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INLEIDING

De bewoners van Hansbeke worden geconfronteerd met twee grote 
infrastructurele werken: de spoorverbreding en de nieuwe rondweg. Deze 
zullen een grote impact hebben op het dorp. Zo wordt de dorpsstraat als 
hoofdas in twee geknipt waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk 
is door het dorp. Zowel inwoners als bezoekers moeten dan omrijden via 
de toekomstige rondweg, om het centrum van Hansbeke te bereiken. De 
spoorverbreding brengt ook de nood aan een geluidsscherm met zich mee, 
die het dorp mogelijk verder opsplitst. Ten slotte zal het uitzicht van het dorp 
danig veranderen. De plannen voor de spoorverdubbeling en de rondweg 
hebben echter niet alleen fysiek een impact op het dorp, het creëert ook 
onrust bij de bevolking, die niet allen positief staan tegenover de wijzigingen. 
Bovendien bedreigen de ontwikkelingen het economisch klimaat van het 
dorp. Lokale handelaars, die het reeds moeilijk hadden, sluiten nu misschien 
sneller hun zaak in de dorpsstraat.

Het is cruciaal 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 kansen met zich mee, 
met name voor de dorpskern. Door de ‘knip’ kan de huidige dorpsstraat 
transformeren tot een aangenaam centrum, waarbinnen meer ruimte is 
voor de trage weggebruiker en waar het gemeenschapsleven een plek kan 
vinden. De spoorweg kan een groene corridor vormen in het dorp met nieuwe 
gebruiksmogelijkheden. Met de aanleg van de rondweg in combinatie met 
de ontwikkeling van bouwkavels kan aan een nieuwe oostelijke dorpsrand 
gebouwd worden. Door deze ontwikkelingen in een participatief traject verder 
vorm te geven, kan tevens een bijdrage geleverd worden aan de sociale 
cohesie binnen het dorp.

De ambitie, die wij in voorliggende offerte neerleggen, 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. Dit kader is strategisch en uitvoeringsgericht. Het kader bestaat 
uit het opstellen van een masterplan en beheersplan en wordt ondersteund 
door een actieplan. Een masterplan moet immers ook uitvoerbaar en 
betaalbaar zijn. Naast de opmaak van een ruimtelijk plan, vertalen we dit 
plan naar een ontwikkelingsstrategie. We geven aan op welke wijze dit best 
in de markt gezet kan worden en wat de implicaties zijn op de begroting, 
doorheen de verschillende fasen. Door onze ervaring met ‘investable 
masterplanning’, kunnen we een nieuwe impuls geven aan het dorp met 
de nodige robuustheid en veerkracht, om de gemeente te versterken. We 
willen hierbij inzetten op de combinatie van een heldere visie, een coherente 
strategie en een sterke implementatiecapaciteit.

In voorliggende offerte gaan we eerst in op de analyse van het gebied en 
de observaties die we daaruit meenemen richting de visie (hoofdstuk 1). In 
hoofdstuk 2 zetten we onze visie en ruimtelijk concept uiteen. In hoofdstuk 
3 gaan we in op het doel van het masterplan en de ontwikkelstrategie. 
Hoofdstuk 4 vormt tot slot een beschrijving van onze aanpak.1 : 10 000



01 OBSERVATIES

1.3. Verbindingen1.1. Landschap

Hansbeke is ontstaan op een hogere rug tussen twee beekdalen. De lintvormige structuur 
in noord-zuidrichting is nog steeds herkenbaar in de dorpsstraat als belangrijkste as van 
het dorp, terwijl de dichte houtwallenstructuur van het landschap grotendeels verdwenen 
is. Toch kent het landschap nog steeds een kleinschalig karakter met boscomplexen, 
houtwallen, weides, akkerlanden en fruitboomgaarden. De twee kasteeldomeinen ten 
noorden van het dorp zijn landschappelijk zeer bepalend en vormen een groen decor. 
Het dorp zelf heeft een groene, rustige en landelijke sfeer en een nauwe relatie met het 
landschap. De dorpsrand is open, het landschap ‘prikt’ regelmatig het dorp in. Door de 
overwegend diepe kavels en de zeer kenmerkende ‘onbebouwde informele tussenruimtes’, 
die een wisselend gebruik kennen, heeft het dorp een open karakter. Met de inpassing van 
de rondweg, van de spoorlijn en de ontwikkeling van nieuwe bouwkavels is het belangrijk 
aandacht te hebben voor dit open karakter en de nauwe relatie met het landschap. 

De oude dorpsstraat is de centrale as van Hansbeke, met daaraan opgehangen alle 
belangrijke publieke ruimten, gebouwen en functies. Op de dorpsstraat sluit bij de 
belangrijkste plekken en voorzieningen een netwerk van trage wegen aan. Deze informele 
wandelpaden maken het dorp van ‘binnenuit’ ervaarbaar. Bovendien bieden deze de 
inwoners en bezoekers een interessant alternatief voetpadennetwerk, zowel functioneel 
als recreatief. Aansluitend daarop is er ook een netwerk aan wandel- en fietspaden in de 
omgeving van het dorp. Langs het spoor loopt het bovenlokaal recreatief fietspad en de 
toekomstige fiets-o-strade. Dit ‘trage netwerk’ is een belangrijke kwaliteit van het dorp, met 
grote potentie om hierop verder te bouwen in het masterplan, o.a. door dit netwerk verder uit 
te breiden en het aan te takken op nieuwe ontwikkelingen.  
Naast de historische wegen en paden zijn er twee grote nieuwe verbindingen: de 
spoorlijn die het dorp van oost naar west doorsnijdt en de toekomstige rondweg. Door de 
spoorverbreding, zal de barrièrewerking van het spoor sterk toenemen. Met de inpassing van 
het spoor en geluidsschermen zetten we in op het minimaliseren van deze barrière. Verder 
komt er een rondweg als nieuwe lijn in het landschap, die tegelijk verbinding en scheiding 
is. Ook op de situering en typologie van toekomstige uitbreidingslocaties, zal de rondweg 
invloed hebben. De rondweg biedt wél enorme kansen voor de historische dorpsstraat. 
Door een ‘downgrading’ van het verkeer wordt het mogelijk om de publieke ruimte op te 
waarderen. 

1.2. Bouwkundig erfgoed 

Het noordelijke deel van Hansbeke is sinds 1981 beschermd als dorpsgezicht, omwille 
van haar historische en wetenschappelijke waarde. De gebouwen met erfgoedwaarde 
concentreren zich aan de hoofdstraat van het dorp en dateren voor het overgrote deel uit 
de periode 1700 – 1850. Verschillende gebouwen; zoals onder andere de Sint-Paulus en 
Petruskerk, de pastorij en de melkerij; zijn beschermd als monument en dit voornamelijk 
omwille van hun historische waarde. Daarnaast wordt Hansbeke gekenmerkt door een reeks 
beeldbepalende en waardevolle gebouwen, waarvan een groot gedeelte is opgenomen op 
de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Beeldbepalende gebouwen in Hansbeke zijn 
onder meer het cultuurhuis, de voormalige jongensschool en de arbeidershuisjes die met 
hun wit-blauwe raamluiken een pittoresk karakter geven aan de dorpskern. Daarnaast zijn 
verschillende geïsoleerde satellietsites, met erfgoedwaarde, aanwezig in het achterliggende 
gebied, zoals onder meer arbeiderswoningen, hoevecomplexen en kapelletjes. Deze zijn 
nu niet altijd even sterk aanwezig in de ‘beleving’. De voorgestelde herinrichting van 
de dorpsstraat en uitbreiding van het netwerk van trage wegen, zorgt er voor dat dit 
bouwkundig erfgoed een grotere rol speelt in de ‘beleving’. 
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02 VISIE

2.1. ‘VERBINDEN’

De kern van onze visie voor de ontwikkeling van Hansbeke, 
is gericht op het ‘verbinden’. Ruimtelijk ‘verbinden’ door het 
voorkomen van versnippering als gevolg van de aanleg van de 
rondweg en spoorverbreding en maatschappelijk ‘verbinden’ 
door ruimte te bieden aan het dorpsleven en door het dorp 
te betrekken bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Het 
netwerk van openbare ruimtes en gebouwen, wegen en trage 
wegen vormt hiervoor de basis. Dorpsstraat, spoorcorridor, 
rondweg en trage wegen volgen daarbij ieder hun eigen logica 
en bieden verschillende ruimtes en ontwikkelingsperspectieven.

Het integrale ruimtelijke concept omvat drie onderdelen en 
bouwt voort op de bestaande kwaliteiten zoals in de observaties 
uiteen zijn gezet. 
- De dorpsstraat als centrale ontmoetingsruimte; 
- De spoorweg als groene corridor;
- De rondweg en trage wegen als vectoren voor ruimtelijke 
ontwikkeling.

