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INLEIDING

De opgave

Een heerlijk Vlaams dorp

Bij een eerste bezoek aan Hansbeke treffen we een bijzonder dorp. Het erfgoed 
springt in het oog,  de kerk, de woningen met de blauwe luiken, de beplantingen, 
het  prachtige landschap rondom.  Het is ook een dorp met behoorlijk voorzienin-
genniveau. Er is een school, café- restaurants, een superette, een stationsgebouw, 
... 
Door tal van ingrepen in het verleden (op vlak van stedenbouw en verkeer) staat 
de kwaliteit van het dorp onder druk. Het vele verkeer dat door  de centrale dorps-
straat moet is daar eveneens debet aan. Dit doet afbreuk aan het ideaal van een 
Vlaams dorp. De plannen van de grote infrastructuurwerken die in de nabije toe-
komst op Hansbeke afkomen, roepen bij de bewoners opnieuw vragen op. Er is  
argwaan en twijfel of het dorp stand kan houden tegen deze grote veranderingen 
en dat is begrijpelijk. 

De opgaven: Een spoorverbreding, een Rondweg en een historisch 
dorp 

Voorliggende Open Oproep houdt de vraag in naar een masterplan voor het dorp 
Hansbeke. De concrete, grootschalige ingrepen vormen de aanleiding voor deze 
opgave. In functie van de werking van de spoorlijn Brugge – Gent (lijn 50 A) wordt 
deze spoorweg verbreed met 2 sporen. De ingreep is goed zichtbaar ter hoogte 
van het centrum van Hansbeke. De nodige sloop van woningen vond reeds plaats, 
maar is nog niet volledig (bijv. de afbraak van het stationsgebouw). Aan beide zij-
den van het spoor wordt in de toekomst bovendien een geluidsscherm voorzien. 
De huidige overweg van Hansbekedorp over het spoor wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer, en hiermee komt er een defi nitieve knip op Hansbekedorp. 
Voor trage weggebruikers komt er een tunnel. In samenhang met de ingreep van 
spoorverbreding wordt een nieuwe Rondweg langs de oostelijke zijde van het dorp 
voorzien. De Rondweg dient voor het doorgaand verkeer. 

Interessant aan de opgave is dat er gevraagd wordt om twee uitersten te ver-
enigen. Hoe kunnen de grootschalige infrastructuurwerken samen op gaan met 
de kleinschalige ingrepen, zoals herstel, instandhouding en uitbreidingen van het 
dorp? De aanleidingen  zijn ingrepen die een stevige topdown benadering kennen 
met grote impact op Hansbeke. De vraag ligt nu voor hoe deze ingrepen, die on-
afwendbaar zijn, op de beste manier kunnen worden ingepast en waar hieruit voor 
het dorp een meerwaarde kan worden gecreëerd. Welke slimme toevoegingen 
kunnen we bedenken die de dorpse sfeer en identiteit respecteren en terugbren-
gen. Hoe halen we meerwaarde uit iets wat op het eerste gezicht alleen een ver-
slechtering voor het dorp inhoudt? 
Hierbij vragen we ons als eerste af wat de positie van het dorp wordt na de spoor-
verbreding. En wat is de positie van het dorp aan de rondweg? En tenslotte hoe is 
de hechting van het dorp hierbij aan het landschap?    
 

Leeswijzer

In het masterplan komen verschillende onderdelen van de ontwikkelingsvisie aan-
bod, verschillende schaalniveaus, met wellicht verschillende tijdsfasen. We behan-
delen deze planonderdelen zo goed mogelijk in het bundel, zonder dat we hierin 
volledig denken te zijn. Daarvoor is immers een intensief proces met de opdracht-
gever(s) (en bevolking) nodig, dat in deze fase van wedstrijd onmogelijk is. 
In eerste instantie lichten we een korte analyse van Hansbeke toe, in samenhang 
met het beheersplan. Door het beheersplan enerzijds, waar uitspraken over de 
structuur en de stenen worden gedaan te koppelen aan het beheerplan anderzijds 
met uitspraken over centen en eigendom, kunnen we erfgoed gericht en struc-
turerend inzetten, en ook in relatie brengen met de nieuwe ontwikkelingen. Het 
masterplan vervolgens geeft een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling 
van Hansbeke waarin 2 structuren centraal staan: Hansbekedorp als bijzondere 
historische drager en de Rondweg als nieuwe drager. 



EEN ANALYSE

boven: zicht op het land-
schap
midden: zicht op het neerhof, 
de kasteelhoeve
onder: de kasteeldreef met 
zicht op de kerk

Hansbeke, een historisch straatdorp 
in een groter valleilandschap

Voor een goed begrip van Hansbeke is de kennis van de geschiedenis van het 
dorp van belang. Dit helpt ons om zowel het  beheersplan trefzeker in te kunnen 
zetten, als ook de inpassing van de nieuwe ontwikkelingen én mogelijke uitbreidin-
gen van het dorp op een voor Hansbeke logische manier uit te werken. 

Hansbeke, een dorp in Oost-Vlaanderen en deelge-
meente van Nevele wordt voor het eerst vermeld in 
1147 onder de Latijnse schrijfwijze Hansbeka.

Hansbeke ligt in het stromingsgebied van de 
voormalige rivier de  Kale, oorspronkelijk een brede 
rivierd die net als de zuidelijker gelegen Leie afwa-
terde richting de Schelde. De Kale had vroeger een 
groot bekken en was een belangrijke rivier. Nu is haar 
functie als afwateringsrivier grotendeels overgenomen 
door het kanaal van Schipdonk.  Op het einde van de 
IJstijden, als het klimaat minder gunstig was, zijn uit de 
Kale in verschillende stadia materiaal uitgewaaid dat 
zich langs oevers heeft afgezet. Hierdoor zijn hoger 
gelegen delen ontstaan die zich goed leenden voor 
bewoning. Op deze hogere delen zijn de dorpen 
ontstaan, waaronder Hansbeke.  De hogere droge 
delen waren ook geschikt voor akkerbouw terwijl de 
lagere delen gebruikt werden als weidegronden. 
Aanvankelijk bestond er in de Middeleeuwen een 
gemeenschappelijk ontginningssysteem waarbij op de 
hoger gelegen gronden (de kouters) 
gemeenschappelijk akkerbouw werd bedreven. De 
boerderijen kwamen tot stand op de randen van de 
kouters, op de overgangen naar de valleien, ook wel 
bulken genoemd.
De Hansbeke, ook wel Grote Beek genoemd was 
een zijstroompje van de Kale. Hier dankt het dorp zijn 
naam aan. Het landschap rondom behoort tot het 
kouter en bulkenlandschap. De vele kavelgrens-
beplantingen bestaande uit knotwilgen en bomenrij-
en zijn een belangrijk kenmerk van dit landschap. Bij 

Hansbeke draagt de aanwezigheid van het kasteel 
met zijn lanen en bosschages bij aan het unieke dit 
historische landschap. Hansbeke vormt  daarom een 
bijzonder mooi geheel waarvan de landschappelijke 
kwaliteiten tot op vandaag aanwezig zijn.

Doorheen de geschiedenis hing Hansbeke telkens af 
van een leenhof van burggraven. De leenheer verbleef 
op het kasteel en ontgon grote delen van het land in 
eigen beheer. Zijn kasteel lag eerder verscholen in het 
landschap. Dit in tegenstelling tot de kasteelhoeve 
die zeer zichtbaar opgesteld lag ten opzicht van het 
land en de hoofdstraat. Het was eveneens een her-
kenningspunt als begin van de heerlijkheid Hansbeke. 
Meer ten zuiden, op de as van Hansbekedorp, lagen 
de kleinere hoeves en akkers in erfpacht. De hoeves 
liggen 
geclusterd en dicht bij de hoofdstraat om zoveel mo-
gelijk oppervlakte voor ontginning over te houden.
Dit is duidelijk op te maken uit de fi guratieve kaart van 
landmeter Joos Meysman uit 1700. 

