PLEIN - ERF - DREEF - WEGEL - HOF
HET ERFGOED VAN HANSBEKE ALS DRAGER VAN DE NIEUWE TRAGE RUIMTE OP MENSENMAAT

Na de komst van de rondweg ontstaat in de dorpskern de mogelijkheid om terug aan te knopen bij de
geschiedenis van Hansbeke en haar uitzonderlijke erfgoed te ervaren
‘langs trage wegen op mensenmaat’.
Een precieze historische lectuur leert dat de openbare ruimte in Hansbeke opgebouwd was uit eenvoudige
maar zeer menselijke figuren: pleinen, erven, dreven, wegels en hoven. Deze ruimten vormden niet enkel
een ankerplaats voor het erfgoed, maar brachten ook het landschap tot in het hart van de dorpskern.
Ons ontwerpvoorstel wil deze latent aanwezige structuren herstellen, versterken en inzetten als
ruggengraat voor nieuwe ontwikkelingen, die in tandem met het erfgoed, het nieuwe patrimonium van
Hansbeke gestalte geven en in een coherent beheersplan kunnen worden gevat.
‘Alles blijft wat het is, alles verandert’. (naar Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

HANSBEKE IS...

PLEIN.
Op historische documenten is zichtbaar dat
Hansbeke een centraal plein kende aan het
huidige cultuurhuis. Het plein was omrand door
bebouwing en werd niet gedomineerd door de
gewestweg. Via landwegen bereikte men vrij
snel het omringende landschap.
In de onmiddellijke nabijheid bevond zich het
treinstation.

ERF.
De straat Hansbekedorp kende een nagenoeg
vlak profiel van ‘gevel tot gevel’. Het was een
gedeelde ruimte waar allerlei activiteiten konden
doorgaan en het landschap nooit veraf was.
Later zou de wagen de mens opzij schuiven
naar het trottoir en centraal ruimte voor zichzelf
opeisen. De polyvalentie van het erf verdween
grotendeels.

DREEF.
Wie in het landschap rond Hansbeke verwijlt
komt langs dreven die tot vlakbij de dorpskern
leiden. De dreef naar het kasteel is het meest
gekende voorbeeld.

WEGEL.
Loodrecht op het erf - de huidige gewestweg
- staan talrijke wegels. De smalle maat, hun
geknikte loop en de aanwezigheid van vegetatie
zorgen voor een unieke ervaring van het dorp
en haar erfgoed. Het is een verkeersruimte op
mensenmaat bij uitstek.

HOF.
Solitair in het landschap vinden we sterke
gebouwen terug: het kasteel maar ook
boerderijen die vaak een stuk landschap in hun
midden borgen.

ALLES VERANDERT. ALLES BLIJFT WAT HET IS.

Ruimte voor de wagen...
en ook voor de zachte
weggebruiker.

Ruimte voor de zachte
weggebruiker...
en ook voor de auto.

In de komende jaren en decennia ontstaat in Hansbeke de kans om als een van de eerste kernen in
Vlaanderen te evolueren naar een dorpskern waar voetgangers en fietsers de dominante
weggebruikers zijn en de wagen ‘te gast’ is.
Het is terug een omgeving waar het landschap, het erfgoed en toekomstige ontwikkelingen samen
voor een uitzonderlijke woonkwaliteit zorgen, in de nabijheid van het openbaar vervoer.

1. PLEIN

2. ERF

3. DREEF

IN VIJF STAPPEN DOOR
HANSBEKE
In wat volgt nemen wij U als lezer in vijf
stappen mee doorheen de dorpskern
zoals die in de nabije en verre toekomst
kan evolueren.
De dorpskern is gedurende eeuwen tot
stand gekomen. Het erfgoed is daarvan
de stille getuige.
Het masterplan dat wij aanreiken bevat
een visie die eenzelfde tijdsboog opspant.
Het is een plan dat morgen kan starten
maar gedurende lange tijd wil doorwerken
in de ontwikkeling van Hansbeke.
Bovendien kunnen alle ruimtelijke
ontwikkelingen in willekeurige volgorde
worden opgezet, naargelang de
opportuniteiten, de noodzaak of de marktsituatie.
Het masterplan zal de krijtlijnen uitzetten
voor de toekomstige ontwikkelingen en
een globale visie op de dorpskern
bewaken.