Conceptbeeld   1 : 10 000



02 VISIE

2.2. DORPSSTRAAT ALS CENTRALE ONTMOETINGSPLAATS

De dorpsstraat wordt, na de verkeerskundige ‘downgrading’, 
ingericht als centrale openbare ruimte in het dorp. Door de 
verminderde verkeersfunctie voor doorgaand verkeer, ontstaat 
er - letterlijk - ruimte om met het dorpsleven weer de straat 
op te gaan. De verschillende ‘pleinachtige ruimtes‘ met 
aanliggende publieke voorzieningen (kerk, school, cultuur, 
superette, station) werken hiervoor als programmatische 
katalysatoren, die op termijn de hele dorpsstraat, van station 
tot aan de voormalige jongensschool, nog meer leven in blazen. 
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02 VISIE
2.2. DORPSSTRAAT ALS CENTRALE ONTMOETINGSPLAATS

De dorpsstraat, met aangrenzende pleinen, wordt als één openbaar gebied eenduidig ingericht. De vormgeving 
sluit aan bij de ‘oorspronkelijke’ toestand, van voor de auto het gebruik en de inrichting domineerde. Vlak gezaagde 
kasseien worden gelijkvloers toegepast, van gevel tot gevel, om de straatruimte eenheid te geven. In de kasseien zijn 
‘karrensporen’ van beton gelegd om comfortabele fietsroutes aan te kunnen bieden en een subtiele scheiding tussen 
autoverkeer en voetgangers aan te duiden. Straatmeubilair als lantaarns, banken, prullenbakken en bewegwijzering 
worden als een ‘stippellijn’ uitgezet in de straat en versterken het effect van een subtiele ruimtelijke zonering van de 
straat. Parkeren op straat blijft mogelijk op duidelijk gedefinieerde parkeereilanden.
De snelheid zal verlaagd worden naar maximaal 30km per uur, eventueel kan de status ‘woonerf’ (engels: shared space 
= gemengd gebied) worden toegekend als verkeerstechnische en juridische houvast. 

Aan de oostzijde van de dorpsstraat, naast het fietspad, wordt een ‘stippellijn’ voorzien voor het inpluggen van straatmeubilair. Dit vormt 
een visuele en al dan niet fysieke afscheiding tot de rijbaan. De elementen volgen elkaar op om de 3 meter en worden afgewisseld met 
parkeereilanden en -stroken, die langs dezelfde kant van de weg gesitueerd worden. Het systeem van straatmeubilair op een stippellijn biedt ook 
de mogelijkheid om in samenspraak met de inwoners van Hansbeke en andere stakeholders, te bepalen waar het meubilair het beste ingepland 
kan worden in relatie met de straat en de pleinen.

zie § 2.4.
Paaltje Parasol Bank Prullenbak Lantaarn ‘Rondje Hansbeke’

Het parkeren in de dorpsstraat (vroeger 39 plaatsen, nu 33 plaatsen) is georganiseerd aan de oostzijde en op 
de daarvoor voorziene plaatsen (superette, etc.). Het parkeren in stationsomgeving (vroeger 45 plaatsen, nu 
55 plaatsen) wordt georganiseerd volgens het plan van Infrabel. Het groter aantal voorziene parkeerplaatsen 
heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke parking aan het station heringericht kan worden tot plein. Hier wordt 
een ‘shared space’ voorzien, waar ook ruimte is voor kiss&ride.
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02 VISIE

Bij de vormgeving van de onderdoorgang van de spoorlijn, 
staat een goede verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk 
deel van de dorpsstraat centraal. Een visuele relatie met 
de dorpsstraat aan weerszijden, vinden wij daarom erg 
belangrijk. In het ontwerp van Infrabel is deze relatie 
momenteel onderbelicht. Met een subtiele aanpassing in 
het ontwerp van Infrabel kan deze relatie versterkt worden 
om zo van de onderdoorgang, het plein en de opgang naar 
de sporen één geheel te maken. De trappen worden daartoe 
verflauwd en in de richting van de dorpsstraat gelegd. Aan 
de oostzijde van het plein, bevinden zich een aantal blinde 
gevels. Deze worden afgewerkt met ‘kopjes’, waardoor er 
ruimte ontstaat voor bijkomende functies (horeca, wonen, 
etc.). Het plein wordt van gevel tot gevel bestraat, om het 
meer eenheid te geven, en loopt daarbij door tot aan het 
cultuurhuis. Met betonstroken worden rijbanen voor fietsers 
aangegeven. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid 
over de Merendreestraat, op het plein is op gemarkeerde 
vlakken ruimte voor parkeren (kiss&ride). Op die manier 
blijft ook de horeca bereikbaar voor laden en lossen. De 
ruimte aan de westzijde, tegen de spoorweg aan (die in 
het plan van Infrabel is bestemd als pleinzone) zou (deels) 
ontwikkeld kunnen worden. Dit om het plein ruimtelijk beter 
te begrenzen, de noord-zuidrichting van de dorpsstraat te 
versterken en meer ruimte te bieden aan programma rondom 
het plein. 

2.2. DORPSSTRAAT ALS CENTRALE ONTMOETINGSPLAATS

 * Voorbeelduitwerking - Stationsplein

Stationsplein  1 : 500



02 VISIE

 * Voorbeelduitwerking - Oude Jongensschool en Cultuurhuis

Hansbeke is een levendig dorp met een rijk verenigingsleven. Verenigingen organiseren op regelmatige basis allerlei activiteiten die momenteel geconcentreerd worden in de zaal van de voormalige jongensschool. Ook in het cultuurhuis vinden regelmatig 
dorpsactiviteiten plaats. Beide gebouwen zijn niet beschermd als monument, maar hebben wel een belangrijke waarde voor het dorp. De waarde van de voormalige jongensschool ligt met name in de sociale en culturele waarde, gekoppeld aan het gebruik als 
verenigings- en gemeenschapscentrum. Het cultuurhuis heeft architecturale, historische, stedenbouwkundige en ruimte-structurerende waarde. Beide gebouwen zijn zeer kenmerkend en beeldbepalend voor het dorp. 

Aangezien beide gebouwen belangrijke (erfgoed)waarden hebben binnen de dorpskern van Hansbeke, blijven beide gebouwen behouden. Hierbij staat het cultuurhuis volledig in dienst van het verenigingsleven, terwijl de voormalige jongensschool een nieuw 
programma krijgt, gericht op wonen, waarbij de waardevolle gebouwen aan de straat nog steeds een (semi)publieke functie kunnen krijgen. 
Het gebruik van beide locaties vult elkaar aan en creëert een ruim aanbod aan faciliteiten voor de inwoners van Hansbeke. Daar waar de voormalige jongensschool ingezet kan worden voor de organisatie van grootschaligere activiteiten, kan het cultuurhuis worden 
gebruikt voor activiteiten in kleinere groepen. De tuin achter het cultuurhuis biedt hierbij een extra troef.

02 VISIE

2.2. DORPSSTRAAT ALS CENTRALE ONTMOETINGSPLAATS

OuDE JONGENSSCHOOL - analyse en onderzoek CuLTuuRHuIS  - analyse en onderzoek

Bestaande toestand

 - opgenomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
 - niet beschermd als monument, onderdeel van het 
    beschermd dorpsgezicht
 - ontwerper = Modeste de Noyette

De voormalige jongensschool heeft een sociale en culturele waarde in de gemeente als verenigings- en gemeenschapscentrum.
Het gebouw bestaat uit een bakstenen woonhuis van 4 traveeën breed en twee bouwlagen hoog met aan de rechterzijde een 
langgerekt volume van één bouwlaag. Dit volume kan beschouwd worden als voormalige gemeenteschool met huis van de 
hoofdonderwijzer. Haaks op dit volume is er een klassenvleugel aanwezig die dateert uit 1955. 
De waarde van de voormalige jongensschool ligt voornamelijk in het huidige gebruik van het gebouw.

Nieuwe toestand

Nieuwe ontwikkeling (onderzoek 1):
Een project waar jong en oud samenleven in een schoolse omgeving. De voormalige speelplaats kan ingezet 
worden als gemeenschappelijke tuin waar ontmoetingen tussen verschillende leeftijdsgroepen mogelijk zijn. Dit 
project bevordert de communicatie tussen de inwoners van Hansbeke.

