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Hansbeke 29 augustus 2022 

 

Verwijzend naar jullie schrijven van 23/06/2022 met kenmerk TD/PC/EDL/2006 in verband met het 

hergebruik van de elementen van het oude station van Hansbeke.  

 

Geacht College, 

 

 

Nu de tunnel en de geluidsmuren stilaan vorm gekregen hebben in ons dorp, vonden wij de tijd rijp om 

een werkgroep op te richten rond de aankleding hiervan.  

We verzamelden ideeën via een suggestiemoment op de dorpsraad van 31 maart jl, via een 

brainstormsessie ter plekke aan het station met de werkgroep en via de voorstellen die ons bereikten 

via facebook en andere digitale kanalen.  

Uit al die infomomenten, willen we eerst een aantal principes waar we ons unaniem achter scharen, 

met jullie delen.  

Welke principes willen we hanteren? 

• Geen kakafonie tussen geluidsmuren, tunnel en omgeving. Moet iets zijn dat een eenheid 

vormt. 

• De aankleding van de geluidsmuren moeten een "waw" gevoel geven, de aandacht moet 

ernaartoe gezogen worden van iedereen die er passeert (langs Nevelestraat en langs 

Hansbekedorp). 

• De geluidsmuren die kunnen aangekleed worden, zijn zeer lang, dus 

eenheid van design is noodzakelijk. 

• Speelse noot, levendig, vrolijk.  

• Inbreng van Hansbekenaren is belangrijk. 

• Niet alles hoeft permanent te zijn: wisselaankleding kan ook en heeft het voordeel dat dit de 

aandacht blijft trekken. 

• We willen er graag een warme ‘ontmoetingstunnel’ van maken. Daarom hadden we graag, 

waar het kan, de kille betonafwerking of geluidsmuren ter hoogte van het dorp, afgewisseld 

gezien met warme houtafwerking - hout en beton combineren vaak mooi samen!. (cfr de 

Reisduiftunnel voor auto’s waar het voor snelle passanten ook met hout werd afgewerkt). 

Door een warm gevoel te creëren zal de ruime tunnel aantrekkelijk kunnen gemaakt worden 

om samen te komen. Op die manier kan de inrichting van de tunnel en tunnelomgeving het 

gevoel van ‘gespletenheid’ door de brede sporen midden in ons dorp, wat verzachten. Een 

mooie inrichting zal de samenhorigheid bevorderen, daarvan zijn we overtuigd.  
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In annex vindt u onze voorstellen terug. Deze in geel gekleurd dragen onze voorkeur weg.   

Wij willen jullie tevens melden dat de leden van deze werkgroep steeds bereid zijn tot verdere 

samenwerking met de staddiensten om de tunnel en de tunnelomgeving verder vorm te geven.  

 

Hoogachtend, 

De leden van de werkgroep:  

Koen Degroote, Nelly Martens, Dirk Kerkhove, Wouter Labarque, Eleke Langeraert. 

Nele Union, kernlid Afrit 12 
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Volgende concrete voorstellen bereikten ons.  

1. Aankleding geluidsmuren  

1.1. Gerecupereerde vloertegels uit het oude stationsgebouw, met de “Hansbeke”-tegels in 

verwerkt. Zie inspiratie-voorbeelden van Koen Degroote (bijlage 1) 

1.1.1. Er zullen maar voldoende tegels zijn voor maximaal 1/2 geluidsmuur. 

We verkiezen de Noord-kant (dus de kant van de kerk), ter hoogte van de 

voetgangerstunnel. Er zijn voldoende tegels ter beschikking om 6 van de 23 vlakken te 

vullen ermee.  

1.1.2. Andere geluidsmuur - kant Nevelestraat: replica van de vloertegels uit het oude 

stationsgebouw (nieuwe tegels dus), met de originele "Hansbeke-tegels" erin verwerkt 

1.1.3. Resterende vlakken: afwerken met houten latten (cfr Reisduiftunnel) 

1.2. Print van de stations-gevelstenen, met Hansbeke tegels (geen print, maar de echte tegels) 

erin verwerkt.  

1.3. Geluidsmuren voorzien van een projectiedoek en via camera op die manier, in real-time 

steeds de andere kant van het dorp projecten. Zo heb je een doorkijk, zonder doorzichtige 

geluidsmuren.  

1.4. 1 grote print van het oude stationsgebouw, voorkant en achterkant.  

1.4.1. Kant kerk: voorkant stationsgebouw 

1.4.2. Kant Nevelestraat: achterkant stationsgebouw 

1.5. Verschillende prints van het oude stationsgebouw (hier is de werkgroep minder fan van, 

omdat dit wellicht nooit een "waw" gevoel zal opwekken en eerder het risico groot is dat 

het een kakafonie wordt).  

2. Aankleding binnenkant tunnel 

2.1.  Unaniem: Koen Degroote brengt muurschildering aan (cfr bijlage 2, iets analoogs) op de 

holle wand ter hoogte van de pleintunnel, tussen de trappen naar de perrons (zie foto 1 

bijlage 2) 

2.2. Aankleding muren langsheen trappen:  

2.2.1. Wissellijsten waar Hansbekenaren creaties in kwijt kunnen als sort "tijdelijke 

tentoonstelling" die er 3 maand blijft hangen.  

Vb: tekeningen van de kinderen van de basisschool, werken van een crea-middag van 

de scouts, tekeningen of foto’s van lokale kunstenaars, gedichten en tekeningen van 

Dirk Kerkhove, … 

2.2.2. Prints oude stationsgebouw in verschillende stadia (van oude 

stationsgebouw, vernietiging tijdens oorlog, heropbouw, tot afbraak ervan 

voor de aanleg van de extra sporen) 

2.3. Waar het kan: maximaal levende planten voorzien (vb ter hoogte van de 

voetgangerstrappen, in de weinige aarde die er is). Of in bloembakken. Cfr de Reisduiftunnel 

voor auto’s waar met heel wat klimplanten gewerkt werd.  

2.4. De niet afgewerkte beton wanden bekleden met houten latjes (cfr Reisduiftunnel) – in 

harmonie met de geluidsmuren bovenaan (zie punt 1.1.3) 
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BIJLAGE 1: Bekleding geluidsmuur met 
vloertegels 
 

• Originele vloertegels met of zonder boordstenen. Beeld volgens verhouding geluidsmuur 15 

tegels hoog en 32 tegels breed. Cfr voorbeeld 1) 

• Muurhoog 220cm/15 tegels Postkaartenbeeld  op keramische tegels langs weerszijden 

geluidsmuren (cfr voorbeeld 2) 

• Keramische tegels "Hansbeke" 40cm hoog en 300cm breed op weerszijden geluidsmuren 

VOORBEELD 1: 

 

VOORBEELD 2: deze foto’s genieten onze voorkeur 
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SAMENGEVAT: 

 

 

Bedrukte keramishe tegels cfr:  
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BIJLAGE 2: TEKENINGEN IN TUNNEL 
Foto 1: lokatie waar de tekening best tot haar recht zou komen 

 

Voorbeelden van tekeningen (Koen Degroote) 
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