunnel

5.2.3 Gebruik en functies
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Mogelijke inrichting kermis op het stationplein

De herinrichting van het stationsplein houdt
rekening met divers toekomstig gebruik. Er wordt
rekening gehouden met tijdelijk (en eventueel in
toekomst veranderende) functies zoals de markt,
een mobile kiosk en de kermis door een flexibele
inrichting.
Het stationsplein biedt ruimte voor terrassen,
zowel voor de reeds bestaande en toekomstige
horecagelegenheden. Hansbeke heeft een
goed horeca aanbod. Om dit te behouden en te
versterken kan de mogelijkheid van een extra
terrasmogelijkheid hier aan bijdragen.

Het stationsplein biedt ruimte aan een aantal
Kiss&Ride parkeerplaatsen bij het station.
Bij het station en in de Merendreestraat is
voldoende parkeergelegenheid. (zie paragraaf
5.1.3)
De ruimte voor het cultuurhuis (binnen de huidige
tuinmuur) wordt onderdeel van de dorpsstraat.
De bestaande tuinmuur wordt vervangen door
een moderne muur die tevens dienst doet als
zitelement en die qua vormgeving aansluiting
vind bij het andere meubilair in Hansbeke. Zie ook
de volgende paragraaf over de parksite van het
cultuurhuis.
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Terras aan de stopplaats

Ruimte voor tijdelijk gebruik, evenementen en de markt

5.2.4 Inrichting en materialisatie
88

Een sterke afkadering van het stationsplein door een materialisering van gevel tot gevel.

De materialisatie en inrichting van het
stationsplein sluiten door het gebruik
van een beperkt pallet aan materialen en
inrichtingselementen goed aan op de inrichting
van de dorpsstraat en de rest van Hansbeke.
Het stationsplein wordt van gevel tot gevel in één
materiaal uitgevoerd: platines of kasseien, zoals
in de vergunde bouwaanvraag van Infrabel en
AWV (aangegeven met rode stippellijn) genoemd
wordt. De platines/ kasseien worden doorgezet
over het hele plein (en in Hansbekedorp), om
een eenheid in het straatbeeld te bereiken.
Ook met het oog op eventuele toekomstige
herstelwerkzaamheden zijn kasseien wenselijk.

Het stationsplein wordt barrièrevrij uitgevoerd
zodat het plein goed toegankelijk is voor
iedereen. Ook worden comfortstroken voorzien
voor fietsers en kinderwagens. De inrichting en
vormgeving sluit aan op de nieuwe inrichting van
Hansbekerdorp.
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Referenties verharding en bomen
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Impressie toekomstige situatie stationsplein

Het stationsplein wordt ingericht als
verblijfsruimte met hoogwaardig meubilair en
voldoende zitgelegenheden. Het meubilair is
(zoals ook in de dorpsstraat) ‘familie van elkaar’.
De vuilbakken, banken, fietsenrekken, paaltjes en
lantaarnpalen passen bij elkaar en vormen door
Hansbeke heen een geheel. Het meubilair sluit
aan bij het historische karkater van Hansbeke,
maar is ook eigentijds.
Blinde gevels van het stationsplein worden waar
mogelijk van (klim)beplanting voorzien. Bij de
positionering van overig groen dient rekening te
worden gehouden met de tijdelijke functies op
het plein.

Er wordt rekening gehouden met de plannen van
Infrabel en AWV voor het stationsplein. Zo zijn
parkeervoorzieningen voor fietsers opgenomen
op het pleintje ten oosten van het stationsplein.
Als extra animatie van het plein stellen we voor
om een fontein te plaatsen in de vorm van
verholen spuiters, die echter het meervoudig
gebruik van het plein niet in de weg staat.
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Referenties straatmeubilair

5.3 Parksite cultuurhuis
5.3.1 Kans voor de toekomst
92

Zichtas vanuit het park op de achterzijde van het cultuurhuis, met de grote monumentale beuken aan weerszijden.