In 1765 wordt de heerlijkheid Hansbeke te koop 
gesteld en opgekocht door Jozef Antoon Lodewijk 
van de Woestyne. Hij vestigde zich op het kasteeld-
omein en verpachtte de terreinen. Hij bouwde een 
nieuw kasteel en liet een lindendreef aanplanten om 
het kasteeldomein te verbinden met de dorpskern. De 
Sint-Petrus en Paulus parochiekerk werd weder 
opgebouwd en is nog steeds het belangrijkste 
oriëntatiepunt van het dorp. 

fi guratieve kaart van Joos 
Meysman uit 1700
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broeder-kluizenaar en vanaf toen werd de hoeve in 
volksmond De cluyse genoemd. De omwalde hoeve 
kwam in handen van het OCMW, die in 1981 de 
panden afbrak om een nieuwe woonwijk te realiseren. 
In 1985 werd de wijk ingehuldigd. De doornbosstraat 
werd verlegd om een lus te maken zodat de woningen 
rondom een plein kwamen te liggen. 

In 1838 werd de spoorweg Gent-Brugge aangelegd 
en evolueerde Hansbeke van een landbouwdorp naar 
een forenzengemeente. Vaak wordt gesproken over 
het opsplitsen van het dorp in 2 maar dit zou toch 
genuanceerd mogen worden aangezien op de buurt-
wegen kaart uit 1841, 3 jaar na de aanleg van het 
station, duidelijk te zien is dat er nog geen zuidelijke 
ontwikkeling van Hansbeke  is. Hetzelfde is te zien 
op de Vandermaelen kaart (1846-1854) en de Popp 
kaart (1842-1879). De zuidelijke ontwikkeling pas 
echt begonnen in de 20ste eeuw.

Na de aanleg van het station steeg het bevolkings-
aantal en dit bracht een maatschappelijke en sociale 
verschuiving teweeg dat zich heeft weerspiegeld in de 
opbouw van het dorp. Hansbeke werd meer en meer 
een verblijfsgemeente met een veranderde levenswij-
ze. Zo gaf de familie van de Woestyne opdracht voor 
de bouw van de Philomenakapel in 1848 en gelijk-
tijdig werd gestart met de bouw van een klooster. In 
1877 werd een tweede kapel opgetrokken. Al deze 
religieuze gebouwen werden op een strategische plek 
geplaatst. Zo bepaalt de oudste kapel de start van het 
grondgebied Hansbeke en de toegang tot de domei-

nen van de kasteelheer. Vanaf de verderop gelegen 
O.L.Vrouw kapel begint de dorpskern met de hoeves 
en verdeling van de terreinen.
Rondom de kerk kan men spreken van een verste-
delijkt punt met het klooster en enkele herenhuizen. 
Hansbeke blijft wel verder gaan op het dorpse elan 
waarbij de woonhuizen een beperkte hoogte hebben 
(1,5 bouwlaag) en de meer publieke of prominente 
gebouwen hoger worden opgetrokken. Opvallend is 
dat elk van deze panden omheind werden met een 
haag en/of een hekwerk.

Vanuit de dorpsstraat werden begin 19e eeuw twee 
nieuwe straten getrokken, de Lindenlaan (voorheen 
een steegje) en de Begijnhofl aan. De naamgeving 
wijst op de wil om lanen te creëren en te fl ankeren 
met bomen analoog aan de historische dreef en Mel-
kerijstraat. 

Deze straten zorgden voor een verbinding met de 
Doornbosstraat, ook reeds aangeduid op de fi guratie-
ve kaart uit 1700. Aan deze straat lag eveneens een 
omwalde hoeve, reeds in 1466 vermeld als hofstede. 
Vanaf 1701 werd de hoeve betrokken door een leke-

BEHEERSPLAN
van landbouwdorp tot forenzengemeente

landbouwdorp

1147
Eerste vermelding ‘Hansbeka’

Heer van Hansbeke
- verblijf : kasteeldomein
- beheer eigen gronden: 
     warande, grote akkers...
- erfpacht: akkers en hoeves

1765
Aankoop Hansbeke de Woestyne
- verblijf: bouw kasteel
- beheer eigen gronden: 
     neerhof, grote akkers, ...
- erfpacht: akkers en hoeves

- aanleg dreef tot dorpskern
- bouw huidige kerk

forenzengemeente

1839
Aanleg spoor en bouw station

Toename religieuze plekken
- 1848 kapel H. Philomena

- 1848 klooster H. Petrus
- 1877 kapel O.L.Vrouw

Onderwijs en scholenstrijd
- 1876 gemeenteschool

- 1879 katholieke school

Lokale economie
- 1894 oude melkerij

- 1907 nieuwe melkerij

Verstedelijking van de kern
- aanleg nieuwe lanen
- eind 19E: herenhuis

- 19E: kasteel De Schuyter
- 1905: ‘onder de toren’

- 1920: burgerhuis

Recente ontwikkelingen
(geen erfgoedwaarde)

- ten zuide van het spoor
- lintbebouwing

- 1981: woonwijk



  

Beheersplan én beheerplan voor Hansbeke

Het beheersplan van het dorpsgezicht Hansbeke 
wordt door ons opgedeeld in 2 luiken. Enerzijds een 
beheer-s-plan waarbij de identifi catie en afbakening 
van het gebied, de historische nota, de inventaris van 
de erfgoedelementen en de beschrijving van de erf-
goedwaarden centraal staan. Kortom het beheersen 
van het erfgoed. Anderzijds wordt er een beheer-plan 
opgemaakt die de visie van het toekomstig beheer 
weergeeft en dit vertaalt in beheermaatregelen en 
voorstel van opvolging en evaluatie. Namelijk het be-
heren van het erfgoed.

De noordelijk gelegen dorpskom van Hansbeke is 
beschermd als stads- en dorpsgezicht.  Binnen dit 
dorpsgezicht zijn enkele gebouwen, van kasteel tot 
boerenarbeiderswoning, geklasseerd als monument. 
Hansbeke is organisch ontwikkeld waarbij telkens 
groenelementen gebruikt werden als oriëntatiepunt of 
richtinggevende structuur: van linden rondom de kerk,  
een dreef tot aan het kasteel, devotiebomen en hagen 
als afbakening van woonpercelen. Enkele van deze 
groene elementen werden dan ook in 2010 door de 
Vlaamse Overheid erkend als houtig erfgoed.

Een bescherming als dorpsgezicht roept automatisch 
een beeld op van een waardevol én intact historisch 
landschap. Voor Hansbeke klopt dit niet volledig. Wat 
echter wel klopt is dat de basiskwaliteit nog steeds 
aanwezig is. De afzonderlijke landschappelijke en 
bebouwde elementen hebben op zichzelf een unie-
ke erfgoedwaarde, maar moeten vooral gekaderd 
worden binnen het grote geheel. Tijdens een eerste 
onderzoek in situ concludeerden we dan ook dat een 
gerichte aanpak nodig is. Inzetten op de belangrijkste 
morfologische en typologische kwaliteiten kunnen het 
totaalbeeld van dit dorpsgezicht heropwaarderen en 
versterken. De visie en beoogde beheerdoelstellin-
gen worden vertaald in een beheerplan. Alle nieuwe 
ontwikkelingen worden teruggekoppeld aan het be-
heerplan en we trachten vanuit dit gedachtegoed te 
ontwerpen en te handelen. 