Nieuwe ontwikkeling (onderzoek 2):
Een project waar woonzorg centraal staat. De voormalige speelplaats kan ingezet worden als gemeenschappelijke 
tuin waar ontmoetingen tussen verschillende leeftijdsgroepen mogelijk zijn. De gemeenschappelijke zaalruimte 
maakt de organisatie van verschillende activiteiten zoals bingo-avonden, dansavonden, ... mogelijk.
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Bestaande toestand

 - opgenomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
 - niet beschermd als monument, onderdeel van het beschermd dorpsgezicht
 - in de enquête met de inwoners van het dorp halen zij het cultuurhuis zelf 
    aan als waardevol erfgoed binnen de gemeente

Het cultuurhuis heeft een architecturale en historische waarde, alsook een stedenbouwkundige en ruimte-structurerende waarde. Het is een 
vrijstaand herenhuis in een statige architectuur. Het is een voormalig ‘kasteel’ of ‘villa’ van Juffrouw De Schuijter (een vooraanstaande familie uit 
de streek) dat vaak wordt afgebeeld op oude prenten en postkaarten. Het gebouw had een zekere status.
De ruime tuin achteraan en het voorplein zijn een meerwaarde voor het gebouw en maken de organisatie van verschillende activiteiten mogelijk.
Bij het binnenrijden van de dorpskern is het cultuurhuis één van de eerste woningen die men ziet, het gebouw is centraal in het dorp gelegen.
De waarde van het cultuurhuis ligt voornamelijk in de kwaliteiten en locatie van het gebouw zelf.

1:500
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Bestaande volume:
Een project waar iedere vereniging in en rond 
Hansbeke baat bij heeft. In dit project kunnen 
verenigingen ruimtes afhuren voor de organisatie 
van allerlei activiteiten. Ook kan men hier terecht 
voor workshops of vergaderingen.

Nieuwe toestand

Onderzoek 1 - Grandcafé:
Door een Grandcafé op het gelijkvloers te voorzien, is het mogelijk voor buitenstaanders om de 
architecturale kwaliteiten van het gebouw te leren kennen. Het gebouw wordt een ontmoetingsplek voor 
iedereen binnen en buiten het dorp. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de prachtige tuin achter het 
gebouw.

Onderzoek 2 - Startende ondernemers:
Terwijl op het gelijkvloers een VVV-kantoor of de Heemkundige Kring buitenstaanders kan laten kennis 
maken met Hansbeke, kunnen startende ondernemers de plaatselijke economie doen heropleven op 
de bovenverdiepingen. Samen kunnen ze het gebouw gebruiken voor eigen doeleinden en dit voor 
onbepaalde duur. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de prachtige tuin achter het gebouw.

Onderzoek 3 - verenigingen boven:
Hoewel de ruimtes in het cultuurhuis eerder beperkt zijn qua oppervlakte, kunnen toch heel wat 
verenigingen er gebruik van maken. Dit onder meer voor vergaderingen, repetities, groepslessen en 
tentoonstellingen. Daarnaast kan ook de tuin een extra troef zijn voor de verenigingen en kan deze 
gebruikt worden voor de organisatie van allerlei activiteiten, zoals dit momenteel ook al gebeurt.
Deze functie impliceert dat het gebouw integraal toegankelijk moet zijn omdat de functie volledig publiek 
is. Een lift wordt bij voorkeur niet in het bestaande volume voorzien om zo de originele ruimte-indelingen 
zoveel mogelijk te behouden. Een lift kan voorzien worden in een volume buiten het bestaande gebouw, 
zoals bijvoorbeeld in het voorgestelde nieuwbouwvolume.

VERENIGINGEN
ondersteunende functie

(opslagruimtes) +
kleinere vergaderlokalen

VERENIGINGEN
gemeenschappelijke zaal
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02 VISIE

2.2. DORPSSTRAAT ALS CENTRALE ONTMOETINGSPLAATS

 * Voorbeelduitwerking - Oude Jongensschool en Cultuurhuis

OuDE JONGENSSCHOOL - voorstel CuLTuuRHuIS - voorstel

De gebouwen gelegen aan de straatzijde (de voormalige 
woning van de hoofdonderwijzer en de zaal) hebben belangrijke 
erfgoedwaarden en worden daarom zoveel mogelijk in hun 
huidige toestand bewaard. Originele ruimte-indelingen en 
interieurelementen blijven waar mogelijk en relevant behouden. 
De klassenvleugel die haaks op dit volume staat, dateert uit 1955 
en heeft weinig tot geen erfgoedwaarde. De vleugel wordt in onze 
visie gesloopt. Op deze locatie wordt een nieuwe ontwikkeling 
voorzien (bijvoorbeeld door een private investeerder). De nieuwe 
ontwikkeling is gericht op wonen (bijvoorbeeld seniorenhuisvesting 
of co-housing) waarbij de waardevolle gebouwen aan de straat 
nog steeds een semi-publieke functie kunnen hebben. We denken 
bijvoorbeeld aan een centrale ruimte, in functie van de nieuwe 
bewoners, als ruimte voor evenementen. Het medegebruik van 
deze gebouwen biedt een meerwaarde en een voordeel in het 
beheer van dit patrimonium. Door een voldoende groot programma 
te voorzien op deze site (nieuwbouw) ontstaat er een nieuw 
ontwikkelperspectief met kansen voor de bestaande bebouwing en 
de gemeenschap. Bovendien kan dit project voor de noodzakelijke 
financiële injectie zorgen, in functie van de globale plannen. 

Ook het cultuurhuis heeft belangrijke erfgoedwaarden en wordt daarom 
zoveel mogelijk in haar huidige toestand bewaard. Originele ruimte-
indelingen en interieurelementen blijven waar mogelijk en relevant 
behouden. Het bijgebouw ten noorden van het cultuurhuis heeft weinig 
tot geen erfgoedwaarde, voorgesteld wordt het te slopen. Op deze 
locatie is een nieuwbouwvolume voorzien dat doorloopt tot op dezelfde 
diepte als de nieuwe verkaveling op het naastgelegen perceel. Om het 
nieuwbouwvolume op een goede manier te integreren in de bestaande 
context, wordt gekozen voor een houten volume, eventueel in combinatie 
met glas. In het volume kunnen ondersteunende functies voor het 
cultuurhuis worden ondergebracht, zoals opslag- en circulatieruimtes 
(bvb. een liftkoker). Het volume kan 1 bouwlaag of 2 bouwlagen hoog zijn, 
afhankelijk van de behoefte aan deze extra voorzieningen. De inplanting 
van dit volume heeft als voordeel dat het een afzonderlijke toegang kan 
hebben of zelfs meerdere toegangen, indien het bergruimten omvat. 

1:500

PRIVE

PRIVE

PUBLIEK PUBLIEK

PUBLIEK

PUBLIEK

PRIVE

PRIVE

PUBLIEK PUBLIEK

PUBLIEK

PUBLIEK

Referentiebeeld 
Pasterijwoning in Mespelare - Jan De Bie Architects

ANALYSE uITWERKING ONTWIKKELPLOT

Vloeroppevlakte: 2050m²
Totaal bebouwde vloeroppervlakte: 1050m² (51%)
  - bestaande gebouw als gemeenschappelijke ruimte: 255m²
Totale groene oppervlakte: 1000m² (49%)
  - parkeerplaatsen: 150m²
Gemiddelde gebouwhoogte: 3 verdiepen
Aantal units: 25 > 60
  - vloeroppervlakte units: 30 > 140m²
Aantal bewonders: 100 > 150
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Met de inpassing van de spoorverbreding en bijkomende 
geluidsschermen zetten we in op het minimaliseren van de 
barrièrewerking tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 
dorp. Door de sloop van een aantal kavels langs de spoorweg 
is een gat geslagen in het dorp. Dit helen we weer, door een 
deel van de braakliggende kavels opnieuw te ontwikkelen. Een 
aantal plekken blijft onbebouwd en wordt ingericht als publieke 
ruimte waar plek is voor ontmoeting (bvb. een speeltuin). 
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02 VISIE

2.3. DE SPOORWEG ALS GROENE CORRIDOR

A: ’OVERTuIN’
Aan de zonnige zuidzijde worden de geluidsschermen 
ingericht als ‘overtuin’ met bijvoorbeeld fruitbomen, 
bloeiende klimplanten, een insectenhotel, etc

B: ’SCHADuWSCHERM’ 
Aan de noordzijde wordt ingezet op schermen van 
gewapende grond beplant met schaduwplanten 
zoals varens. Alternatief is een meer stedelijke 
geluidsmuur met bijvoorbeeld kasseien. 

C: ‘KASSEIEN’
Een alternatief voor het schaduwscherm is een meer 
stedelijke geluidsmuur met bijvoorbeeld kasseien.

D: ’KuNSTSCHERM’
In de stationsomgeving wordt het scherm een 
kunstwerk, dat in participatie met het dorp wordt 
gemaakt. Mogelijk kan hierin gerefereerd worden 
naar het voormalige stationsgebouw en ingespeeld 
worden op Hansbeke als kunstenaarsdorp.