Het cultuurhuis heeft - behalve als ‘‘groen
monument’ - een belangrijke betekenis voor de
leefgemeenschap van Hansbeke. De publieke
functie van het cultuurhuis zal in de toekomst
bewaard blijven. Daarom is het belangrijk dat
ook het park een aangename verblijfsplek is voor
bewoners. Een heropwaardering van de tuin is
dus van grote betekenis voor het dorp.
Zowel de centrale locatie in het dorp als ook
de waardevolle bomen maken dat de tuin een
zorgvuldige inrichting verdient. Het ensemble van
cultuurhuis en bijbehorende tuin kan niet los van
elkaar worden gezien. In het beheersplan wordt
nogmaals de nadruk gelegd op de koppeling
tussen de waardevolle bomen en het bouwkundig
erfgoed. Met name de zichtassen op de voorkant
en op de achterkant van het cultuurhuis dienen te
worden gehandhaafd. Zie ook pag. 96

De parksite is een wezenlijk onderdeel van het
trage wegen netwerk. Het park vomt een directe
verbinding tussen dorpsstraat / stationplein
en de achterliggende Doornsbosstraat. Bij een
eventuele herinrichting dient hiermee rekening
te worden gehouden. Door de achterzijde van
de tuin anders in te richten qua beplanting,
ontstaat meer doorzicht naar de Doornbosstraat
en andersom, en wordt deze voetverbinding
verbeterd.
Naast de verbinding met de Doornbosstraat
zal in de toekomst ook een nieuwe trage
wegverbinding worden gerealiseerd richting
het parkeerhof achter restaurant Onder den
Toren en verder door naar Hansbekerdorp, zoals
aangegeven in het RUP.
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Mogelijk toekomstbeeld

Huidige situatie parksite

5.3.2 Ruimtelijke opzet
94

Uitwerking parksite cultuurhuis, schaal 1:500
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5.3.3 Gebruik en functies
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Handhaven en versterken van de zichtassen op het cultuurhuis

Visueel openmaken van de tuin, doorgang stimuleren

Aandacht voor gebruiksfuncties, maar zorgvuldig een plek hiervoor kiezen
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Principedoorsnede cultuurhuis met voor- en achtertuin

Tijdens Studio Hansbeke is door bewoners
aangegeven dat zij veel waarde hechten aan het
gebruik van de tuin als recreatieve verblijfsplek.
De wens is om de inrichting van het park goed af
te stemmen op het gebruik.
De ruimte rond het cultuurhuis heeft in ruimtelijk
opzicht duidelijk twee gezichten: de voorzijde die
zich tot de hoofdstraat richt, en een verrassend
rustige, groene achterzijde. In de huidige situatie
worden aan beide van het cultuurhuis kanten
auto’s geparkeerd.
In de toekomst zal de voorzijde van het
cultuurhuis meer onderdeel worden van de
dorpsstraat, door een andere parkeeroplossing
toe te passen en door de nieuwe verharding van
de dorpsstraat door te laten lopen tot aan de
gevel van het cultuurhuis.

Ook aan de achterzijde is parkeren niet langer
gewenst. Deze zijde grenst aan de park en dient
een groene, recreatieve uitstraling te hebben.
Bij het gebruik van de open ruimte tussen de
bomen dient rekening te worden gehouden
met de belasting op het wortelpakket van
monumentale bomen. (met name beuk is hier erg
gevoelig voor). Hierbij zou een boomdeskundige
geraadpleegd moeten worden.
Bij evenementen worden maatregelen getroffen
die ervoor zorgen dat schade aan de bomen en
wortelpakket wordt voorkomen.
De speeltoestellen in het park zijn enigzins
verouderd en dragen in de huidige staat niet bij
aan de schoonheid van het park. Voor spelen
in het dorp kan het beste worden gezocht
naar een betere plek, bijvoorbeeld in de groene
spoorcorridor (zie volgende kans). Er is op dit
moment geen afstandrelatie tussen de scholen /
dagverblijven en de huidige speelobjecten.
Bij de eventuele vervanging van de houten kiosk
zou beter gedacht kunnen worden aan een
plaatsing op het stationsplein.

5.3.4 Inrichting en materialisatie
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Impressie toekomstige situatie stationsplein

De parkinrichting (verharding, beplanting en
meubilair) is gedateerd en deels versleten. Een
opknapbeurt kan plaatsvinden in meerdere fases.

meegenomen. Eventuele nieuwe heesters dienen
niet hoger te worden dan ooghoogte. Hier wordt
in het beheer rekening mee gehouden.

De bestaande verharding is in de loop der tijd
achteruit gegaan. De bestaande betontegels
op het wandelpad dienen te worden vervangen
door halfverharding, aansluitend op de ruimte
direct achter het cultuurhuis. De bestaande
wandelroute wordt uitgebreid naar de nieuwe
voetweg aan de noordzijde. De circulatie dient
goed onderzocht te worden om een ongewenst
‘olifantenpad’ dwars door de tuin te voorkomen.