4. WEGEL

5. HOF

dorpsplein

polyvalent
woongebouw
cultuurcentrum

1. PLEIN.
Het masterplan stelt voor om een duidelijk dorpsplein te
realiseren door de randbebouwing te herstellen of aan
te vullen.
Hansbeke krijgt een centrum. Voetgangers en fietsers
zijn er meer dan welkom, wagens zijn er sporadisch te
gast. Het is een gedeelde ruimte waar diverse
activiteiten kunnen doorgaan. Er is ruimte voor het
plaatsen van een kunstwerk.
Op het plein staat een nieuw, polyvalent gebouw, waar
plaats is voor kleinhandel en wonen.
Het gebouw schermt het plein af van de spoorweg
maar geeft in dezelfde beweging ook een gelaat aan
het spoorcomplex, dat in de toekomst geen duidelijk
stationsgebouw meer heeft.
Op het gelijkvloers is het gebouw voorzien van luifels
en laat het doorzichten toe naar de spoorwegonderdoorgang.
Het cultuurcentrum krijgt een waardige plaats in
Hansbeke.

cultuurcentrum

dorpsplein

polyvalent
woongebouw

Het dorpsplein met links het cultuurhuis en achteraan het polyvalent woongebouw met doorgang naar de sporen.
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2. ERF EN 3. DREEF
Onmiddellijk aansluitend op het dorpsplein wordt
Hansbekedorp een verkeersluw erf. Van gevel tot gevel
wordt een vlakke verharding aangelegd.
Het is een gedeelde ruimte waar voetgangers en fietsers centraal bewegen. Gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt in enkele richting toegelaten.
Aan het erf bevinden zich belangrijke (openbare)
gebouwen zoals de kerk en de school, maar ook de
toekomstige ontwikkeling ter hoogte van de oude
school (pilootproject).
De drukte aan de schoolpoort kan zich zonder zorgen
ontplooien, een braderij of kunstenparcours vindt er
vanzelfsprekend een plek.
In het verlengde van het erf start de dreef, een laan die
aan beide zijden is afgeboord met bomen en naar het
landschap leidt. Het is een ruimte waar gemotoriseerd
verkeer welkom is.
Voor de voetgangers en fietsers is de dreef een eerste
sterke ervaring van het landschap op een boogscheut
van de dreef naar het kasteel.