Naast betekenis voor het dorp als ‘overtuin’, kunstwerk en ontmoetingsruimte 
krijgt de spoorcorridor ook ecologische betekenis als nieuwe verbinding in oost-
westrichting door het dorp. Ten westen en ten oosten van Hansbeke vinden we 
immers waardevolle gebieden terug, met name Kraenepoel/Marekettebossen en 
Vinderhoutse bossen. Tussen deze gebieden liggen reeds een aantal biologisch 
waardevolle gebieden, waardoor het haalbaar is om deze te verbinden als 
ecologische corridor. Zowel met de inpassing van de rondweg (zie §2.4.) 
als met de inrichting van de spoorcorridor geven we hier invulling aan. We 
betrekken een bioloog bij de uitwerking van deze corridor. Hierbij zijn we er ons 
van bewust dat het niet mogelijk is om een gesloten corridor te maken. Onze 
ervaring leert ons echter dat door het voorzien van stapstenen de biodiversiteit 
aanzienlijk kan verhogen. Waar de ruimte harder is, kan bewust gekozen 
worden voor een groener scherm. Op plaatsen waar meer ruimte aanwezig is, 
kunnen bijvoorbeeld poelen voorzien worden. 

Bij de inpassing van de geluidsschermen onderscheiden we verschillende 
types die elk een andere betekenis krijgen voor het dorp. Aanwonenden 
zullen, binnen de spelregels en dus afhankelijk van de situatie ter plaatse, 
worden betrokken bij de concretisering van de inrichtingsvoorstellen, 
het gebruik en onderhoud. De geluidswerendheid van deze schermen is 
gelijk, ongeacht het gekozen type. We betrekken een geluidsexpert bij de 
ontwikkeling van deze types. 

E: ’VENSTERSCHERM’
Ter plaatse van de onderdoorgangen van de dorpsstraat en 
de rondweg wordt een transparant scherm geplaatst, zodat 
doorzicht naar beide zijden van het dorp mogelijk is.

F: ‘BOMENSCHERM’
De schermen grenzen hier direct aan achtertuinen. De 
bewoners worden direct betrokken bij de inpassing van het 
scherm als onderdeel van hun tuin. In aansluiting op het 
oostelijk gelegen boscomplex kunnen de schermen groen 
ingepast worden met bomen/struiken.

G: ‘SPEELSCHERM’
Langs het spoor worden een aantal plekken ingericht als 
openbaar groengebied waar ruimte is voor bijvoorbeeld 
een speeltuin. Er zijn verschillende mogelijkheden om een 
wand te integreren in een kindvriendelijke omgeving, zo 
kan er bijvoorbeeld een klimmuur, op veilige afstand voor 
de geluidswand geplaatst worden, tussen de twee wanden 
kan, dicht bij de grond, een parcours gecreëerd worden, 
waardoor een avontuurlijke ruimte ontstaat.  

De gemeente Nevele geeft reeds een natuursubsidie voor de aanleg van poelen, 
lijnvormige landschapselementen en hoogstamfruitbomen (streekidentiteit). 
Het masterplan kan vanuit deze beleidskeuze een voorbeeldproject worden, 
waarbij ten volle ingezet wordt op landschappelijke verbindingen, bijvoorbeeld 
in functie van foerageergebieden voor vleermuizen. Hierbij is aandacht nodig 
voor voldoende structuurvariatie (versnippering beperken, verbindingen 
creëren). Daarnaast draagt een ecologische corridor bij tot een lagere 
onderhoudskost (extensief beheer leidt tot een sterkere variatie) en creëert 
het kansen voor recreatief medegebruik (recreanten, woon-werkverkeer), 
bijvoorbeeld in combinatie met de geplande fiets-o-strade. 
 

Ecologisch waardevolle gebieden 1 : 200 000

Kraenepoel en Marekettebossen

Hansbeke

Vlinderhoutse bossen

Impressiebeeld ‘speelscherm’ en ‘overtuin’



02 VISIE

Om de rondweg landschappelijk in te passen, 
wordt een raamwerk van houtwallen, lanen en 
blokbossen aangelegd, waar de rondweg doorheen 
snijdt. Dit landschappelijk raamwerk bouwt voort 
op de huidige- en historische groenstructuur 
en vormt een groen scherm richting het 
dorp en vormt bovendien een ecologische 
natuurverbinding. De aangewezen bouwkavels 
in de oostelijke dorpsrand kunnen op termijn 
ontwikkeld worden, waarbij ze ingezet worden 
als motor voor de inpassing van de rondweg en 
het versterken van de verbinding tussen dorp 
en landschap. Dit wil zeggen dat nieuwbouw 
gekoppeld wordt aan de aanleg van houtwallen 
en bossen en routes tussen dorp en landschap 
(voortbouwen op het netwerk van trage wegen). 
Zo zal een projectontwikkelaar mee instaan voor 
de aanleg van een trage verbinding tussen de 
ontwikkeling en het dorp of voor de aanplanting 
of versterking van een bomenrij die het netwerk 
van kleine landschapselementen versterkt. Om 
het open, landschappelijke karakter van de 
dorpsstraat te behouden, blijft bebouwing op 
een zekere afstand van de rondweg: er wordt niet 
tot aan de weg gebouwd. Voor de ontwikkeling 
van deze bouwkavels onderscheiden we twee 
hoofdtypes: het lintkavel en de hoeve. Naast 
uitbreiding is er op een aantal plaatsen in 
het dorp ruimte voor verdichting. De ‘kopjes’ 
ter hoogte van blinde gevels is hiervan een 
voorbeeld, evenals de mogelijkheden ter hoogte 
van ‘pleinachtige ruimten’ (in eerste instantie de 
voormalige jongensschool, maar misschien ook 
ter hoogte van de supermarkt, etc.). 

2.4. DE RONDWEG EN TRAGE WEGEN ALS VECTOREN VOOR RuIMTELIJKE ONTWIKKELING

Inpassing Rondweg 1 : 5000
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nieuwe houtwallen en bossen

nieuwe trage wegen A:  ‘LINTKAVEL’
De basis bouwsteen voor de bouwkavels is het ‘lintkavel’. De 
ontwikkeling van lintkavels gaat samen met de aanleg van informele 
wandelpaden die de verbinding leggen met het dorp. Deze sluiten aan op 
de bestaande voetpaden. Tussen de lintkavels blijven delen onbebouwd 
als ‘informele tussenruimtes’. Deze zijn collectief en kunnen door het 
dorp gebruikt worden als speelveld, weide, moestuin, etc. Ze dragen 
bij tot het behoud van het open karakter van het dorp. De lintkavels 
kunnen verschillende afmetingen hebben, maar zijn in principe smal 
en hebben diepe achtertuinen (ca. 10-20m breed en 30-60m diep). De 
woningen kunnen direct aan de straat staan of met een voortuin. Er 
zijn verschillende types mogelijk (vrijstaand, 2^1kap, korte rijtjes). De 
oriëntatie op het kavel is wisselend. 

B: ‘HOEVE’
De ‘hoeves’ vormen een bijzondere plek binnen de dorpsuitbreiding. 
Ze bieden de mogelijkheid om de ontwikkelkavels aangrenzend 
aan de rondweg volledig uit te geven, maar met bebouwing 
wel afstand te houden tot de weg en deze groen in te passen. 
De ontwikkeling van een hoeve gaat samen met de aanleg van 
houtwallen en/of blokbossen en draagt zo bij aan de inpassing 
van de weg. Een hoeve is een verzameling gebouwen op een erf 
met een hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen. Het is een 
groen erf met een beperkt verhard deel. De houtwallen volgen het 
verkavelingspatroon en staan haaks op de rondweg. De houtwallen 
lopen in principe aan weerszijden van de rondweg door en sluiten 
waar mogelijk aan op bestaande groenstructuren. 

C:  ‘LOCATIESPECIFIEKE INBREIDING’
Op een aantal plaatsen in het dorp is ruimte voor verdichting. 
Dit geldt bijvoorbeeld langs de spoorlijn waar bestaande 
bebouwing gesloopt is. Ook bij het nieuwe stationsplein en 
de voormalige jongensschool is ruimte voor verdichting (zie 
voorbeelduitwerkingen). Hier is naast wonen ruimte voor extra 
programma dat een bijdrage levert aan het dorpsleven.  