Voor de verdere inrichting waren enkele
suggesties van bewoners waren verder een bbq
en een nieuwe loofgang. (deze laatste was hier
oorspronkelijk aanwezig)

Wat betreft de beplanting kan worden gekeken
waar nog ruimte is voor heesters en klimplanten
(denk aan de afscheiding van de tuinen aan de
noordzijde), rekening houdend met belangrijke
zichtassen. De huidige groene afscheiding
aan oost- en zuidkant door hagen wordt hierbij

De ruimte aan de voorzijde wordt gevrijwaard
van lelijke bakken en borden. De bestaande
tuinmuur wordt bij de herinrichting meegenomen;
eventueel kan deze worden vervangen door een
nieuwe muur die tevens kan dienen als zitbank.
De muur zelf heeft als bouwkundig element
weinig erfgoedwaarde maar dat er daar vroeger
een muur stond heeft wel erfgoedwaarde.
Ook vanuit functionaliteit is enige vorm van
afscheiding gewenst.
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Verwijderen lelijke bakken en borden

Aandacht voor waardevolle bomen

Referentiebeeld bbq

Referentiebeeld loofgang

De groenplaats zitbank met of zonder leuning

5.4 De groene spoorcorridor
5.4.1 Kans voor de toekomst
100

Lege kavels wachtend op een nieuwe invulling

De reeks lege kavels langs beide zijden van het
spoor bieden de mogelijkheid om samen met
de groene geluidsschermen één doorgaande
groene structuur te vormen, met recreatieve en
ecologische meerwaarde. Deze ‘groene corridor’
kenmerkt de nieuwe spooromgeving, die niet
zozeer de rug keert naar de geluidsschermen,
maar die deze ruimte juist in gebruik neemt en
opwaardeert.

De open ruimtes langs het spoor zijn in eigendom
van Infrabel. Op termijn zullen delen hiervan
wellicht weer verkocht worden. Nu is hét moment
om een voorstel te doen voor de inrichting van
deze spoorzone. Hoofduitgangspunt hierbij is dat
de spoorcorridor integraal als één doorgaande
ruimte wordt heringericht.

101

Mogelijk toekomstbeeld

Huidige situatie Kerkakkerstraat

5.4.2 Huidig gebruik en potentie
102

Opmerkingen en ideeën tijdens Studio Hansbeke

Bij de herinrichting wordt onderzocht welke
kavels geschikt zijn voor verkoop (verdichting
door nieuwbouw) en welke reststukken juist beter
dienen als groene openbare ruimte.
Sommige lege kavels worden nu al door
bewoners op een informele manier ‘in gebruik’
genomen. Een kippenhok hier, natuurlijke
speelobjecten en provisorisch meubilair daar.
Qua sfeer sluiten de open veldjes goed aan
bij de andere open groene ruimtes achter de
dorpsstraat. Zij dragen bij aan de landelijke sfeer
in het dorp. Ook in de toekomst ligt de nadruk
op het gebruik van de (openbare) ruimte door
bewoners. Er wordt boven onderzocht op welke
manier bewoners actief bij de herinrichting
betrokken kunnen worden.

Verder wordt de fietssnelweg integraal in
het ontwerp van de groene spoorcorridor
meegenomen.
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Nieuwe woningen aan het spoor

Betrek bewoners bij het onderhoud

Aandacht binnen straatprofielen voor verschillende gebruikers

5.4.3 Ruimtelijke opzet
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Uitwerking groene spoorcorridor, schaal 1:2.500
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Impressie toekomstige situatie groene spoorcorridor

Betrekken van omwonenden bij de inrichting / keuze van groensoorten e.d. (voorbeeld A27 Nederland)

5.4.4 Inrichting en materialisatie
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Bij tunnel: harde oplossing

Bij minimale ruimte: groenscherm

Bij overruimte: park of speelplek
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Meerwaarde: wilde kamperfoelie (geur) of plukfruit (voedsel)

Bij het verfraaien van het geluidsscherm kan gedacht worden aan het
gebruik van oude afbeeldingen van het stationgebouw.

Meer concreet gaat het bij de inrichting van
de groene spoorcorridor over de uitstraling
van de geluidsschermen en de inrichting van
aangrenzende open ruimtes.
In het algemeen geldt dat bij de keuze van
beplanting én in het beheer gezocht wordt naar
het toevoegen van ecologische waarde. Voor
de geluidssschermen wordt onderzocht hoe
mogelijk extra variatie kan worden aangebracht,
denk aan verschillende beplantingssoorten
en aan de eventuele verfraaiing van de harde
schermen. Mogelijk kan een verwijzing
gemaakt worden naar het stationsverleden,
bijvoorbeeld door het gebruik van bewaarde
stationsonderdelen. Bijvoorbeeld ter plaatse
van de onderdoorgang. Voorwaarde is dat de
toevoeging geen ‘gekunstel’ wordt.