Doelstellingen beheer(s)plan
DOELSTELLING 2: Inzetten op de stedelijke mor-
fologie met als belangrijkste pijler Hansbekedorp

De hoofdstraat, Hansbekedorp, die van noord naar 
zuid loopt heeft met het neerhof links en de gecluster-
de hoeves rechts een duidelijk beginpunt.  De begin-
zone is lange tijd een onbebouwde en onverkavelde 
zone geweest omdat deze percelen ontgonnen wer-
den in opdracht van de kasteelheer zelf. In de meer 
zuidelijke zone werden de meeste hoeves gebouwd 
en ontstond een dorpskern. 

Door de komst van het autoverkeer is deze straat, die 
oorspronkelijk een verbindende functie had, een har-
de scheidingslijn geworden. De huidige invulling en 
het aangepaste straatprofi el verzwakken het dorpse 
karakter. De komst van de Rondweg en daardoor 
het verminderen van gemotoriseerd verkeer geeft de 
mogelijkheid om het straatprofi el opnieuw aan te pas-
sen aan het dorpse karakter en de erfgoedwaarde te 
versterken.

DOELSTELLING 3: Woontypologie

Het bebouwde historische dorpsgezicht wordt voor-
namelijk bepaald door de typische boerderijwoningen. 

De hoeves waren eigendom van de graaf. Het zijn 
allen langgevelwoningen uit metselwerk van 1 bouw-
laag en een zadeldak in Vlaamse pannen. De gevels 
werden wit gekalkt en kregen een zwart geteerde 
plint. Om zijn eigendom aan te duiden liet de graaf het 
schrijnwerk schilderen in het ‘gravensblauw’.

Deze gebouwen bepalen sterk de historische beeld-
kwaliteit. Inzetten op een correcte en gelijkvormig res-
tauratiebeleid zal de gehele historische erfgoedkwa-
liteit versterken. Daarnaast lijkt het ons aangewezen 
om de bescherming van ieder geklasseerd gebouw te 
(her)bekijken en algemene restauratierichtlijnen voor 
het exterieur op te stellen.

toegang tot semi-publiek terrein gefl ankeerd door linden
geclusterde ‘boerderijwoningen’ omzoomd met hagen

Hansbekedorp in 1905
Hoofdstraat met een dorpskarakter

typologie van de boerderijwoningen
links: opgenomen op de lijst van waardevol erfgoed
rechts: beschermd als monument

Hansbeke wordt gestructureerd door enkele morfo-
logische erfgoedkenmerken die sterk beeldbepalend 
zijn voor het hele dorpsgezicht. 

DOELSTELLING 1: Landschappelijke morfologie 
herstellen en gebruiken als bufferzone

Hansbeke is een dorp in gradaties: een hoofdweg, 
secundaire wegen, geleidelijke overgang van de 
publieke naar de privé sfeer. Al deze morfologische 
verschillen werden ontwikkeld door het gebruik van 
landschappelijke elementen. 

Het kasteel werd verbonden met de dorpskern en het 
neerhof door royale dreven. De linden werden door-
getrokken op de Melkerijstraat, een secundaire weg 
dat de dorpskern ‘omringt’.  

 Binnen deze ‘ring’ bouwden de erfpachters kleine 
boerderijwoningen die geclusterd werden rondom 
een semi-publiek terrein. Het is als het ware een 
afspiegeling van grote ‘boererijdorpen’ waarvan indi-
viduele langgevelboerderijen zich rondom een dries 
situeren. Deze collectieve plekken sluiten aan op een 
‘publieke weg’, de huidige Melkerijstraat. De toegang 
tot deze clusters werd gemarkeerd door bomen. De 
clusters én de individuele boerderijwoningen werden 
op hun beurt afgeschermd door hagen om de pri-
vésfeer te beschermen. Deze merkwaardige gradatie 
van publieke naar private sfeer bepaalt nog steeds 
het karakter van Hansbeke. Deze landschappelijke 
elementen zijn niet enkel belangrijk vanwege hun 
natuurwetenschappelijk en historische waarde maar 
ook omwille van hun structurerende kwaliteit voor 
heel Hansbeke. Inzetten op het herstel van de be-
staande landschappelijke structuren en het engage-
ment aangaan om nieuwe ontwikkelingen in dezelfde 
sfeer door te trekken zal een enorme impact hebben, 
niet alleen op de historische kwaliteit, maar ook op de 
woonkwaliteit voor de Hansbekenaar.
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DOELSTELLING 4: Punctuele richtlijnen

Voor de overige monumenten en gebouwen wordt 
bekeken wat hun relatie is met de publieke ruimte 
van Hansbeke. Voornamelijk de verstedelijkte kern 
kan voordeel halen uit een goed restauratiebeleid van 
deze panden. Het beheerplan zal algemene richtlij-
nen opstellen voor deze monumenten en hun directe 
omgeving. Historische studies en restauratiedossiers 
dienen per woning opgemaakt te worden door de 
eigenaar en door de gemeente afgetoetst worden aan 
het beheersplan.

DOELSTELLING 5
Corrigeren van de huidige beheerscontext

Het beschermde dorpsgezicht beslaat momenteel 
een groot gebied van Hansbeke. Dit heeft volgens 
ons als gevolg dat niet voldoende gericht kan ingezet 
worden op de belangrijke erfgoedzones binnen het 
dorpsgezicht. Het lijkt ons daarom aangewezen om 
de opmaak van het beheer(s)plan als opportuniteit te 

gebruiken om, na bijkomende studies en in overleg 
met Onroerend Erfgoed en overige betrokken partijen, 
de beheerscontext  scherper te stellen en/of te corri-
geren naar de toekomst toe.

We stellen enerzijds voor om het dorpsgezicht te 
nuanceren en alvast uit te breiden met de zone van 
het kasteeldomein omdat deze betekenisvol was voor 
de ontwikkeling van het dorp. Voorts stellen we voor 
om een beperktere kernzone te bepalen waarbinnen 
strengere maatregelen kunnen opgelegd worden om 
de erfgoedkwaliteit te versterken. 
Hieromheen ligt een bufferzone om het totale dorps-
beeld te waarborgen. 
Het beheersplan zal zich dus toespitsen op de publie-
ke ruimte met als bebouwde pijler de typische boer-
derijwoningen. 

Anderzijds lijkt het ons ook aangewezen om alle 
gebouwen binnen het dorpsgezicht in detail te be-
oordelen en na te gaan welke erfgoedwaarden nog 
aanwezig zijn bij alle beschermde, vastgestelde en 
overige waardevolle gebouwen. Na onze eerste erf-

goedscreening tijdens deze wedstrijdfase zijn we van 
mening dat er voor enkele panden een herwaardering 
zou mogen gebeuren. Bijkomende studie en overleg 
met Onroerend Erfgoed zal hier verder uitsluitsel over 
moeten geven. We stellen alvast voor om de digitale 
databank van de huidige vastgestelde gebouwen 
grondig na te kijken en waar nodig te corrigeren aan-
gezien we hebben opgemerkt dat de gegevens van 
deze lijst niet altijd overeenkomen met de bestaande 
situatie. 

overkoepelende 
erfgoedkenmerken

DOELSTELLING 1:
Landschappelijke morfologie

- relictzone: buffer (licht groen)
- relictzone: kerkplein
- lijnrelict: dreven
- lijnrelict: lanen
- lijnrelict: hagen
- puntrelict: toegang erven

DOELSTELLING 2:
Stedelijke morfologie

Hansbekedorp:
aanpassen straatprofi el naar 
dorpskarakter

DOELSTELLING 3:
Woontypologie

28 boerderijwoningen
- rood: monumenten
- oranje: lijst waardevol erfgoed
- geel: geen vermelding
- blauw: ‘onherstelbare’ schade

individuele erfgoedelementen

DOELSTELLING 4:
Punctuele richtlijnen

Herkenningspunten toegang 
- Neerhof  (en kasteel)