 Rondje Hansbeke

Kenmerkend voor Hansbeke is het netwerk van trage wegen, die soms verstopt liggen. Ze 
verbinden (achterom) kerk (de zogenaamde kerkepaden), superette, school, cultuurhuis 
onderling en met de woongebouwen. Ze sluiten aan bij de dorpsstraat en de aanliggende 
pleinachtige ruimten en maken de verbinding met het open landschap. Dit padennetwerk 
breiden we verder uit en takken we aan op een ‘Rondje Hansbeke’. Dit is een wandelroute 
rondom het dorp, langs de twee beekdalen en kasteeldomeinen, vanwaar er mooi zicht is op 
het beschermd dorpsgezicht. Delen van het ‘Rondje Hansbeke’ zijn al aanwezig, ontbrekende 
schakels vullen we aan. Zo wordt met een relatief kleine ingreep groot resultaat verkregen. 
Het ‘Rondje Hansbeke’ takt aan op zowel het interne padennetwerk als de doorgaande wan-
del- en fietsroutes in de omgeving en verankert zo het dorp in haar omgeving. De verschil-
lende trage wegen kunnen een gelijkaardige uitwerking krijgen, afgestemd op het gebruik. 
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03 STRATEGIE

3.1. MASTERPLAN ALS KADER VOOR DE TOEKOMST

Het masterplan vormt het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. We zien het masterplan niet 
zozeer als finaal eindbeeld, maar eerder een belangrijke stap in een doorlopende ontwikkeling van het dorp. 
Het masterplan bouwt voort op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het dorp en plaatst de nieuwe grote 
infrastructurele ingrepen (verbreding spoor en rondweg) in dienst van het dorp. In het masterplan worden 
de noodzakelijke, toekomstige opgaven (bvb. woningbouw, geluidswering langs spoor, inpassingen rondweg) 
als aanleiding en kans opgepakt, om het dorp verder te ontwikkelen. Landschap, bebouwing en verbindingen 
zijn hiervoor de ingrediënten die bij elkaar worden gebracht. Het masterplan moet hierbij voldoende open 
geformuleerd zijn om toekomstige transities niet te hypothekeren, maar toch concreet houvast en sturing te 
kunnen geven. Het masterplan werkt daarom met een aantal typologieën en principes die op verschillende types 
locaties in het studiegebied toegepast kunnen worden. De vraag welke typologieën waar thuis horen is locatie-
afhankelijk en zal keer per keer getoetst moeten worden, maar de leidende principes blijven gelijk. Bijgevoegde 
kaart geeft een eerst aanzet van het masterplan, als een ‘schot voor de boeg’. Dit toekomstperspectief zal na 
gunning in overleg verder uitgewerkt en verfijnd worden. 

3.2. BEHEERSPLAN IN FuNCTIE VAN HET MASTERPLAN

Samen met de opmaak van het masterplan is de opzet van deze studieopdracht om een beheersplan op te stellen 
overeenkomstig de vereisten, randvoorwaarden, en aandachtspunten die het agentschap Onroerend Erfgoed 
oplegt (cf. brief ‘Hansbeke: ‘Dorpskom’, beschermd als dorpsgezicht op 01/10/1981 – opmaak beheersplan: 
randvoorwaarden en aandachstpunten’, dd. 26/08/2015).
Het masterplan vormt het operationeel toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke projecten. Het beheersplan 
vormt de leidraad voor de gebiedsgerichte revalorisatie van het beschermd dorpsgezicht ‘Hansbeke’ voor de 
komende 20 jaar en dient zich te richten op de herwaardering van de dorpskern, de inrichting van het publiek 
domein, het herstel en onderhoud van het erfgoed, maar evengoed op de landschappelijke opwaardering van de 
resterende open ruimte en de landschappelijke inpasbaarheid van geplande infrastructuurwerken.
 
Aangezien er in het masterplan een ontwikkelingsperspectief gevormd wordt waarbij de globale visie voor 
deze verschillende aspecten ruimtelijk geconcretiseerd wordt, kan geconcludeerd worden dat beheersplan en 
masterplan onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in feite één globaal en geïntegreerd verhaal vormen, 
eerder dan twee opzichzelfstaande documenten. Daarom opteren we ervoor om het beheersplan in eerste instantie 
op te maken ten dienste en ter ondersteuning van het masterplan en voornamelijk in te zetten op die zones die 
het masterplan mee bepalen en sturen. Dit ook vanuit de optiek van kostenefficiëntie. Het beheersplan fungeert 
als een erfgoedkundig kader waaruit de globale visie van het masterplan voortvloeit. De globale visie van het 
masterplan en de daaruit voortkomende concrete ruimtelijke ingrepen, sluiten als vanzelfsprekend aan bij het 
erfgoedkundig kader van het beschermd dorpsgezicht ‘Hansbeke’ en behouden en versterken de erfgoedwaarden 
binnen de dorpskern.  

MASTERPLAN

BEHEERSPLAN
LANDSCHAPPELIJK
ERFGOED

BOUWKUNDIG
ERFGOED

LANDSCHAP ERFGOED 

PUBLIEKE RUIMTE

HAALBAARHEID
Eerst aanzet Masterplankaart 1 : 10 000



03 STRATEGIE

3.3. DuuRZAAMHEID

Het masterplan Hansbeke dient een duurzaam antwoord te 
bieden op een complexe ruimtelijke situatie. Hoe kan de impact 
van mobiliteit op de ruimte dalen, geluidshinder beperkt 
worden, op welke wijze ontstaat er ruimte voor biodiversiteit, 
op welke wijze organiseren we een infrastructuurproject 
voor de komende eeuw, hoe komen we tot een gezond 
investeringsklimaat en op welke wijze kunnen gebruikers 
de ruimte mee vormgeven? Duurzaamheid is een zeer breed 
begrip, dat veel verder gaat dan duurzaam materiaalgebruik 
en een onderhoudsvriendelijke ruimte. We willen de 
aanwezige potenties ten volle benutten, met het oog op een 
toekomstbestendig project. Door het opleveren van een degelijk 
project, kunnen we bijvoorbeeld: 
- de sterke aanwezigheid van lokale organisaties ondersteunen, 
- het gemeenschapsleven verder versterken, 
- lokale economie kansen geven, 
- het realiseren van een toegankelijk trage wegennet, 
- het realiseren van een toename van biodiversiteit, 
- en de financiële last beperken. 

Wonen verzoenen met stedelijke infrastructuur (bvb. rondweg, 
spoorlijn)  is geen eenvoudige zaak en net de publieke 
ruimte vervult hierin de rol van bemiddelende ruimte, waar 
tegenstellingen samenkomen en waar cohesie ontstaat. Door 
vernieuwend bezig te zijn met de publieke plekken in een 
stedelijk weefsel, is het mogelijk een forum te creëren, waar 
andere elementen van cohesie ontstaan. Door een publieke 
ruimte creatief vorm te geven, geënt op de plek en zijn 
gebruikers, krijgt een stadsweefsel een eigen karakter, waar 
bewoners op hun beurt identiteit aan ontlenen. 

Duurzaamheid houdt bijgevolg in dat er gewerkt wordt aan een 
project met een maximaal positieve impact op de omgeving 
(sociaal, ecologisch, economisch,…). Voor dit project gaat 
dit onder meer over het verhogen van de bereikbaarheid en 
doorwaadbaarheid van de kern als trage weggebruiker, het 
beperken van de hinderaspecten (zoals geluid), het stimuleren 
van lokale handel, het kindvriendelijk maken van een ruimte, 
het voorzien van een ecologische corridor langs de spoorlijn 
en zo verder. Een duurzaam project kan echter enkel ontstaan 
vanuit een duurzaam proces, waarbij de juiste expertkennis 
bij elkaar gelegd wordt, de juiste actoren betrokken worden, 
waarbij gewerkt wordt aan een breed draagvlak (Zie § 4.3)

De publieke ruimte zodanig inrichten dat een algemeen hoog 
niveau bereikt wordt, is cruciaal voor het welslagen van een 
plan. Een hoog niveau staat echter niet gelijk aan duur. Een 
duur ontwerp is voor projecten van dergelijke omvang vaak een 
garantie om onderweg vast te lopen en te eindigen met een 
compromis-ruimte. We willen van bij aanvang streven naar een 
zeer kwaliteitsvol en duurzaam ontwerp(proces) dat betaalbaar 
is, waardoor het ambitieniveau haalbaar wordt voor het globale 
plan. Bijzondere plaatsen kunnen door specifieke elementen 
(materialisatie, groen, meubilair, kunst,…) extra in de verf 
gezet worden. 
Door onderliggende potenties naar boven te halen, kunnen we 
tot een gedragen, integraal en duurzaam project komen. We 
brengen dit tot stand door sterk in te zetten op een exploratieve 
en creatieve fase (tijdens het ontwerpend onderzoek), waarbij 
zowel vertrouwde als zeer innovatieve ideeën de revue passeren 
en ten opzichte van elkaar afgewogen worden. We denken bvb. 
aan duurzame investeringsconcepten, life cycle cost, circulaire 
economie, duurzaam bouwen, draagvlakontwikkeling…. Het 
is essentieel om de ambities helder formuleren, vanuit een 
breder beeld op duurzaamheid. Door ontwerpend onderzoek 
en scenario-ontwikkeling, kunnen we de doelstellingen en de 
ambitie van het project verscherpen en verbreden. 

Maatregelen op vlak van duurzaamheid kunnen eerder 
klassieke duurzaamheidsmaatregelen omvatten, zoals 
waterbuffering, duurzame verlichting, onderhoudsvriendelijke 
materialen,… maar het kan ook gaan over acties gericht 
op lokale economie, op wonen (doelgroepen, typologie), op 
toegankelijkheid (& aansluitend veiligheid, levendigheid, 
herkenbaarheid, leesbaarheid,…), etc. Door het samenbrengen 
van diverse invalshoeken, wordt er gestreefd naar een optimaal 
scenario. 