De precieze invulling van de schermen kan in
overleg met bewoners tot stand komen. De A27
in Nederland kan hierbij als voorbeeld dienen,
waarbij onderscheid werd gemaakt tussen
privétuinen, collectieve- en openbare ruimtes.
Voor wat betreft de aangrenzende ruimte langs
de schermen dient zorgvuldige aandacht uit te
gaan naar de verschillende straatprofielen en
wordt rekening gehouden met verschillende
gebruikstypen (voetganger, fietser, auto).
‘Overhoekjes’ die te klein zijn voor
nieuwbouw lenen zich goed voor gebruik als
parkruimte of speelplek. Bij de plaatsing van
nieuwe speelobjecten hebben ‘natuurlijke

5.5 Netwerk trage wegen
5.5.1 Kans voor de toekomst
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Trage weg in de vorm van een karrenspoor met goed onderhouden hagen aan weerszijden

Het netwerk van trage wegen biedt letterlijk een
kijkje achter de schermen in Hansbeke en is
daarom een belangrijke drager van de identiteit
van het dorp. Om diezelfde reden heeft het
netwerk een belangrijke recreatieve potentie. De
trage wegen vormen directe verbindingen tussen
de dorpskern en achterliggende gebieden, vaak
met een verassend effect.
Het trage wegen-actieplan van de gemeente
Nevele en Regionaal Landschap toont aan dat
er op veel plekken ruimte is voor verbetering.
De acties gaan over het herstellen van tracés
en het heropenen van tenonrechte gesloten
(geprivatiseerde) paden. Trage wegen dienen als
voetweg te worden bewaard en bij te dragen aan
de kwalitatitieve beleving van het dorp.

Het actieplan focust zich voornamelijk op
historische wegen en paden. Dit Masterplan
gaat niet alleen uit van het versterken van het
bestaande netwerk, maar ook van het uitbreiden
van het netwerk door het te koppelen aan de
andere kansen. Waar in de loop van tijd trage
wegen soms verdwijnen, kunnen op andere
plekken wellicht nieuwe verbindingen tot stand
komen.
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Mogelijk toekomstbeeld

Huidige situatie

5.5.2 Netwerk verbeteren en uitbreiden
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Het trage wegen netwerk als drager van verschillende groene ruimtes

Het trage weten netwerk is een thema dat het
hele dorp raakt, zowel in het dorp in de vorm
van karakteristieke kerkwegels, als buiten het
dorp in de vorm van onverharde paden. Het
netwerk van trage wegen is als een spinneweb
die verschillende kleine en grote (groene) ruimtes
met elkaar verbindt, denk aan de parksite bij het
cultuurhuis, de groene achtertuinen en weides.
Doodlopende wegen dienen zoveel mogelijk te
worden voorkomen.
Zowel op structuurniveau als bij de inrichting
dient aandacht uit te gaan naar de verschillende
typen paden, zoals voetwegen binnen
het beschermd dorpsgezicht (wegels) en
buitenpaden. Het onderscheid hiertussen dient te
worden bewaard en waar mogelijk versterkt.

Tijdens de zoektocht naar mogelijke nieuwe
verbindingen zijn een aantal ideeën naar voren
gekomen, waarvan er twee gerelateerd zijn
aan de nieuwe rondweg en belangrijk om in de
toekomst een goede voetverbinding vanuit het
dorp naar het buitengebied te garanderen.
Op de plek waar de toekomstige rondweg de
Voordestraat kruist, zal een oversteek komen
voor voetgangers. Wanneer in de toekomst langs
deze dorpszijde woningen gebouwd gaan worden
dan wordt aanbevolen om hier tegelijkertijd een
nieuwe voetverbinding te realiseren. (zie ook
volgende kans)
Daarnaast is ter plaatse van de kruising
Merendreestraat - rondweg aandacht vereist voor
de ruimte voor de voetganger, binnen dit profiel.
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Wenselijkheidskaart uit de Adviesnota