- kapel H. Philomena
- Kapel O.L. Vrouw

- kapellinde

Ondersteunende functie
- ‘nieuwe’ melkerij

- katholiek onderwijs
- gemeente school

Verstedelijkte kern
- Kerk en  pastorie

- Kloostersite
- ‘Onder de toren’

- Kasteel Jfr. De Schuyter

beheerscontext

DOELSTELLING 5:
Herdefi niëren afbakening erfgoed

- stads- en dorpsgezicht
- historische dorspkern

- landschappelijke ankerplaats
( fungeert als landschappelijke 
bufferzone voor de dorpskern)
- bufferzone binnen stads- en 

dorpsgezicht
BEHEERPLAN
overkoepelende maatregelen
op basis van erfgoedkenmerken en elementen 



Tussen het doorgeschoten 
gras op het GO-terrein staan 
mooi volgroeide bomen

Het verlaten go-terrein

vogelvlucht van het nieuwe 
Hansbeke

boven: het huidige straat-
dorp, als verkeersader en 
drager van publieke voor-
zieningen. De westzijde van 
het dorp met een duidelijke 
relatie tot het landschap en 
een onduidelijke oostrand

onder: de geknipte 
dorpstraat als verblijfsgebied 
en drager van publieke voor-
zieningen, mét dorpskern 
en de Rondweg als opstap 
voor een nieuwe oostelijke 
dorpsrand
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Het huidige hoogstammige 
groen aan het monument en 
in de molenstraat

Zicht op het ocmw gebouw 
vanuit de bergstraat

Van straatdorp naar fl anken-dorp

Met alles wat vandaag staat te gebeuren kan je spre-
ken van een nieuw momentum in de geschiedenis van 
Hansbeke. Het dorp is al sinds de gewestplannen in 
afwachting van grootschalige infrastructuurwerken, 
van een hertekening van de historische dorpsstraat, 
en van de realisatie van dorpse uitbreidingsprojecten 
in de oostelijke rand, die al jaren in de wacht werd ge-
zet. Nu is het moment voor een ruimtelijk herschikking 
naar een nieuw opzet. 

Het knippen van de doorgaande infrastructuur Hans-
bekedorp leidt ertoe dat het straatdorp van weleer 
grondig van opzet wijzigt.  Het historische lineaire 
dorpscentrum wordt hertekend, het krijgt een nieuw 
begin en het doorgaand karakter wordt ingewisseld 
voor een ‘einder’. De onderdoorgang onder de spo-
ren voor trage weggebruikers blijft voor een relatie 
tussen noord- en zuidzijde van Hansbeke zorgen, 
maar de link is moeizamer, daarenboven staan de 
geluidsmuren een zichtrelatie in de weg. De komst 
van de oostelijke Rondweg zorgt ervoor dat het dorp 
zich aan deze zijde een nieuwe positie moet zoeken 
ten opzichte van het landschap, en ten opzichte van 
een achter-of nieuwe voorkant van het dorp. Hansbe-
ke wordt een dorp dat minder in de lengte kan gaan 
spelen, dan wel in de fl anken. Het dorp ontwikkelt 
zich van een eenzijdig gericht straatdorp naar een 
dorp zich ook vanaf de nieuwe drager ontwikkelt, als 
volwaardig dorpsweefsel.

boven: zicht het straatdorp 
met een gelijkvloerse spoor-
overweg

onder: het landschap ter 
hoogte van de nieuwe 
Rondweg



ONTWERPINZET

Masterplan
Hansbeke heeft met de opgave die in de Open Oproep is geformuleerd een 
unieke kans om met de voortgaande bovenlokale processen mee te liften, deze 
mogelijks wat bij te stellen en er op verder te werken in functie van een krachtig en 
levendig dorp.

Wij pleiten met onze inzending voor een samenhangend ontwerp tussen spoorver-
breding, geluidsmuur, ondertunneling van het spoor, aanleg en inpassing van de 
Rondweg, bijkomende bebouwing, openbare ruimte en landschapsinrichting. 
Op die manier kan de intrinsieke kwaliteit van een dorp als dat van Hansbeke ge-
waarborgd blijven voor de toekomst en zelfs worden versterkt. Hierbij kan de ge-
meente regie voeren over de beeldkwaliteit van haar historische kern en van haar 
uitbreidingen. 
Het dorp ontrolt zich langs de historische as enerzijds en langs de Rondweg als 
nieuwe drager anderzijds. De inrichting van beide dragers vormt samen met de 
ontwikkelingen die er aan ophangen het samenhangend beeld van het nieuwe 
Hansbeke. 
 



                                           



Historische ruggengraat als herijkte 
nieuwe dorpsruimte

Hansbekedorp wordt vormgegeven als een comfortabele ruimte waarin de ver-
keerstechniek niet langer dominant is, en waarbij  de aanpalende bebouwing 
bijdraagt aan de kwaliteit van het openbaar gebied. Voor veel van de historische 
panden is dat vandaag al het geval. Wij stellen voor om nieuwe bebouwing toe 
te voegen, als acupunctuur ingrepen die Hansbeke van dorpse dynamiek blijven 
voorzien. Een belangrijke ingreep is het nieuwe cultuurhuis en een nieuw centrum-
hart, op het einde van de dorpsstraat. 
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Visie op de openbare ruimte 
Vooraf 
De gehele openbare ruimte van het dorpscentrum 
(Hansbekedorp) is opgevat als een plek waar de auto 
mag komen en welkom is maar waar de langzame ver-
keersdeelnemer prioriteit krijgt. Dit is afl eesbaar aan 
de inrichting waarbij de `dorpsvloer` als een eenheid, 
bij voorkeur uitgevoerd in kasseien, wordt behandeld. 
De openbare ruimte krijgt hierdoor een shared space 
karakter. Kleine bijdragen van historisch herstel, bij-
voorbeeld in de vorm van groen voor de gevels  van 
enkele centrumpanden, verbijzonderen deze eenvou-
dige, uniforme dorpse inrichting. Deze benadering laat 
de historie van Hansbekedorp herleven. Niet nostal-
gisch, maar zo tijdloos mogelijk. Deze tijdloosheid is 
een belangrijke vorm van duurzaamheid.

In het verlengde van deze visie krijgt het gehele noor-
delijk deel van Hansbeke binnen de bebouwde kom 
een dertig km regime voor gemotoriseerd verkeer. Dit 
is mogelijk doordat in de toekomst het dorp alleen 
nog door bestemmingsverkeer wordt aangedaan. De 
overlast van doorgaande vrachtwagens zal aanzienlijk 
minder worden. Ook de intensiteiten van het gewone 
autoverkeer in Hansbekedorp worden aanzienlijk min-
der. Dit rechtvaardigt het snelheidsregime van 30 km/
uur en een inrichting die is gebaseerd op de shared 
space gedachte.  
  
Een nieuwe dorpskern
Met de sloop van het station en het verdwijnen van 
het doorgaand verkeer roept Hansbeke om een her-
defi niëring van haar dorpshart.  Het (nieuwe) zwaar-
tepunt van het dorp ligt (van nature) aan de noord-
zijde van de nieuwe spoorwegonderdoorgang. Het 
bestaand patrimonium wordt hierbij aangevuld met 
nieuwe bebouwing, zodanig dat een nieuw waardig 
dorpshart ontstaat.  De openbare ruimte van Hansbe-
kedorp krijgt tevens een einder,  die mede vormgeeft 
aan het nieuwe plein en de openbare ruimte. De toe-
voegingen: 
• het nieuwe cultuurhuis als einder van Hansbeke-

dorp op de kop van het nieuwe plein
• de nieuwe woonontwikkeling achter de Meren-

dreestraat
• de nieuwe bebouwing achter het leegstaande 

huidige cultuurhuis, wonen voor ouderen
Een vernieuwd kloppend hart op deze plek zet de 
koestering van het historische dorp in de verf, en 
geeft op die manier tegengewicht aan de spoorver-
breding en de Rondweg.  Het nieuwe dorpsplein   
wordt ingericht op basis van het shared space princi-
pe. Deze tijdloze dorpse inrichting genereert een pu-
blieke ruimte met veerkracht en heeft een intrinsieke 
dorpse kwaliteit. Het toevoegen van publieke functies 
op deze plek versterkt de levendigheid en daarmee de 
kracht van deze plek.