Doorheen het project, toetsen we ontwerpkeuzes aan 
het vooropgestelde ambitieniveau en de geformuleerde 
doelstellingen. Bij de ontwikkeling van scenario’s geven we 
ook aan hoe deze scoren ten aanzien van de vooropgestelde 
ambities en op welke wijze er tot een verbetering kan komen. 
Om de verschillende parameters te kunnen beoordelen, wordt 
een beoordelingskader meegegeven met de scenario’s. Dit 
kader laat toe om aan elk van de relevante parameters een 
score toe te kennen en zo de denkpistes/scenario’s te evalueren 
voor meerdere (gewogen) parameters (energie, mobiliteit, 
ruimtegebruik, economie, ecologie,…). 

Duurzaamheidsparameters kunnen inzichtelijk gemaakt 
worden door een score toe te kennen of door een spindiagram, 
waarbij ze vergeleken worden ten opzichte van elkaar, ten 
opzichte van de huidige situatie (nulmeting met en zonder de 
reeds geplande infrastructurele ingrepen) en mogelijks ook 
ten opzichte van (een) referenties (ambitie of ‘best in class’). 
Hierdoor kunnen we duurzaamheidsaspecten objectiveren, 
vanuit de verschillende dimensies. Dit kan de gemeente helpen 
om keuzes te maken, vanuit een correct beoordelingskader. 
Dit beoordelingskader takt in op het ontwerpproces, waardoor 
het mee sturend is voor het ontwerpproces. Bovendien 
kan het ook gebruikt worden als communicatietool tijdens 
projectbesprekingen met diverse actoren. We gebruikten 
dergelijke beoordelingskader reeds, in functie van de opmaak 
of de verduurzaming van masterplannen en beleidsplannen. 

De ambitie op vlak van duurzaamheid ligt zeer hoog. Het 
is een algemene houding die gaat over belevingswaarde, 
toekomstwaarde, gebruikswaarde. Dit wil ook zeggen dat 
zorgvuldigheid centraal staat. Afwegingen gebeuren ten 
gronde, nota’s en plannen zijn helder opgesteld en vanuit een 
duidelijke redenering, de detaileringsgraad van het ontwerp ligt 
hoog en de opvolging der werken (of de richtlijnen hieromtrent) 
staan garant voor een goede uitvoering. 

Wonen verzoenen met stedelijke infrastructuur (bvb. rondweg, 
spoorlijn)  is geen eenvoudige zaak en net de publieke 
ruimte vervult hierin de rol van bemiddelende ruimte, waar 
tegenstellingen samenkomen en waar cohesie ontstaat. Door 
vernieuwend bezig te zijn met de publieke plekken in een 
stedelijk weefsel, is het mogelijk een forum te creëren, waar 
andere elementen van cohesie ontstaan. Door een publieke 
ruimte creatief vorm te geven, geënt op de plek en zijn 
gebruikers, krijgt een stadsweefsel een eigen karakter, waar 
bewoners op hun beurt identiteit aan ontlenen. 

De publieke ruimte zodanig inrichten dat een algemeen hoog 
niveau bereikt wordt, is cruciaal voor het welslagen van een 
plan. Een hoog niveau staat echter niet gelijk aan duur. Een 
duur ontwerp is voor projecten van dergelijke omvang vaak een 
garantie om onderweg vast te lopen en te eindigen met een 
compromis-ruimte. We willen van bij aanvang streven naar een 
zeer kwaliteitsvol en duurzaam ontwerp(proces) dat betaalbaar 
is, waardoor het ambitieniveau haalbaar wordt voor het globale 
plan. Bijzondere plaatsen kunnen door specifieke elementen 
(materialisatie, groen, meubilair, kunst,…) extra in de verf 
gezet worden. 

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces is het budget aan een 
strenge bewaking onderhevig.  Hiertoe wordt het opgelegde 
bouwbudget als uitgangspunt én als randvoorwaarde 
beschouwd. Vanuit een kwaliteitsstreven wordt elke nieuwe 
kostenraming teruggekoppeld naar de vorige stap. Deze 
werkwijze geeft een inzicht in de eventuele afwijkingen of 
evoluties.

Tijdens de opmaak van het masterplan worden budget en 
programma voortdurend aan elkaar getoetst. Hierbij wordt 
enerzijds rekening gehouden met de beschikbare budgetten, 
eventueel vermeerderd met subsidiebedragen, bedragen uit 
investeringsprojecten, anderzijds met de wensen en behoeften 
van de opdrachtgever (programma, ambitieniveau, uitstraling, 
etc.). Daarnaast kunnen een aantal randvoorwaarden in 
rekening worden gebracht waar de opdrachtgever niet 
altijd weet van heeft (grondweerstand, stedenbouwkundige 
voorschriften, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudskosten, 

3.4. KOSTENBEWAKING

verplaatsingskosten, parkeervoorzieningen, etc.). Ook de 
subsidiereglementering kan voorwaarden opleggen. 
Deze haalbaarheid wordt getoetst op basis van vergelijkbare 
eenheidsprijzen per m², in een globale m²-raming. Het resultaat 
wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever, zonodig met de 
vraag om prioriteiten te leggen (naar programma toe) en om 
een financieel onderbouwde scenariokeuze te kunnen maken.
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03 STRATEGIE

3.5. FASERING Voor de realisatie van de ambities uit het masterplan stellen we een stappenplan voor waarmee de verschillende fases van 
het project doorlopen zullen worden. De fasering houdt rekening met een logische opeenvolging van de ruimtelijke ingrepen 
die onderdeel zijn van deze opdracht, dit ook in relatie met de grote aanstaande infrastructuurwerken. Tevens houdt de 
fasering rekening met een slimme inzet van beschikbare en nog te verwerven financiële middelen.

Fase 1
 - Opmaak masterplan en opmaak beheersplan in 

functie van het masterplan: 
In deze fase wordt een participatieproces 
opgestart onder de vorm van ‘Studio Hansbeke’ 
waarbij er een sterke communicatie en 
wisselwerking aanwezig is met de inwoners van 
de gemeente (zie hoofdstuk 4.3). 

 - Budget: € 75.000 

 - Timing: 2016 (zie timingstabel voor een 
gedetailleerde timing)

Fase 2
 - Opstart proces en aanbesteding ontwikkeling 

voormalige jongensschool en ‘kopjes’ aan het 
stationsplein. Het gedeelte van de voormalige 
jongensschool dat (erfgoed)waarden heeft 
en behouden blijft, wordt in deze fase 
heropgewaardeerd zodat het gebouw kan blijven 
ingezet worden voor het rijke verenigingsleven 
in Hansbeke.Daarnaast wordt er op de site 
van de voormalige jongensschool een nieuwe 
ontwikkeling voorzien waarvoor in deze fase een 
investeerder gezocht wordt. Ook voor de ‘kopjes’ 
wordt een nieuwe investeerder gezocht. Hierdoor 
worden nieuwe middelen vrijgemaakt voor de 
gemeente.

 - Heropwaardering van het waardevolle gedeelte 
van de voormalige jongensschool aan de 
straatzijde. 

 - Indicatie budget: € 50.000 (voor diverse 
aanpassingen incl. studiekosten)   

 - Timing: 2016 - 2017

Fase 3
 - Realisatie nieuwe ontwikkeling voormalige 

jongensschool en ‘kopjes’ aan het stationsplein 
door een bouwteam/ investeerder

 - Renovatie cultuurhuis eerste fase waarvoor een 
deel van het resterende beschikbare budget 
gebruikt kan worden. 

 - Indicatie budget: 150.000 euro (uitgaande van 
één bouwlaag x 125m² x 1200 euro /m² incl. 
studiekosten)

 - Heraanleg buitenruimte cultuurhuis (voorplein, 
parking, tuin) als pilootproject voor de latere 
herinrichting van de dorpsstraat en de 
aanliggende pleinen. Hiervoor kan een deel van 
het resterende beschikbare budget gebruikt 
worden. 

 - Indicatie budget: € 50.000 (uitgaande van 
350m² x 120 euro /m² incl. studiekosten) 

 - Timing: 2017 - 2018

Fase 5
 - Start opwaardering Dorpsstraat en ontwikkeling 

ecologische spoorcorridor: 
Deze fase sluit nauw aan bij de afronding van 
de infrastructuurwerken aan de spoorlijn. De 
opwaardering van de Sint-Paulus en Petruskerk 
kan integraal opgenomen worden in de 
opwaardering van de dorpsstraat. 