dreef

pilootproject
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Hansbekedorp als woonerf met rechts het pilootproject en centraal een gemeentezaal die uitkomt op een verbrede straat.
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4. WEGELS
Loodrecht op het plein en het erf starten talrijke halfverharde wegels (één voorbeeld hoger getoond).
Deze smalle, geknikte, langgerekte ruimten wordt belendend voorzien van nieuwe woonontwikkelingen.
In hoofdzaak grondgebonden woningen met tuin
worden in wat hogere dichtheid geschakeld langs de
wegels, af en toe terugspringend, zodat de ruimte
ontspant en er plaats wordt geboden aan collectieve
pleintjes.
Het verspringen van de rooilijn, de hoekverdraaiingen,
plotsklapse zichten op het landschap, de kerk enz.
behoren tot de karakteristieke ervaringen van fietsers
en voetgangers in Hansbeke.
Dit karakter wordt versterkt in het masterplan en vormt
de basis voor het kader voor het nieuwe patrimonium
en de ruimtelijke ondersteuning van het het dorpsgezicht.
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De wegel met rechts woningen aan een collectieve stadstuin en links een nieuwe bomenrij die aansluit op de bestaande boommmassieven.
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5. HOF
Aan het einde van een wegel staat steeds een nieuw
solitair woonvolume. Het is een woonvorm van
geschakelde en gestapelde woningen en
appartementen, aan de rand van het dorp maar goed
verbonden met het centrum en het station.
Het woningaanbod in Hansbeke wordt gediversifieerd
en biedt nu ook woongelegenheid aan Hansbekenaren
die anders naar een rustoord verhuizen omdat
de eigen, te groot geworden, woning moeilijk te
onderhouden valt; of aan startende gezinnen die in
Gent en omstreken geen betaalbare woning vinden.
De halfverharde wegels komen toe in omsloten hoven:
collectieve binnenpleinen en binnentuinen, vergelijkbaar
met de hoven van boerderijen in het landschap.
De solitaire volumes staan naast de rondweg en
vormen een sluitstuk van de door voetgangers
en fietsers gedomineerde dorpskern. Plaatselijk
kunnen onderdoorgangen onder de rondweg worden
overwogen als missing link naar het landschap.
Boommassieven kunnen langs de rondweg worden
versterkt door nieuwe bomen aan te planten en de
rondweg verder in te kleden.
Vanop de rondweg wisselen de solitaire volumes en de
bomen elkaar af met op strategisch punten doorzichten
naar de dorpskern en het landschap.

bos

bos
solitair
volume
hof

wegel

Op het verlengde van de wegel, langs de rondweg, liggen hoven als solitaire volume’s tussen het groen.

BEHEERSPLAN

HET MASTERPLAN VERTREKT VANUIT BESTAANDE KWALITEITEN ...

INTRINSTIEK ERFGOED

VERENGENDE EN VERBREDENDE RUIMTES

WEGELS

BOSMASSIEVEN EN BOMENRIJEN

KLEINE KORREL

OPEN RUIMTE

BESTAANDE CENTRALITEITEN (STATIONSOMGEVING,
SCHOOL, KERK ...)

BEELDBEPALENDE HOEVES EN HOVEN

DOORZICHTEN

... DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET BEHEERSPLAN.
In het beheersplan voor Hansbeke worden de krachtlijnen van het masterplan opgenomen als leidraad voor een verbeterde dorpskern
en -werking, met respect voor het historisch karakter en het erfgoed van het dorp. Er wordt uitgegaan van de ruimtelijke kwaliteiten die
doorheen de tijd tot stand gekomen zijn en het dorp vandaag kenmerken. Door de nieuwe rondweg wordt de doorgang van wagens
in Hansbekedorp sterk beperkt en ontstaat de mogelijkheid om de historische ruimtelijke kwaliteiten verder te doen groeien en zelfs
plaatselijk te herstellen. Straat-, erf-, wegel- en hofstructuren spelen hierin een belangrijke rol, samen met de relatief lage bouwhoogtes
en doorzichten naar grote gebouwen als de kerk en de pastorie. De verassende doorzichten en de schaalbeleving van de verschillende
straten tonen de kwaliteiten van Hansbeke als een beschermd dorpsgezicht. Het benoemen van deze kwaliteiten in het masterplan is
belangrijk om het beheer ervan gerichter te kunnen voeren.
Het beheersplan toont in die zin een sterke verwevenheid met het masterplan. Er ontstaat een constante wisselwerking tussen beiden
over behoud, beheer en toekomstperspectieven voor Hansbeke.
De verdere opmaak van het beheersplan bestaat uit het verder inventariseren van de aangezette kwaliteiten in het masterplan, nl.
wegstructuren, ruimtelijke patronen, doorzichten en binnengebieden. Overwegingen in het masterplan worden dan weer afgetoest aan de
nieuwe ‘ruimtelijke inventaris’ uit het beheersplan. Deze aftoetsing dient te gebeuren door alle betrokken partijen, die we vanaf hier ‘de
stuurgroep’ zullen noemen.
De stuurgroep bestaat uit de verantwoordelijken uit de diensten van OE, de architecten van het masterplan, de architecten van het
beheersplan en de betrokkenen van de gemeente. Deze groep komt in overleg tot een gezamenlijke conventie, een soort charter waarin
behoud, beheer en toekomstperspectieven worden vastgelegd op plan en in tekst. De conventie dient als leidraad voor behoud, waarin
ook subsidiëring wordt gestructureerd, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen.
Zo kan een partij die een nieuw project wenst te ontwikkelen in Hansbeke de conventie raadplegen en zijn plannen conform ontwerpen.
De ontwerpen dienen goedgekeurd te worden door de stuurgroep, die de compatibiliteit met de conventie zal beoordelen. De conventie
is dus een onderdeel van het beheersplan waaraan in team wordt gewerkt en gewaakt over de kwaliteiten gedefinieerd in het masterplan.
Deze beheersstructuur garandeert, op een consequente manier, een gedragen visie tot behoud en continuïteit.
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OPBRENGSTEN