Verder is geopperd om een nieuwe
voetverbinding te introduceren vanuit het park
bij het cultuurhuis, via het parkeerhofje, naar de
Hansbekerdorp.
De Melkerijstraat en de Leilindenlaan
zijn genoemd als mogelijke alternatieve
(ceremoniële) route naar de begraafplaats.
Het openstellen van privé-wegen vraagt om
betrokkenheid en bereidheid van eigenaars.
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Legenda
Trage weg: handhaven

Bestaande wandelroute

Trage weg: tracé herstellen

Bestaande fietsroute

Trage weg: onderzoeken heropenen

Fiets-o-strade

Mogelijke nieuwe verbinding
Potentiekaart recreatief gebruik trage wegen, schaal 1:10.000
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Tijdelijke ceremoniële route vanaf de Melkerijstraat naar de begraafplaats, via de oude Lindenlaan.

Aandacht voor de voetganger bij het ruimtelijke profiel ter hoogte van de rondweg tunnel.

Mogelijke nieuwe voetverbinding tussen de tuin bij het cultuurhuis en (privaat) parkeerhofje.

5.5.3 Inrichting en materialisatie
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Qua inrichting van de trage wegen valt hier
en daar ook wel wat te behalen. In sommige
gevallen zijn oude voetverbindingen bestraat
met betonklinkers. Het beheersplan voorschrijft
doordachte materiaalkeuzes die passen binnen
historische context. Dit kunnen kasseien zijn,
maar ook halfverharding of zand.
Erfafscheidingen zijn in alle soorten en maten
te vinden in Hansbeke. Varierend van verzorgde
boerenhagen tot eenvoudige schuttingen. Dit
geeft het dorp een zekere charme. Afscheidingen
van niet-natuurlijke materialen dienen te worden
vermeden.

Er kan worden gesproken van grote meerwaarde
wanneer over de afscheiding heen kan worden
gekeken, naar de achterliggende tuin of gebied.
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Impressie ‘Rondje Hansbeke’

Betonklinkers dienen te worden vermeden.

Kasseien of platines zijn daarentegen gewenst.

5.6 De dorpsranden
5.6.1 Kans voor de toekomst
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Dorpsgezicht van Hansbeke

De analyse laat zien dat de dorpsranden van
Hansbeke ‘rafelig’ zijn en dat het landschap
op diverse plekken het dorp ‘binnen dringt’. De
landelijke sfeer van het dorp wordt mede bepaald
door groene dorpskavels en oude hoeves rond
het dorp. Dit is een belangrijke kwaliteit die ook
in de toekomst en bij de nieuwe ontwikkelingen
gewaarborgd dient te blijven.
Het opwaarderen van de dorpsranden en het
versterken van de landelijke sfeer rond het dorp
is bij uitstek een thema dat integraal aangepakt
dient te worden, dus in combinatie met andere
ontwikkelingen rond het dorp.

De toekomstige rondweg en de aangrenzende
bouwgronden zijn goede voorbeelden van
-noodzakelijke- ontwikkelingen die als kans
opgepakt kunnen worden om te bouwen aan een
nieuwe, landelijke dorpsrand. Dit kan uiteraard
alleen mits aan een aantal uitgangspunten wordt
voldaan.

119

Mogelijk toekomstbeeld

Huidige situatie

5.6.2 Uitgangspunten landschap
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Voor de compensatie van bomen worden locaties gekozen die de landschappelijke structuur versterken

Bij de planvorming van de rondweg is rekening
gehouden met de inpassing van de nieuwe weg
in het bestaande landschap. Zo is er bijvoorbeeld
voor gekozen om de nieuwe weg niet ‘aan te
zetten’ met parallele beplantingsstructuren,
die haaks zouden staan op de bestaande
kavelstructuur, die overwegend oost-west
georiënteerd is.
Daarnaast blijft de bestaande waterhuishouding
intact door het maken van duikers onder de weg
door. Voor de instandhouding van de ecologische
waarde van het elzenbroekbosje is dit zeer
belangrijk. Tijdens de werken dient hiermee
expliciet rekening te worden gehouden.

Behalve het goed inpassen van de weg zelf, is
de rondweg een aanleiding om tevens een het
landschap daaromheen ‘aan te pakken’.
Ook hier geldt dat bestaande groenstructuren en
waterlopen in de toekomst op structuurniveau
herkenbaar dienen te blijven. Het herstel van
waterkanten met lijnvormige beplanting speelt
hierbij een grote rol. Bij de compensatie van
bomen (ten behoeve van de rondweg) wordt in
de omgeving gezocht naar het versterken van de
bestaande landschappelijke structuur.
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Legenda

Visiekaart oostelijke dorpsrand

Rondweg

Boscomplex

Sloten

Bouwgronden

Groenstructuur

Trage wegen
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De toepassing van een iets grotere koker op de plek van een duiker
onder de rondweg door, is een relatief kleine ingreep en kan grote
meerwaarde opleveren voor kleine amfibiën.