 - Budget uitvoering dorpsstraat: ca. € 900.000 
(afhankelijk van nog te maken keuzes)

 - Budget uitvoering groene corridor: ca. € 123.500 
(afhankelijk van nog te maken keuzes) 

 - Timing: na 2019 (afhankelijk van timing AWV en 
Infrabel)

Fase 6 
 - Ontwikkelingen rond de rondweg: stapsgewijze 

ontwikkeling van de uitbreidingslocaties in de 
rand, flankerende maatregelen (houtwallen, 
lanen en blokbossen) en uitbreiding van 
het netwerk van trage wegen. Deze nieuwe 
ontwikkelingen worden gefinancierd door 
private investeerders, eventueel aangevuld met 
beschikbare subsidies voor de landschappelijke 
erfgoedelementen.

 - Deze ontwikkelingen kunnen bij voorkeur ook 
vroeger in het proces in gang worden gezet. Deze 
fase kan dus parallel lopen met eerdere fases, 
afhankelijk van de ontwikkelingsdynamiek in het 
dorp en het interesse van private investeerders. 

 - De opwaardering van het bestaande 
netwerk van trage wegen en waardevolle 
landschappelijk elementen kan bij voorkeur ook 
in een vroeger stadium, onafhankelijk van de 
uitbreidingsontwikkelingen plaatsvinden, mits 
hiervoor (externe) financiering beschikbaar komt.  

 - Budget: € 0 ten koste van de gemeente 
(flankerende maatregelen bij private 
ontwikkelingen door investeerders) 

 - Timing: 2018 - 2025

Fase 4
 - Opstart studiefase dorpsstraat en ontwikkeling 

ecologische spoorcorridor: 
De opwaardering van de dorpsstraat en de 
ontwikkeling van de ecologische spoorcorridor 
kunnen parallel lopen met (de afronding van) 
de infrastructuurwerken aan de spoorlijn 
door Infrabel en de aanleg van de rondweg 
(voorzien vanaf 2018). Op die manier kunnen 
de werkzaamheden aan de dorpsstraat en 
groene corridor direct van start gaan tijdens en 
na de afronding van de grote infrastructurele 
werken. Dit vraagt om nadere afstemming met 
de timing van Infrabel en AWV. De aanleg en 
inpassing van de fiets-o-strade zal voor rekening 
van de provincie zijn. Ook dit vereist nadere 
afstemming. 

 - Budget dorpsstraat: ca. € 80.000 studiekosten 
incl. opvolging der werken (uitgaande van 0,9 
KVIV, op een uitvoeringsbudget van € 900.000 
voor in totaal 7500m² a 120 euro/ m²,- voor 
straat en aanliggende pleinen).

 - Budget Groene corridor: € 14.820 studiekosten 
incl. opvolging der werken (uitgaande van 
12% ereloon op basis van KVIV, op een 
uitvoeringsbudget van € 123.500 voor in totaal 
1900 m² a 65 euro/ m² voor landschappelijke 
inrichting van de open ruimte en de 
geluidsschermen). Bijkomend zal hierbij voorzien 
moeten worden in een expert op het gebied van 
ecologie. 

 - Timing: na 2018 (afhankelijk van timing AWV en 
Infrabel)
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04 PLAN VAN AANPAK (=FASE 1)

STAP 0: AANVRAGEN
Beheersplan
We ondersteunen het gemeentebestuur bij de opmaak van 
het aanvraagdossier bij het agentschap Onroerend Erfgoed 
tot opmaak van het beheersplan alsook, indien gewenst, bij 
de aanvraag voor de onderzoekspremie(s) (1). De aanvraag 
tot opmaak van het beheersplan en de aanvraag voor 
onderzoekspremie, kunnen gelijktijdig worden ingediend bij 
het agentschap Onroerend Erfgoed, welke een maximale 
goedkeuringstermijn van 90 kalenderdagen heeft. Ter 
voorbereiding van deze aanvragen is het aangewezen om een 
bilateraal overleg met het agentschap te voorzien. 

STAP 1: ANALYSE
De analysefase binnen het beheersplan en het masterplan 
verlopen gelijktijdig. Enerzijds wordt de historische context 
en anderzijds de ruimtelijke onderzocht. Alleen een sterke 
wisselwerking tussen beide onderzoekstrajecten biedt de 
garantie op een volledig begrip van de bestaande context. 
Hedendaagse ruimtelijke kenmerken kennen namelijk vaak 
een historische oorsprong, of erfgoedkundige karakteristieken 
kunnen nu een relevante rol spelen binnen het dorp. 
In deze periode stellen we ook voor het participatietraject 
‘Studio Hansbeke’ te organiseren.

Beheersplan
Volgende documenten zullen worden opgemaakt:
 - De identificatie en het kadasterplan met de precieze 

afbakening van het projectgebied waarvoor het beheersplan 
wordt opgesteld. 

 - Een historische nota die een helder inzicht geeft in de 
totstandkoming en ontwikkeling van het projectgebied, 
vanaf zijn ontstaan tot de huidige toestand.  
In deze offerte wordt gefocust op een historisch onderzoek 
naar het beschermd dorpsgezicht enerzijds en beschermde 
monumenten (kerk, Leilindendreef en de linden bij de kerk) 
anderzijds (2).  Een gedetailleerde historische nota van elk 
ander beschermd monument kan in een latere fase en tegen 
meerprijs, op initiatief van het gemeentebestuur of van de 
eigenaars, uitgewerkt worden. 

4.1. MASTERPLAN EN BEHEERSPLAN - PLANNING

 - Een inventarisatie van de erfgoedelementen (bebouwd en 
landschappelijk) binnen de afbakening. De huidige toestand 
wordt geïllustreerd met foto’s die een duidelijk beeld geven 
van het projectgebied. 
Bouwkundig erfgoed: De erfgoedelementen van de 
gebouwdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg van 
de kerk, het cultuurhuis en de voormalige jongensschool 
worden uitvoerig beschreven met als doel het benadrukken 
van het behoud, de restauratie en de valorisatie van deze 
elementen. 
Houtig erfgoed: De kwaliteit en de groeiplaats van het als 
monument beschermde houtig erfgoed wordt onderzocht (3). 
Er wordt ingezoomd op een aantal landschapselementen 
uit de landschapsatlas die tijdens het onderzoek nader te 
bepalen zijn.

 - Een beschrijving van de erfgoedwaarden binnen het 
projectgebied. 
Per erfgoedelement dat bij de hierboven beschreven 
inventarisatie aan bod komt, wordt de erfgoedwaarden 
bepaald aan de hand van een waardenstelling. De 
erfgoedelementen worden geclassificeerd en geëvalueerd op 
basis van een vijftal criteria.

Masterplan
Volgende documenten zullen worden opgemaakt:
 - Een verkenning en beschrijving van de landschappelijke en 

stedenbouwkundige structuren en intrinsieke kwaliteiten 
van het studiegebied, dit door middel van kaarten, sneden 
en foto’s

 - Een kwalitatieve verkenning van de verkeersstromen in en 
rond het dorp. Dit houdt in auto, openbaar vervoer, fiets, 
voetgangers en wandelaars.

 - Een kwantitatieve verkenning van de huidige parkeersituatie 
in het studiegebied. Hoeveel parkeerplekken zijn er op dit 
moment en hoe worden deze gebruikt?

 - Een beschrijving van de aanwezige ruimtelijke typologieën in 
het studiegebied (straten, trage wegen, pleinen, lanen, open 
groene ruimten, etc.)

 - Een beschrijving van de aanwezige functies (wonen, werken, 
commercieel, recreatief, etc.)

De conclusie van beide onderzoekstrajecten vormt de basis voor 
de visievorming.

STAP 2: VISIEVORMING
Beheersplan en Masterplan
uit de analyse van de bestaande toestand vloeit een 
onderbouwde visie op het beheer van het projectgebied voort. 
De begrippen ‘gebruik’, ‘hergebruik’ en ‘herbestemmen’ staan 
hierbij centraal. Het beheersplan en het masterplan samen 
formuleren een langetermijnvisie over een periode van 20 jaar.
De ontwikkelde visie met betrekking tot het erfgoed biedt een 
kader voor het masterplan. De erfgoedelementen die binnen 
het beheersplan behouden en versterkt kunnen worden, worden 
ruimtelijk versterkt in het masterplan.
Het masterplan stippelt de grote lijnen uit voor de toekomstige 
ontwikkelingen van Hansbeke, rekening houdend met de 
erfgoedwaardes van het dorp. De visie bevat duidelijke 
krijtlijnen die helder en communiceerbaar zijn en gelijktijd 
de nodige flexibiliteit bieden om in te spelen op actuele 
ontwikkelingen en veranderende vraagstellingen. 