Het kerkplein wordt op twee manieren beter  bij de 
openbare ruimte van Hansbekedorp getrokken: 
• Het plein wordt tot aan de gevels van Hansbeke-

dorp van een eenduidige bestrating  voorzien
• Er wordt een extra rij opgaande lindenbomen 

langs Hansbekedorp geplant (de oostzijde van 
het plein). Ook aan de zuid- en noordzijde van 
het kerkplein worden dubbele rijen linden aange-
plant. De bestaande nog jonge lindebomen die 
als laantje naar de entree van de kerk zijn aan-
geplant worden verwijderd (deze bomen worden 
verplant). 

De beplantingstructuur verkrijgt hierdoor meer samen-
hang en er gaat een minder scheidende werking van 
uit. 

nieuwe woonvorm in hetpark

nieuwe woonontwikkeling Merendreestraat

nieuw cultuurhuis



Vormgeving shared space 
In het shared space gedeelte (het nieuwe centrum en 
Hansbekedorp tot aan de Begijnhofl aan) wordt gewerkt 
met twee kleuren kasseien. Een donkerder kassei wordt 
in de pleinen gebruikt (bij de kerk en het nieuwe cen-
trumplein). In de smalle straatgedeelten van Hansbeke-
dorp wordt een lichtere kassei gebruikt in combinatie 
met een nuancering. Deze nuancering bestaat uit twee 
banen met een vlakke natuurstenen kassei (breedte van 
de banen: 2 x 80 cm). Deze banen zijn van hetzelfde 
materiaal als de donkere kassei van de pleinen. Deze 
stroken doen dienst als een natuurlijke  geleider van 
het verkeer en dragen bij aan de verlevendiging van het 
straatprofi el. Zonder tegenligger heeft de automobilist 
de neiging over dit ‘karrespoor’ te rijden. Het spoor 
is zodanig (asymmetrisch) in het profi el gelegd dat er 
steeds (éénzijdig) sprake is van een strook die vanwege 
de aanwezige breedte uitnodigt om te parkeren.  
Het parkeren is verder nergens formeel in de bestrating 
aangegeven. 
De schoolentree wordt geaccentueerd door middel van 
extra stroken natuursteen. Deze vormen als het ware 
een zebra die op speelse wijze verweeft in het school-
plein. 

Door dit profi el hol te leggen kan er gewerkt worden 
aan een klimaatbestendig en duurzame inrichting. De 
straat kan eventuele piekbelastingen van hemelwater 
opvangen. Het gescheiden stelsel voert het hemelwater 
af naar sloten in de omgeving.

Vormgeving vervolg Hansbekedorp (tot aan de rond-
weg)
Vanaf de Begijnhofl aan krijgt Hansbekedorp een ander 
profi el. Dit profi el speelt in op het landschappelijke 
karakter dat de weg tot aan de rondweg krijgt. In de 
bestaande situatie zijn in dit profi el fi etspaden en brede 
rijbaan aanwezig (snelheidsverhogende werking). Langs 
de weg (westzijde) staat juist op de overgang naar het 
landschap een rij lindenbomen. Deze bomen zijn zeer 
dicht op elkaar geplant (plantafstand ca. 5 meter). Door 
de signifi cante daling van het aantal motorvoertuigen 
wordt het mogelijk in een 30 km regime en ter verster-
king van het dorpse karakter het verkeer te mengen, 
fi etsers op de rijbaan. 

In een 30 km regime wordt gewerkt met gemengd ver-
keer (zwakke weggebruiker en gemotoriseerd verkeer 
samen op de rijbaan), waarbij de rijbaan wordt voorzien 
van fi etsattentiestroken.  In het voorgestelde profi el 
worden de fi etspaden verwijderd. En wordt de berm 
op de overgang naar het landschap verbreed. Hier-
door ontstaat de mogelijkheid twee rijen bomen toe te 
passen. De bestaande nog lang niet volgroeide bomen 
kunnen hiervoor worden gebruikt. Door om en om een 
boom uit te nemen en te verplanten naar de nieuwe 
tweede rij wordt duurzaam te werk gegaan. De bo-
men komen in een driehoeksverband te staan met een 
plantverband van 2,5 meter tussen de rij en 10 meter 
in de rij. De rijbaan wordt versmald naar 6 meter op de 
rijbaan worden ten behoeve van de fi etsers fi etsatten-
tiestroken aangebracht. Tegen de woningen aan de 
oostzijde van de straat is ruimte voor een parkeerstrook 
(groen uitgevoerd in grasdallen) en een voetpad tegen 
de particuliere tuinen. Tussen de parkeerstrook en het 
voetpad is een haagbeplanting voorzien. Samen geven 
deze ingrepen de weg een dorps- groen  karakter, land-
schappelijk verankerd  

Aansluiten op de spoortunnel

Er wordt door de NMBS een ruime gebogen vormge-
geven ondertunneling van het spoortracé gerealiseerd. 
Deze ondertunneling is noodzakelijk voor de bereik-
baarheid van de perrons voor personenvervoer, maar 
uiteraard ook om fi etsers en voetgangers hier een 
verbinding te geven tussen de beide dorpsdelen van 
Hansbeke.  Aan de vorm van de tunnel is in de voorstel-
len niets veranderd. Wel hebben we de vormgeving van 
de verbinding tussen tunnel en het nieuwe dorpsplein 
aan Hansbekedorp opnieuw tegen het licht gehouden, 
om een aantal redenen. De openbare ruimte van het 
dorpsplein, waar het nieuwe cultuurhuis wordt voorge-
steld, willen we op een geïntegreerde wijze aansluiten 
op trappen en hellingbanen. De vormgeving van de 
dorpsstraat, het dorpsplein en de tunnel moet op el-
kaar worden afgestemd. Dit geldt voor de architectuur, 
maar ook voor het materiaalgebruik en de sfeer. Ook de 
plaatsing van de het nieuwe gebouw vraagt hierom en 
schept hierbij tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden.
Daarenboven geloven we dat de integratie van een 
meer geconcentreerde hellingbaan/-banen binnen dit 
ontwerp de voorkeur moet krijgen, boven de zeer lan-
ge hellingbaan die evenwijdig aan de geluidsmuur is 
voorzien. Deze hellingbaan is niet op het dorpscentrum 

gericht, en jaagt de mensen vanwege haar richting en 
lengte eerder het dorp uit. Tot slot biedt de aanpassing 
van de hellingbaan de mogelijkheid tot geïntegreerde 
fi etsenstallingen. 

De voorkeur gaat dus uit naar een gecombineerde 
ontwerpoplossing waarbij zowel de trappen als de 
hellingbaan gericht zijn op het nieuwe dorpscentrum, 
waarbij het ontwerp ook afgestemd wordt op het nieu-
we gebouw en gebruik wordt gemaakt van de moge-
lijkheden die dit gebouw biedt voor de opvang van de 
hoogteverschillen. 

Aan de zuidkant van het spoor wordt een vergelijkbare 
oplossing voorgesteld. 