Met name langs hydrografische structuren
van sloten, grachten en beken stonden vroeger
veel meer lijnvormige landschapselementen
(knotbomen en houtkanten) dan vandaag het
geval is. Het beheersplan wil het terugbrengen
van de knotwilg stimuleren door hier subsidies
aan te koppelen. .
De bestaande landschappelijke structuur aan de
oostkant van Hansbeke bestaat verder uit dichte
boscomplexen met hoogstammige soorten zoals
Populus alba, Populus canescens en Populus
tremula. Deze kenmerkende beplantingsstructuur
van knotwilgen enerzijds en hoogstambomen
anderzijds dient in de toekomst gehandhaafd te
blijven.

Bij nieuwe ontwikkelingen in de dorpsrand
dienen zoveel mogelijk mitigerende maatregelen
te worden getroffen om de ecologische
waarden in stand te houden. Bij de rondweg
bijvoorbeeld, kunnen de duikers die onder de
rondweg geplaatst worden ten behoeve van
de waterhuishouding tevens dienst doen als
ecologische verbinding.
Verder dient rekening te worden gehouden met
zichten op waardevolle landschapselementen,
zoals bomenrijen en oude hoeves zijn. Ook open
zichten over weilanden of akkercomplexen die
waardevol zijn, dienen te worden gehandhaafd,
en indien mogelijk versterkt.
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Uitzicht over de historische akker wordt belemmerd door een hoge taxushaag rond de begraafplaats. Voorstel is om deze te verlagen of aan de
akkerzijde te verwijderen.

Doelstelling beheersplan: behoud en herstel knotboomrijen en
houtkanten langsheen waterkanten

Ook aandacht voor hoogstammige bomen en boscomplexen

5.6.3 Uitgangspunten nieuwbouw
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Bouwgronden in Hansbeke volgens het Gewestplan

Voorbeelduitwerking noordelijkste bouwgrond volgens de vijf hoofdprincipes (legenda)
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Referentiebeelden hoeve

Referentiebeelden dorpswoning

Nieuwbouwplannen dienen bij te dragen aan een
verfraaiing van het dorpsgezicht van Hansbeke.
Tijdens de planvorming gaat de aandacht uit
naar het historische karakter van het landschap
én van het dorp. Nieuwbouw is geënt op
bestaande typologieën: 1) Type hoevegebouw:
één bouwlaag, zadeldak met dakpannen, langse
gevel parallel met de straat. 2) Type dorpswoning:
maximaal twee bouwlagen, hoger volume dan
hoevegebouw, zadeldak met dakpannen.
Voor de invulling van de bouwgronden ligt per
bouwgrond een integraal plan ten grondslag.
Dit plan dient te voldoen aan de volgende vijf
hoofdprincipes:
•

bestaande kavelstructuur, waterlopen
en groenstructuren dienen te worden
gerespecteerd

•

Bij de komst van nieuwe woningen komen
tegelijkertijd nieuwe voetverbindingen tot
stand. (uitbreiden trage wegen netwerk)

•

Bij de positionering van woningen wordt
bewust ontworpen aan het dorpsgezicht. Er
zijn ook woningen die hun voorkant naar het
open landschap richten.

•

Achterkanten van woningen worden
zo mogelijk gekoppeld aan nieuwe
informele tussenruimtes (voortbordurend
op de bestaande stedenbouwkundige
dorpsstructuur)

•

Eventuele geluidswering en fysieke overlast
wordt integraal meegenomen in het plan (in
de vorm van geluidswerende gevels, door
afstand te houden of door boomgroepen
zodanig te plaatsen dat de weg minder
overlast geeft)
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6