STAP 3: UITWERKING
Beheersplan
uit de visie op het beheer van het projectgebied vloeien 
concrete richtlijnen en maatregelen voort die nodig zijn om 
de beoogde beheersdoelstellingen te bereiken. Ze worden 
opgesomd en verantwoord. Tevens doen we een voorstel voor de 
manier en het tijdstip waarop de beoogde beheersdoelstellingen 
opgevolgd en geëvalueerd zullen worden.
Na afronding van het beheersplan, wordt de studie ingediend 
bij het agentschap Onroerend Erfgoed, welke een maximale 
goedkeuringstermijn van 90 kalenderdagen heeft. Na 
goedkeuring is het mogelijk om premies aan te vragen voor de 
werken die zijn opgenomen in het goedgekeurde beheersplan

Masterplan
*Aanscherpen masterplan
De visie vormt de basis voor het masterplan. De krijtlijnen van 
het ontwerp zijn hierin al bepaald met als hoofdbestanddelen 
het concept voor de dorpsstraat, de spoorcorridor en de 
rondweg/ontwikkelkavels. In een startoverleg met het 
projectteam (studiebureaus en afvaardiging van de gemeente) 
lopen we het plan na en scherpen op basis hiervan onze visie 
in één ronde aan tot concept-masterplan. De aanpak en visie 
wordt door de stuurgroep vastgesteld. 

*uitwerken deelgebieden
In deze stap werken we de verschillende deelgebieden binnen 
het masterplan verder uit. Het gaat om: 
1. de inrichting van de dorpsstraat inclusief de vormgeving 
van het stationsplein en de invulling van de voormalige 
jongensschool en het cultuurhuis; 
2. de inrichting van de spoorcorridor; 
3. de inpassing van de rondweg en ontwikkelkavels. 

*Afronden
In deze periode stellen we het definitieve masterplan op. Het 
masterplan bestaat uit: 
 - Analyse (nota, kaarten 1:10.000/1:5.000, typologieën in 

plattegrond en doorsneden);
 - Visie (nota, kaarten 1:5.000 en evt. 1:2500 plus aanvullende 

beelden);
 - Masterplankaart (1:5.000/2500) met 3 

voorbeelduitwerkingen (1:500).
 - Kostenramingen voor masterplan en voorbeelduitwerkingen 

(gebaseerd op gemiddelde m2 prijzen en referentieprojecten)

Het masterplan wordt opgemaakt op A4 en zal een honderdtal 
pagina’s omvatten. Het masterplan wordt digitaal opgeleverd 
als pdf en een geprint exemplaar.

Het masterplan wordt opgestuurd aan de projectgroep en 
klankbordgroep waarna we 1 ronde van commentaar verwerken. 
Ook wordt een presentatie gegeven aan de stuurgroep en er  
wordt een publieke presentatie gegeven. 

(1) Voor de opmaak van elk beheersplan kan een onderzoekspremie aangevraagd worden (zie Onroerenderfgoedbesluit, art. 11.3.5.). Er kan een onderzoekspremie aangevraagd worden voor de opmaak van elk 
afzonderlijk beheersplan, in dit geval voor het beschermd dorpsgezicht, en voor elk beschermd monument. De onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming (excl. BTW) met een maximaal 
bedrag van 25.000 euro. Het overige bedrag dient het gemeentebestuur als eigen aandeel te voorzien.
(2) Voor de opmaak van een historisch vooronderzoek voor elk beschermd dorpsgezicht of monument kan een onderzoekspremie aangevraagd worden (zie Onroerenderfgoedbesluit, art. 11.3.5.). De 
onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming (excl. BTW) met een maximaal bedrag van 25.000 euro. Het overige bedrag dient het gemeentebestuur als eigen aandeel te voorzien. 
(3) Voor de opmaak van een voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtig erfgoed kan een onderzoekspremie aangevraagd worden (zie Onroerenderfgoedbesluit, art. 11.3.5.). De onderzoekspremie 
bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming (excl. BTW) met een maximaal bedrag van 25.000 euro. Het overige bedrag dient het gemeentebestuur als eigen aandeel te voorzien.
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De inwoners van Hansbeke maken zich zorgen over de 
toekomstige infrastructuurwerken. Aspecten die daarbij spelen 
zijn de onteigeningen en sloop (zeker van beeldbepalende 
gebouwen zoals het stationsgebouw), het uitzicht van het 
dorp en het landschap, geluidshinder en de interne mobiliteit. 
Naast deze fysieke aspecten zijn er ook zorgen over de mogelijk 
negatieve gevolgen voor handelaren als de doorgaande weg 
niet meer door het dorp loopt en wordt de nut en noodzaak van 
de werken betwijfeld. Deze zorgen leiden tot spanningen binnen 
de dorpsgemeenschap, daar sommige mensen voor en anderen 
tegen bepaalde plannen zijn. Veel inwoners vinden dat er in het 
verleden te weinig gecommuniceerd en geparticipeerd is. 

Zeker gezien één van de kernkwaliteiten van Hansbeke het 
sterke gemeenschapsgevoel en rijke dorpsleven is, vinden wij 
dat dit anders moet. We willen ons daarom tijdens het opstellen 
van het masterplan en beheersplan inzetten op een sterke 
communicatie en participatie. Daarbij betrekken we naast 
bewoners ook andere stakeholders. We stellen voor om hiervoor  
samen met de gemeente een ‘Studio Hansbeke’ te organiseren.  
Dit is een  tijdelijk kantoor in de Oude Jongensschool of in het 
Cultuurhuis waar we 1 week lang als team op locatie werken 
en aanspreekbaar zijn. Elke dag is er een ‘inloopspreekuur’ 
waar mensen terecht kunnen met ideeën en vragen. Tijdens 
deze periode organiseren we een creatieve workshop met de 
klankbordgroep en een publiek informatiemoment. 

De klankbordgroep komt verder twee keer bijeen: één keer 
tijdens ‘Studio Hansbeke’ om de verschillende standpunten en 
reacties voor de te ontwikkelen visie op te halen. En één keer 
om het (concept) masterplan en beheersplan te bespreken. We 
besteden bij de participatie aandacht aan het luisteren naar 
de wensen en eerdere ervaringen, maar ook aan het afkaderen 
waar wel en waar geen inspraak meer op mogelijk is, zodat 
er geen verkeerde verwachtingen ontstaan. Dit zal moeten 
gebeuren in intensieve samenwerking met de (ambtelijke en 
bestuurlijke) vertegenwoordigers van de gemeente.

4.3. ‘STuDIO HANSBEKE’

 - Lokale erfgoedverenigingen zoals Heemkundige 
kring ‘Het land van Nevele’,  lokaal comité OMD-
Nevele, Heemkundige vereniging Oud-Hansbeke, de 
vereniging WENDE vzw (= Werkgroep Erfgoed Nevele 
en Deelgemeenten)

 - Enkele musea zoals het Kuipersmuseum, Museum 
Rietgaversstede en Hoeve de Zevenbunde

 - De gemeentelijke erfgoedraad die de gemeente 
adviseert op het vlak van erfgoedbeleid

 - Regionale organisaties met een erfgoedgerelateerde 
werking, zoals COMEET (Cultureel Overleg 
MEETjesland), Plattelandscentrum Meetjesland,  
Regionaal Landschap Meetjesland, Netwerk 
Meetjesland, Toerisme Meetjesland. 

 - AWV (= Agentschap voor Wegen en Verkeer), district 
Eeklo en Gentbrugge

 - W&Z (= Waterwegen & Zeekanaal)
 - ANB (= Agentschap Natuur & Bos)
 - Natuurpunt De Ratel - Nevel 
 - Lokale fietsersbond Meetjesland
 - Buurtcomités, feestcomités (bv. ‘t Hansbeeks 

verzetje), landelijke gilde Hansbeke
 - Actiegroepen (‘t Plankier, Leefbaar Hansbeke, 

Voordecomité)

Hierbij zullen we een klankbordgroep betrekken met 
vertegenwoordigers van de verschillende actoren, zoals: 

Ontwerpaspecten die ons uitermate geschikt lijken om in het kader van ‘Studio Hansbeke’ verder uit te werken zijn het 
straatmeubilair en de geluidsmuren. Deze aspecten komen reeds aan bod in deze bundel, maar staat uiteraard nog open voor 
discussie met de bewoners en gebruikers. Studio Hansbeke kan een ideaal beginpunt zijn voor een constructieve samenwerking met 
een diverse groep aan betrokkenen in het kader van een participatieproces. 
Op die manier kan het juiste straatmeubilair op de juiste plaats ingepland worden. En kan de groene corridor goed worden ingepast. 
Zo kan gekeken worden naar het individuele (de kavels die rechtsreeks aansluiten op het scherm), met de buren (dicht grenzend bij 
de bewoners) en samen met de buurt (de grotere open vlakken die samen met meerdere gebruikers kunnen ingevuld worden).
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Opening

15cm

11cm
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44cm

100cm

450cm
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Rondje Hansbeke

300cm

Referentie reeks straatmeubilair: banken, verlichting, verkeersborden, prullenbakken, etc als familie van elkaar

Referentie toekomstige geluidsschermen: publiek, samen met de buurt of individueel aan te kleden