Het ontwerp
Zowel de trap als de hellingbaan worden gericht op 
het nieuwe dorpsplein, maar ook op het gedeelte van 
Hansbekedorp, tegenover het (huidige) station (waar 
het café en Gamma gelegen zijn). 
Direct langs de oostelijke kopgevel van het nieuwe 
gebouw vertrekt een eerste hellingbaan, welke vanaf 
het peil van het plein (0 meter) aansluiting geeft op het 
-1 meter niveau. Ook aan de spoorzijde van het nieuwe 
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gebouw vertrekt een hellingbaan naar het -1 meter 
niveau. Hier is evenwijdig aan het spoor voorzien in een 
mogelijkheid tot het stallen van fi etsen. 

Het eerste gedeelte van de trap (van 0 naar -1 meter) 
begint met een geknikt gedeelte, waardoor er zowel 
een gerichtheid ontstaat op het nieuwe plein als op de 
gevels van het straatgedeelte tegenover het (huidige) 
stationsgebouw. Ook vanaf dit straatgedeelte vertrekt 
er een hellingbaan naar het -1 meter niveau. Op dit 
niveau is eveneens evenwijdig aan het spoor een twee-
de mogelijkheid tot het stallen van fi etsen gesitueerd. 
Dit -1 niveau is zowel via een hellingbaan als een klein 
trapje (voorzien van fi etsgoot) bereikbaar.    
 
Vanaf het -1 meter niveau voeren twee evenwijdig aan 
elkaar gesitueerde hellingbanen respectievelijk naar het 
-2 en het – 3 meter niveau. Het vervolg van de hoofd-
trap doet hetzelfde, met hierin een vlak element opge-
nomen op het – 2 meter niveau. Een nieuwe bomenrij 
geeft verder cachet aan de ruimte tussen spoor en de 
gevels met het café en de winkels. Onder de bomen 
wordt geparkeerd.  De totale capaciteit wordt aanzien-
lijk vergroot zowel ten aanzien van de voorliggende 
plannen als tegenover de huidige situatie 

verbeelding ‘kerkplen’verbeelding ‘kerkplen’

profi el ‘shared space’profi el ‘shared space’

uitsnede plankaart ‘trappen en hellingbanen’station uitsnede plankaart ‘trappen en hellingbanen’station 
gericht op het nieuwe dorpshartgericht op het nieuwe dorpshart

profi el Hansbeke dorp nabij begraafplaatsprofi el Hansbeke dorp nabij begraafplaats

verbeelding ‘shared space’ bij schoolentreeverbeelding ‘shared space’ bij schoolentree
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Het huidige hoogstammige 
groen aan het monument en 
in de molenstraat

Zicht op het ocmw gebouw 
vanuit de bergstraat

Hansbeke ontleent een groot deel van zijn specifi eke 
identiteit aan de aanwezige gebouwen en hun archi-
tectuur. Het beschermde dorpsgezicht zet de expliciete 
wens om ‘niet te raken’ aan het erfgoed in de verf. 
Maar we geloven ook in behoud door vernieuwing.  
Nieuwe gebouwen die het dorp versterken, voor een 
hedendaagse toevoeging zorgen, en met de nodige 
omzichtigheid worden ingepast in de historische con-
text. Gebouwen en programma die inspelen op de 
noden van de dorpsgemeenschap, en voor dynamiek 
zorgen. En gebouwen met aandacht voor de beeld-
kwaltiteit, opnieuw zonder te willen historiseren. De 
voorstellen in het bundel kregen een concrete archi-
tectuuruitwerking, deze is echter suggestief bedoeld, 
maar realistisch uitgewerkt om voldoende voeling met 
maatvoering en haalbaarheid te krijgen.

Het nieuwe cultuurhuis (1) wordt voorgesteld als een 
nieuw, bijzonder publiek gebouw. Het cultuurhuis zoekt 
een verwijzing naar het af te breken stationsgebouw, 
zowel door een prominente positie in het dorp, als in 
de architectuur. In de plint kan ruimte voor een café ko-
men, aangevuld met lokalen voor het verenigingsleven. 
De eerste verdieping kent eveneens lokalen voor de 
verenigingen en op de verdieping wordt een gemeen-
schapszaal voor 150 personen gemaakt. In totaal be-
draagt het publieke programma in het gebouw 500m2 .

Het huidige leegstaande cultuurhuis  wordt omge-
vormd tot wonen voor ouderen (bijv. servicefl ats) (2), 
waarbij de plint van het bestaande gebouw een pu-
bliek karakter krijgt ( bijv. een antenne voor woonzorg). 
Een uitbouw in de tuinzone wordt, samen met de 
bestaande verdiepingen ingevuld, met in het totaal 15 
eenheden. Bijzondere aandacht zit in de uitwerking van 
de plint van de nieuwe uitbouw, zodat ouderen-wo-
nen in een publieke tuin vanzelfsprekend wordt. De 
bestaande ‘dorpse basis’ wordt aangevuld met een 
nieuw woongebouw op een hedendaagse manier (3). 
Een gebouw van 2 bouwlagen (0 en 1, enkel de kop 
krijgt extra hoogte), waarin 7 appartementen worden 
ondergebracht (eventueel ook wonen voor ouderen) 
op de kop het bouwblokje aan de Merendreestraat/
Hansbekedorp. Inbrengen van kleinschalig wonen voor 
ouderen in het dorpshart heeft als doel om de ouderen 
van het dorp zolang mogelijk in hun vertrouwde omge-
ving te houden, te midden van de beleving.

De voormalige school is een boeiende plek aan de 
dorpsas, bovendien van een zekere omvang. Een 
invulling met wonen (voor gezinnen) rond een kleine 
gemeenschappelijke groene ruimte vormt een goede 
aanvulling op het bestaande woonpatrimonium van 
Hansbeke, en refereert naar het erfwonen dat aan de 
overzijde (Begijnhofl aan) voorkomt (4). De gebouwen 
aan Hansbekedorp beschouwen we als waardevol 
erfgoed, en zijn in ieder geval te behouden.De woning 
Hansbekedorp 33 wordt apart verkocht als individuele 
woning, met zuidtuin. De bestaande zaal wordt omge-
vormd tot (tenminste) 2 appartementen.  Voorts stellen 
we een vervangbouw voor op de plaats van het huidige 
schoolgebouw, in de vorm van 4 grondgebonden wo-
ningen met een zuidtuin. Aan de Melkerijstraat zijn 4 
kleine grondgebonden woningen voorzien die achter-
aan uitgeven op de collectieve tuin.

Nieuwe gebouwen in de vorm van co-creatie

Nieuwbouw als herkenbare, eigentijdse toevoegingen 

‘Er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden... 
Een dorp of kleine stad als Goradzé kan jarenlang 
rijpen in het eiken vat van de geschiedenis dankzij 
zijn provincialisme, maar er zijn maar een paar kleine 
handelingen voor nodig om het gemeenschapswerk 
van talloze generaties te ondermijnen of zelfs te niet 
te doen.’ 
Christopher Hitchens 1949-2011

Het sociaal weefsel dat decennia lang groeide en 
mee deel uitmaakt van het ‘historische dorp Hansbe-
ke’ willen we koesteren en inzetten. De twijfel en het 
onbegrip van bewoners tegenover de veranderingen 
trachten we in positieve zin om te draaien naar betrok-
kenheid. Deze betrokkenheid is fundamenteel voor het 
welslagen van een  dorpskernhernieuwing en stelt het 
sociaal kapitaal (en daarmee de levendigheid van het 
dorp) voor de toekomst veilig. Ruimtelijke voorstellen, 
structuur en stenen gaan samen op met mensen.
Het nieuwe cultuurgebouw lijkt ons bij uitstek een pro-
ject waar architect in samenspraak met bewoners vorm 
kan geven aan een nieuwe publieke functie. Daarenbo-
ven leent dit gebouw zich goed om de herinnering aan 
het te slopen stationsgebouw van Hansbeke levendig 

(1)

(2)

(3)

(4)



Heuvelland, Ontmoetingscentrum (Happel Cornelisse)

grondplannen cultuurhuis van 
boven naar onder: verdieping 2 
zaal voor 150 mensen, verdie-
ping 1 lokalen voor verenigings-
leven, verdieping 0 café met 
terras, verenigingsleven

historisch beeld waarop de 
bebouwing op de kop van het 
bouwblok Merendreestraat/
Hansbekedorp zichtbaar is. 
De huidige blinde gevels worden 
terug afgewerkt

Toelichting op de raming 

Zowel voor het bouwkundig deel als voor de openbare ruimte zijn investeringsramingen opgesteld

Gebouwen
Per entiteit is aan de hand van een prijs per vierkante meter een kostprijs bepaald, zodat per opject kost en geverifi eerde opbrengst in-
zichtelijk wordt.