Richting de uitvoering

6.1

Fasering

Het masterplan schets een dynamisch
toekomstbeeld waar gefaseerd naar toegewerkt
zal moeten worden. De verschillende kansen
(of deelgebieden) kunnen relatief autonoom
van elkaar ontwikkeld en geïmplementeerd
worden. Een aantal kansen zijn direct of indirect
gekoppeld aan de aanleg van rondweg en de
verdubbeling van het spoor. Neem bijvoorbeeld
de herinrichting van het stationsplein, de
groene corridor of de dorpsstraat. Deze kunnen
redelijkerwijs pas worden aangepakt als de
werken aan het spoor zijn afgerond.
Aangezien de herinrichting van het stationsplein
deels door infrabel / AWV en deels door
de gemeente zal worden bekostigd, is een
afstemming van het ontwerp (en later ook de
werken) essentieel. Er zal dan ook, als duidelijk
is wanneer de werken van Infrabel / AWV zullen
beginnen, tijdig gestart moeten worden met de
inrichtingsplannen van het stationsplein.
Wat betreft de vernieuwing van de dorpsstraat
is het aan te raden om te wachten tot de
werken aan het spoor zijn afgerond om te
voorkomen dat werkverkeer over het net
nieuw aangelegde Hansbekedorp rijdt. Een
verkeersstudie van de situatie na het feitelijk
sluiten van de spoorwegovergang door de
werken aan het spoor kan helpen om het ontwerp
voor de dorpsstraat verder te verfijnen en de
uitgangspunten in het masterplan te verifiëren.

Het ontwerpproces voor de inrichting van
Hansbekedorp en stationsplein kan uiteraard
al tijdens de werken van Infrabel / AWV
plaatsvinden.
De overige kansen, het versterken van het
netwerk van trage wegen en de herwaardering
van de parksite van het cultuurhuis, staan los
van de overige werken. Hiermee kan in principe
dan ook direct gestart worden. Met name de
opwaardering van de parksite kan al op korte
termijn een zichtbare verbetering van het dorp en
de leefgemeenschap betekenen, die de ambities
van het gemeentebestuur voor de burger direct
tastbaar maakt.
De herwaardering van het netwerk van trage
wegen kan het beste gekoppeld worden aan
de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Op het moment dat een trage weg toe is aan
onderhoud kan deze - binnen de visie van zowel
het beheerplan als het masterplan - vernieuwd
en verbeterd worden. Met aanleg van nieuwe
trage wegverbindingen (missing links) kan het
beste direct gestart worden, aangezien eventuele
procedures met private grondeigenaren
doorgaans veel tijd kosten.
Tot slot vormen de dorpsranden van Hansbeke
met de toekomstige dorpsuitbreidingen een
thema waar continue aandacht aan moet worden
blijven besteed. De inpassing van de rondweg
heeft daarbij op dit moment de prioriteit.

Parksite Cultuurhuis (2018)
Netwerk trage wegen
Dorpsranden / dorpsuitbreiding
Werken Infrabel en AWV
Het stationsplein
Om de zes kansen te kunnen uitbuiten is een goede afstemming met
de werken aan het spoor en de rondweg van groot belang.
Omdat er tijdens de totstandkoming van dit masterplan nog geen
duidelijkheid was over de precieze planning van deze allesbepalende
werken, blijft de planning van het masterplan indicatief. De timing van
de masterplan-onderdelen is weergegeven in relatie tot de uitvoering
van spoorwegverdubbeling en rondweg.

Dorpsstraat
Groene spoorcorridor
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Zoom masterplankaart

6.2

Globale kostenraming
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De dorpsstraat, het stationsplein en de parksite
bij het cultuurhuis hebben in het masterplan een
vrij concrete uitwerking gekregen. Voor deze
drie onderdelen zijn de realisatiekosten globaal
berekend.

De begroting van het stationsplein geeft de
kosten weer van het gehele stationsplein zoals
door de rode doorgetrokken lijn aangegeven. Dit
omvat ook een deel dat door Infrabel / AWV zal
moeten worden bekostigd en dat reeds onderdeel
is van een eerder goedgekeurde bouwaanvraag
(rode stippellijn).
Het pleintje aan de westkant van het stationsplein
met de fietsenstallingen van Infrabel / AWV, de
trappen naar beneden en het benedenplein zijn
niet meegenomen in deze begroting.