NIEUWE ECONOMISCHE CENTRALITEITEN

In het nieuwe Hansbeke zal het openbaar domein licht worden
verschoven, worden verkavelingsvoorwaarden optimaal omschreven en ontstaan nieuwe voorkeurslocaties zoals aan het
dorpsplein en de oude school.
Hierdoor ontstaan zeer waardevolle locaties die de gemeente
toelaten grond te vermarkten en budgetten te verwerven voor
bvb. de aanleg van het openbaar domein.

In Hansbeke ontstaan in de toekomst kansen om handel op te
starten op nieuwe centrale plaatsen:
- het dorpsplein leent zicht tot horeca en diensten
- het erf is geschikt voor kleinhandel
- aan het knooppunt rondweg Hansbeke dorp kunnen kleine
KMO’s starten.
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DENSITEIT

NIEUWE WOONTYPOLOGIEËN

In de woonuitbreidingsgebieden is het wenselijk om een hogere
densiteit in te zetten dan de gangbare 15 of 25 wo/ha. Afhankelijk van de specifieke plaats kunnen plaatselijk dichtheden tot 30
wo/ha worden overwogen.
De betaalbaarheid van de woningen wordt op deze wijze
gekoppeld aan het maximaal behouden van de kwaliteiten van
het dorpsgezicht en het landschap.

Hansbeke kent een uniform woningaanbod dat niet meer is
aangepast aan de maatschappelijke evoluties. Het is erg
verstandig om nieuwe typologieën te faciliteren, zoals kleinere
woningen voro starters, appartementen, studio’s, zorgwonigen,
co-housing etc.
Het masterplan biedt daarvoor optimale kansen.
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PARKEERMOGELIJKHEDEN

Elke woning zal over parkeermogelijkheid beschikken. Aan de
bestaande parkeermogelijkheden wordt niet geraakt.
Voor de niewe ontwikkelingen wordt voorgesteld te voorzien in
parkeerhavens aan de rand van de niewe ontwikkelingen, of
parkeerruimtes in de marge van de infrastructuur. Het dorpsgezicht wordt maximaal ondersteund.

ONTSLUITING

De wagen is overal in Hansbeke welkom, maar evolutief en op
lange termijn zal de plaats van de voetganger en fietser centraler komen te staan, gekoppeld aan een goede bereikbaarheid van het station. Het masterplan doet suggesties naar het
vertragen van het verkeer in bepaalde zones van Hansbeke en
het veranderen of beperken van de rijrichtingen.
Hansbeke wordt een voorbeeld inzake duurzame mobiliteit in
Vlaanderen.

FASERING & PILOOTPROJECTEN
Het masterplan stelt een eindbeeld voorop, dat over
verschillende jaren, zelfs decennia kan worden gerealiseerd en
flexibiliteit inbouwt zodat het zich niet afhankelijk maakt van een
strikte fasering.
Twee deelprojecten trekken evenwel onze aandacht, door hun
strategische ligging en capaciteit om een vlotte start te geven
aan de ontwikkeling van het masterplan, we noemen deze de
pilootprojecten.