Openbare ruimte
Deze raming sluit aan op de plannen zoals gepresenteerd in het bundel en de plannen van de NMBS – AWV. Er zijn 5 logische fases 
gedefi nieerd:
Fase A is het deel dat de NMBS – AWV inricht (dan wel budgettair heeft voorzien). Inrichting volgens deze visie kan kostenneutraal ge-
beuren.

Fase B is het aanvullende deel van het nieuwe plein. Samen met fase A vormen zij het totale nieuwe plein voor Hansbeke incl bestratin-
gen, straatmeubilair, verlichting, enz. Voor een gedeelte van de Merendreestraat is rekening gehouden met herstraten.

Fase C betreft de volledige bovengrondse herinrichting (incl bestratingen, straatmeubilair, verlichting, enz.) van Hansbeke Dorp tot aan de 
Melkerijstraat  aan het nieuwe plein. Ook het plein voor de kerk is meegenomen in de berekening.

Fase D betreft het deel van Hansbekedorp vanaf de Melkerijstraat tot aan de nieuwe dorpsentree met de karakteristieke boomplanting 
rondom het ‘Oud gemeentehuis’ die gerealiseerd wordt door AWV.  In dit deel wordt de weg versmald en voorzien van fi etssuggestiestro-
ken , het westelijk fi etspad omgevormd tot een brede landelijke berm, de parkeerstrook vergroent door het aanbrengen van grasdallen, 
het oostelijk fi etspad omgevormd tot lage haag.
Er is ook rekening gehouden met het verplanten van de bomen.

Fase E De meerkosten voor de landschappelijke inpassing van de rondweg beperkt zich tot het realiseren van de karakteristieke boombe-
planting rondom het ‘Oud gemeentehuis’. Verdere inpassing ervan wordt in samenhang opgepakt met de aangelegen ontwikkelingen.



Een rondweg als nieuwe structuur-
verlener voor een dorp

Een van de belangrijkste vragen over de Rondweg, in kader van dit masterplan is 
op welke manier Hansbeke ook in de nieuwe situatie een dorps karakter behoudt, 
het centrum van het dorp levendig en bereikbaar blijft en wordt voorkomen dat de 
rondweg als een blijvend litteken als gevolg van de spoorverbreding wordt erva-
ren?
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landschappelijke inpassing rondweg op basis van bestaande en toegevoegde landschappelijke structuren

Op het eerste gezicht wordt de rondweg als een 
bedreiging ervaren voor het dorpse karakter van de 
randen van het dorp en de kwaliteit van het omliggen-
de landschap. Daarom onderzoeken we of de bedrei-
ging omgezet kan worden in een kans voor het dorp 
en haar oostelijke rand. Als we voor de invulling van 
de onbebouwde percelen verder zouden redeneren 
vanuit de gedachte van de noord-zuidas, zou dit een 
dorpse achterkant opleveren aan de Rondweg. De 
rondweg genereert echter ook een duidelijke kans om 
het dorp Hansbeke een nieuwe oostelijke dorpsrand 
te geven, met een voorzijde en een nieuwe entree 
tot het dorp. Gelijktijdig kan het dorp op een dorpse 
manier uitbreiden in deze  oostelijke fl ank, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de bestaande landschap-
pelijke kwaliteiten, waarbij een sterke koppeling aan 
de rondweg kan plaatsvinden.   
Wij pleiten voor een masterplan dat ten aanzien van 
de Rondweg op het hogere schaalniveau voorziet 
in een krachtige inbedding van het dorp in het land-
schap en daarbij enerzijds structuren die beschadigd 
worden door de rondweg herstellen en anderzijds de 
krachtlijnen van het landschap benutten voor de toe-
komstige ontwikkeling. 

Een Rondweg, landschappelijk ingepast 
Haar landschappelijke waarde ontleent het dorp van-
daag in de eerste plaats aan haar inbedding in het 
prachtige landschap rond het dorp. Met de realisatie 
van de rondweg wordt dit landschap op vrij willekeuri-
ge wijze doorsneden. De Rondweg vraagt ons inzien 
om een natuurlijk, open inbedding met zichten op en 
relaties met het grotere landschap. Een nieuwe beëin-
diging (of nieuw begin) van het dorp wordt aangezet 
vanaf de Rondweg en zoekt een wisselwerking tus-
sen landschap, infrastructuur en dorpse bebouwing. 
Het landschap ontleent haar kwaliteiten in belangrijke 
mate aan de aanwezigheid van bosschages, lommer-
rijke dreven in combinatie met kastelen en (heren-)
boerderijen. Het herstel of toevoegen van deze struc-
turen als ontwerplaag aan de Rondweg, levert een 
betere landschappelijke inbedding op. 
Daarnaast willen we de aandacht vestigen op uitwer-
king van de Rondweg aan haar directe randen. De 
Rondweg duikt ter hoogte van het spoor naar bene-
den, en voorbij het rondpunt stijgt de weg om over 
de Voordenstraat heen te lopen . Zoals wij de huidige 
tekeningen interpreteren is dit dalen en stijgen telkens 
opgelost met keermuren (betonnen wanden). Wij 
zouden willen vragen, in kader van een veel betere 
landschappelijke inbedding of er taluds in plaats van 
keermuren kunnen geplaatst worden. 

Het grootste deel van de ontwerpprocessen voor de 
grootschalige infrastructuurwerken ligt achter ons. Wij 
trachten in een laatste ontwerpronde voor de Rond-
weg te zoeken naar een landschappelijke inpassing 
en de gepaste  aansluitingen op de Rondweg. 
Ruimtelijke kwaliteiten, technische vereisten
De inbedding van de rondweg is gebaseerd op de 
landschappelijke onderlegger van lanen en bosscha-
ges. Door deze indeling te volgen 
krijgt de rondweg afwisselend een meer open en een 
meer gesloten verschijning. De weg doorsnijdt de 
bestaande en deels aangevulde beplantingsstructu-
ren. Door tevens te kiezen voor de realisatie van de 
ventweg en het maken van dorpse voorkanten aan de 
weg ontstaat van zuid naar noord gezien de volgende 
afwisseling in beleving:

Trajectdeel a)
Ter hoogte van de onderdoorgang (bij het spoor) is 
sprake van een groen landschappelijk karakter. De 
aanwezige groenstructuur springt over de rondweg
Trajectdeel b)
Hier wordt de rondweg begeleid door een nieuwe 
dorpse voorkant (sociale woningbouw)
Trajectdeel c) 
In dit gedeelte bevindt zich de rotonde en het `voor-
waardelijk tracédeel van de ventweg (zie hiervoor 
Ambitie en strategie van de ventweg)  van de vent-
weg. Ook de overbrugging van de Voordestraat is in 
dit gedeelte opgenomen. Door dit gedeelte zo veel 
als mogelijk te voorzien van bosschages krijgt de weg 
hier het karakter van een weg door het bos en sprin-
gen infrastructurele voorzieningen minder in het oog. 
Trajectdeel d)
Direct na de passage van de overbrugging van de 
Voordestraat krijgt de weg een zo open mogelijk ka-
rakter met een dorpse voorkant aan de westzijde en 
een landschappelijk doorzicht aan de oostkant. 
Trajectdeel e)
Betreft de nieuwe dorpsentree. Deze kop van het 
dorp wordt in de opgaande lindebomen gezet. 
Hiermee en sluit hiermee aan op de opgaande 
boombeplanting die ook langs het landelijk deel van 
Hansbekedorp aanwezig is. De `vaete` tussen vent-
weg en rondweg vormt een bijzonder landschappelijk 
element. 