Begroting van de dorpsstraat

Begroting van de parksite cultuurhuis

Begroting van het stationsplein
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DORPSSTRAAT

RAMING HANSBEKE - dorp
Omschrijving der werken

ARTGINEERING
Eenheid

Totaal Eenheidsprijs
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Totale prijs

VOORBEREIDENDE WERKEN
opbraak verhardingen en lijnvormige elementen
opbraak gebouwen en constructies
rooien beplantingen
rooien bomen
opbraak diversen
meerprijs afvoer verontreinigde gronden

m²
tvs
tvs
st
tvs
tvs

5.650
1
1
0
1
1

6
5.500
750
250
5.000
65.000

31.075
5.500
750
0
5.000
65.000

totale deel

107.325 €

ONDERFUNDERINGEN, FUNDERINGEN EN VERHARDINGEN
trottoir en weg, klinkers
fietspad (1.25m), groote klinkers
totale deel

m²
m²

3.010
325

m²

3.335

ml

260

170
200

511.700
65.000
576.700 €

RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER
riolering werken

50

13.000

totale deel

13.000 €

LIJNVORMIGE ELEMENTEN
totale deel
ALLERLEI
straatmeubilair, vrijstaande banken
straatmeubilair, afvalbak
straatmeubilair, fietsleunhek
straatmeubilair, paal
straatmeubilair, paal, vlag
verlichting, paal
marktvoorzieningen ondergronds
fontein
signalisatie (definitief)

st
st
st
st
st
st
st
st
tvs

6
3
25
200
2
10
0
0
1

1.000
1.200
300
150
500
1.000
15.500
65.000
5.000

6.000
3.600
7.500
30.000
1.000
10.000
0
0
5.000

totale deel

63.100 €

BEPLANTING
bomen 30/35 in verharding
bomen 25/30 in verharding
bomen, meerprijs ondergrondse verankering
bomen, meerprijs boomrooster
beplanting

st
st
st
st
m²

0
6
6
6
0

1.242
1.042
120
1.500
40

0
6.252
720
9.000
0

totale deel

15.972 €

ONVOORZIEN
totale deel
onvoorzien werken 15%

116.415 €

TOTAAL excl. BTW
BTW 21%
TOTAAL incl.BTW
Prijs / m² excl. BTW
Prijs / m² incl. BTW
Dorp

892.512 €
187.427 €
1.079.939 €

m²

3.335

268 €
324 €
892.512 €

*De prijzen in de raming zijn inclusief aansluiting op het bestaande rioleringnetwerk (dus geen structurele rioleringswerken).
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STATIONSPLEIN
RAMING HANSBEKE - plein
Omschrijving der werken
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ARTGINEERING
Eenheid

Totaal Eenheidsprijs

Totale prijs

VOORBEREIDENDE WERKEN
opbraak verhardingen en lijnvormige elementen
opbraak gebouwen en constructies
rooien beplantingen
rooien bomen
opbraak diversen
meerprijs afvoer verontreinigde gronden

m²
tvs
tvs
st
tvs
tvs

2.315
1
1
0
1
1

6
5.500
750
250
5.000
65.000

12.733
5.500
750
0
5.000
65.000

totale deel

88.983 €

ONDERFUNDERINGEN, FUNDERINGEN EN VERHARDINGEN
trottoir en weg, klinkers
fietspad (1.25m), groote klinkers

m²
m²

totale deel

2.190
125

170
200

372.300
25.000

2.315

397.300 €

RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER
riolering werken

ml

140

50

7.000

totale deel

7.000 €

LIJNVORMIGE ELEMENTEN
totale deel
ALLERLEI
straatmeubilair, vrijstaande banken
straatmeubilair, afvalbak
straatmeubilair, fietsleunhek
straatmeubilair, paal
straatmeubilair, paal, vlag
verlichting, paal
marktvoorzieningen ondergronds
fontein
signalisatie (definitief)

st
st
st
st
st
st
st
st
tvs

6
5
25
0
3
5
5
1
1

1.000
1.200
300
150
500
1.000
15.500
65.000
5.000

6.000
6.000
7.500
0
1.500
5.000
77.500
65.000
5.000

totale deel
BEPLANTING
(optioneel)
bomen 30/35 in verharding
bomen 25/30 in verharding
bomen, meerprijs ondergrondse verankering
bomen, meerprijs boomrooster
beplanting

173.500 €

st
st
st
st
m²

6
0
6
6
80

totale deel

1.242
1.042
120
1.500
40

7.452
0
720
9.000
3.200
20.372 €

ONVOORZIEN
totale deel
onvoorzien werken 15%

103.073 €

TOTAAL excl. BTW
BTW 21%
TOTAAL incl.BTW

790.228 €
165.948 €
956.175 €

Prijs / m² excl. BTW
Prijs / m² incl. BTW
Plein

341 €
413 €
790.228 €

m²

2.315
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PARKSITE CULTUURHUIS
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De globale raming voor de parksite is opgemaakt door SmitsRinsma Ingenieurs

*De prijzen in de raming zijn exclusief mogelijke subsidies in het kader van het beheersplan.
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