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Contact: Reiboekstraat 85 – Deinze - Nele.union@telenet.be -  0476 480 510 

 

Aan Agentschap Wegen en Verkeer – Dhr. Pieter Van 
Nieuwerburgh, Mevr. Katrien De Cock 

Koningin Maria-Hendrikaplein 70, bus 81 

9000 Gent 

 

BETREFT: Hansbeke - Beplanting rondweg  

 

Geacht Mevrouw, Mijnheer, 

Afrit 12 Hansbeke (dorpsraad) is bekommerd om de aanleg van de rondweg in Hansbeke. Deze weg 
heeft een grote impact op de omgeving. Meerdere hectaren groen zijn verdwenen. Het gaat om bos, 
bomen, struiken, tuinen, landbouwgrond, grachten en poelen. Er komt bijna uitsluitend beton en 
asfaltverharding voor in de plaats. Afrit 12 Hansbeke ijvert voor een maximale en directe 
compensatie aan groen in de onmiddellijke omgeving van de rondweg. 

Wij vernamen van stad Deinze dat de smalle restpercelen langsheen de rondweg eigendom worden 
van uw bestuur en dat uw diensten ook zullen instaan voor het onderhoud. De Deinse schepenen 
Van Thuyne en Cornelis wisten ons bovendien te vertellen dat er een beplantingsplan bij de 
Omgevingsvergunning werd goedgekeurd. Wij richten ons tot u als toekomstig beheerder van de 
rondweg. 

We hebben enkele vragen en suggesties waarop wij graag uw reactie vernemen: 

Noordelijk deel van de rondweg: 

Volgens het beplantingsplan zouden tussen Vaartstraat en Merendreestraat enkele straatbomen 
voorzien zijn (linden) ter hoogte van de aansluiting Vaartstraat-rondweg en ter hoogte van de 
keerrotonde, naast enkele op het naastliggend terrein. 

1 . Worden die straatbomen voorzien op de lange middenberm die ligt tussen kruispunt 
Vaartstraat en kruispunt Voordestraat? Dat zou inderdaad mooi en goed zijn want de overige 
middenbermen zijn volledig dicht gebetonneerd…Is er mogelijkheid om deze verharde bermen 
op termijn te ontharden?  
 
2. Kan overwogen worden niet alleen struikgewas te planten maar eveneens een poel aan te 
leggen aan de keerrotonde op het naastliggende terrein? Volgens ons kan dit een goede zaak 
zijn voor de fauna en flora maar ook voor waterhuishouding in het waterzieke gebied. 
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3. Welke maatregelen kunnen er worden genomen om migrerende dieren (reeën, egels, 
amfibieën, …) te beschermen tegen het verkeer?  
  

We hebben begrepen dat de ruimte (met de baangrachten) naast de rondweg te beperkt is in de 
zone tussen Vaartstraat en Doornbosstraat om er bomen of struiken aan te planten maar dat hier en 
daar wel struikgewas is voorzien in het deel voorbij de keerrotonde en de ventwegen.  

Er zijn echter restpercelen aan de westzijde van de baangrachten.  

4. Kunnen op die restpercelen ook bomen geplant worden en niet alleen struikgewas? 
 
5. Wordt overwogen om op de keerrotonde bomen te planten? 

 

Zuidelijk deel van de rondweg: 
 
Langsheen de rondweg (aan beide zijden) zou een bomenrij komen (haagbeukbomen) in het deel 
tussen de Grote Merestraat/Brugseheirweg en de rotonde Nevelestraat. Ook zouden enkele olmen 
en esdoorns aangeplant worden in groenzones nabij de Nevelestraat en Brugseheirweg/Cardijnlaan. 
 

6. Kunnen naast - of in de plaats van - haagbeuk, olmen en esdoorns ook linden of andere 
inheemse bomen van eerste grootteorde aangeplant worden? Linden zijn vrij typisch voor 
Hansbeke (cfr. het houtig erfgoed, o.a. kerkplein – kasteeldreef) 
 
7. Komt er een boom (of bomen) op de rotonde Nevelestraat? Indien ja, mogen we daar een 
linde suggereren? 
 

Wij weten dat de beplanting deel uitmaakte van het bouwdossier maar als beheerder van de 
rondweg zijn wellicht nog aanpassingen door uw diensten mogelijk.  
  
In ieder geval zullen de Hansbekenaren – en uiteraard zij niet alleen – u dankbaar zijn voor alle extra 
groen in de buurt van de rondweg. Vanzelfsprekend zijn wij als vereniging steeds bereid met uw 
diensten hierover verder van gedachten te wisselen. 
 
Wij willen u dan ook graag uitnodigen om ons het beplantingsplan toe te lichten en de details hiervan 
samen met ons op constructieve wijze verder uit te werken waar mogelijk. Het is wellicht het beste 
dat u ons hieromtrent eerst contacteert (Contactpersoon: Miguel Berteloot – gsm 0476-67.29.48 – e-
mail: mberteloot@yahoo.com) om de eventuele modaliteiten voor een eventuele gedachtewisseling 
met onze werkgroep nader te bespreken. 
 
Met dank bij voorbaat voor uw antwoord, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De kerngroep van Afrit 12 Hansbeke 
 