PILOOTPROJECT 1
Het plein met stationsgebouw.

PILOOTPROJECT 2
De oude school

Het nieuwe polyvalente gebouw op het centrale plein bevindt
zich op openbaar domein.

Deze site is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van
Hansbeke.

De gemeente heeft in deze de instrumenten in handen om een
procedure ‘verkoop onder voorwaarden’ te initieren waarbij de
marktpartij die het best aan de voorwaarden die de gemeente
stelt beantwoordt het recht krijgt om het polyvalente gebouw te
ontwikkelen.

Het masterplan voorziet in:
- een gedifferentieerd woningaanbod
- een hogere densiteit gekoppeld aan een harmoniueze
inpassing in het bestaande dorpsgezicht
- een duurzame invulling van het erfgoed op de site

Eén van deze voorwaarden kan zijn de (gedeeltelijke) aanleg
van het plein, maar ook het voorzien in nieuwe gebouwen voor
cultuur, opvang ed. of het beantwoorden aan een vooropgesteld
en gediferentieerd woningaanbod behoren tot de
mogelijkheden.

Het ontwerpteam voorziet bovendien in ondersteuning bij
marktconsultatie. Wij beschikken over onafhankelijke vastgoedexperts gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. De experts
kunnen het kader en de voorwaarden op punt stellen om tot een
optimalisatie van de waarde van de panden te komen.

De gemeente kan hier een actief grond en pandenbeleid voeren
dat toelaat diverse maatschappelijke objectieven te realiseren.

Ook deze expertise en grondpositie laat de gemeente toe diverse maatschappelijke objectieven te realiseren.

DUURZAAMHEID
Het masterplan zet maximaal in op duurzaamheid. Daartoe
baseren wij ons op de laatste versie van de duurzaamheidsmeter voor gebiedsontwikkelingen.
Door simultaan op diverse thema’s te werken is het mogelijk
een zeer hoge duurzaamheidsscore te behalen. Wij ambieëren
in Hansbeke een label ‘very good’.
Wij lichten 4 thema’s uit de methodiek verder toe.
Beheer

WIJK
Duurzaamheidsmeter
voor de (her)ontwikkeling van woongebieden
in Vlaanderen.
Versie 1_1

Welzijn & Welvaart

Ruimtelijke kwaliteiten

VOORONDERZOEK,
INRICHTINGSPLAN,
REALISATIE

Mobiliteit

CONCEPT
DUURZAAMHEIDSMETER
WERKBARE BETA VERSIE

Fysisch Milieu

Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu, Natuur- en energiebeleid
Koning Albert-II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Groen en Natuur

Water

SumResearch
Waterloolaan 90
1000 Brussel

Materialen

evr-Architecten
Goudenleeuwplein 1
9000 Gent
in samenwerking met Daidalos Peutz
bouwfysisch
ingenieursbureau, Geert Meysmans Landschapsarchitectuur,
HydroScan

Energie

Innovatie

MOBILITEIT

Het masterplan zet maximaal in op duurzame mobiliteit:
- het faculiteren van het STOP principe: prioriteit verlenen in
het ontwerp aan, in volgorde Stappers - Trappers - Openbaar
vervoer - Parkeren

SOCIALE DUURZAAMHEID

Door een gevarieerd woningaanbod na te streven ontstaat een
levendige wijk, waar plaats is voor jong en oud en dat levenslang. Woningen worden flexibel ontworpen en zijn aanpasbaar
aan de nieuwe levensnoden.

ENERGIE

Door hogere dichtheden na te streven ontstaan compactere
bouwvolumes, optimaal georienteerd met een minimum aan
materiaalverbruik, nutsvoorzieningen en wegenisaanleg.

WATER

Door het reduceren van verharde oppervlakte aan wegenis, het
verzamelen van hemelwater en het opleggen van maatregelen
die het waterverbruik sturen, kan een waterneutrale ontwikkeling worden nagestreefd.
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