Een ventweg tussen landschap en dorp, naast de 
Rondweg
Een dorps weefsel bestaande uit bebouwing en in-
frastructuur vraagt om een bepaalde benadering om 
daadwerkelijk een dorpse uitstraling en gevoel op te 

trajectdeel A

trajectdeel B

trajectdeel C

trajectdeel D
trajectdeel E

roepen. Enerzijds heeft dit te maken met het karakter 
van de bebouwing (maat, schaal, oriëntatie, dichtheid 
etc.). maar anderzijds ook met een infrastructuur die 
logisch in elkaar zit en het dorp als het ware op een 
natuurlijke wijze dooradert. Met de introductie van 
een autonome ventweg zorgen we voor een egale 
verdeling van het verkeer over het dorp (inclusief 
toekomstige uitbreidingen) en een logische geleiding 
van het verkeer in de richting van dorpscentrum. De 
ventweg is als het ware een tussenschaal die tussen 
Rondweg en dorpse straten in komt te liggen, en ze 
letterlijk en fi guurlijk verbindt. 
De rondweg kan zo in samenhang met de ventweg 
worden aangewend voor het maken van een nieuwe 
voorkant van het dorp aan het prachtige landschap. 
De nieuwe rondweg met ventweg krijgt een afwisse-
lend front dat deels door bebouwing en deels door 
groenstructuren wordt bepaald. De landschappe-
lijke structuren worden `over` de rondweg getild en 
werken door in het dorpse weefsel, ook dit gegeven 
draagt bij aan de beleving van de tussenschaal. 
Verlegging van toegangen tot het dorp
Met de nieuwe rondweg verandert de oriëntatie van 
het dorp aanzienlijk. De nieuwe Rondweg zal een 
belangrijke rol gaan spelen bij de toegang tot het 
dorp. Alleen al daarom mag de nieuwe Rondweg niet 
uitnodigen tot het maken van achterkantsituaties. 
Door de introductie van de ventweg, die vanaf de ro-
tonde aftakt en eveneens bereikbaar is vanaf de nieu-
we noordelijke dorpsentree, ontstaat de mogelijkheid 
om het verkeer dat Hansbeke aandoet gelijkmatig 
over het dorp te verdelen. 
De rotonde aan de rondweg wordt benut als 
dorpsentree. Het gebied rond de rotonde wordt aan-
sluitend op de aanwezige landschappelijke structuur 
beplant met bosschages. Hierdoor ontstaat een groe-
ne landschappelijke dorpsentree.     
Net als in de toegezonden plannen is de noordelijke 
`driehoek` waar het restaurant ‘t Oud Gemeentehuis 
is gelegen opgevat als een driehoekige `rotonde`. Via 
deze rotonde is zowel Hansbekedorp als de ventweg 
bereikbaar. De ventweg verdeelt het verkeer gelijk-
matig over het dorpse weefsel. Het landschappelijk 
karakter van deze dorpsentree wordt geaccentueerd 
door het aanbrengen van een opgaande boombe-
planting rond de driehoek en de introductie van een 
`vaete` aan de zijde van de rondweg en ventweg. 
Deze vaete staat in verbinding met de gracht tussen 
de rondweg en ventweg welke benut wordt voor de 
opvang van hemelwater van de wegen en de gebou-
wen (zie tevens duurzaamheidaspecten). 



snede 3 Nieuw dorpsuitbreidingen richten zich op het open landschap > hemelwater wordt geinfi ltreerd in een landschappelijke zone, wadi
Samen vormen deze beelden een gevarieerde beleving voor de weggebruiker (sequentie landschappen)

snede 2b, grondlichaam vervangt damwand > infrastructuur wordt ook hier opgenomen in de bestaande landschapstructuren

snede 2a, damwand in plaats grondlichaam > beeld voorliggende plannen AWV

snede 1, rotonde > bestaande populierenweide doortrekken over het landschap van de rondweg; de infrastructuur wordt hierdoor opgenomen in de bestaande landschapstructuren

nieuwe rondwegventweg nieuwe slootnieuwe dorpsrand 

dorpsontwikkeling watert af middels wadi’s 
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Rondweg voor doorgaand verkeer, ventweg 
met bebouwingsfront achter groene berm

Ambitie en strategie van de ventweg

De meerwaarde van de realisatie van de ventweg ligt 
erin dat het gehele dorp beter doorbloed raakt en op 
meerdere manieren doorkruist kan worden, waardoor 
het dorpse karakter van het nieuwe Hansbeke opti-
maal gegarandeerd wordt. De nieuwe wegenis-delen 
worden onderdelen van verschillende routes, waar-
mee het dorp overal ‘dorp’ is. Er ontstaan zo geen 
gebieden die zo achterin liggen dat je ze alleen bena-
dert als je er moet zijn. Stapsgewijs kan zo gebouwd 
worden aan een compleet dorpsweefsel binnen de 
ringweg. 
De realisatie kan voor een belangrijk deel gekoppeld 
worden aan de voorgestelde woningbouwontwikkelin-
gen en kan daar ook uit worden gefi nancierd.  Hierbij 
zijn er ook nadere onderhandelingen noodzakelijk met 
AWV. Hierbij hebben we AWV ook wat te bieden want 
het voorstel om de  keerwanden ter hoogte van het 
viaduct te vervangen door taluds houdt een aanzienlijke 
kostenbesparing in. 

Rondweg en ventweg als nieuwe drager voor 
ontwikkelingen 

In Hansbeke ligt vandaag veel nadruk op het dorp en 
haar historisch karakter. Veel van de identiteit van het 
dorp wordt hieraan ontleend. Dit historisch dorpska-
rakter zit in meer dan enkel de erfgoedwaarde van de 
historische panden, ook de bebouwingsstructuur of 
-weefsel is karakteristiek. 

De bouwontwikkelingsmogelijkheden op het aandeel 
onbebouwde percelen zijn in vergelijking met de om-
vang van de bestaande aanbod van het dorp groot. 
Deze woon-uitbreidingen hangen samen met de oos-
telijke Rondweg, zijn van oudsher in de gewestplannen 
opgetekend als woongebied, maar in de wacht gezet 
tot er meer duidelijkheid over de Rondweg kwam. Dit 
masterplan geeft ruim aandacht aan deze gebieden.  
De tussenschaal, die in samenhang met de Rondweg 
wordt ingezet, vormt de hoofddrager van een aantal 
nieuwe dorpse ontwikkelingen. Deze uitbreidingen zou-
den op een hedendaagse, dorpse manier een aanvul-
ling van Hansbeke moeten vormen. Hierbij is aandacht 
voor de architectuur, maar ook de bebouwingsstruc-
tuur, landschappelijke en duurzaamheid van belang. Tot 
slot is er naast stenen en structuur ook vooral de mens, 
de Hansbekenaar die een belangrijke rol speelt bij 
mogelijke uitbreidingen. De betrokkenheid en eventuele 
coproductie van eigenaars, de inspraak van bewoners 
zijn ook bij deze ontwikkeling manieren om het sociaal 
kapitaal van Hansbeke veilig te stellen in de toekomst.

rechts: het netwerk voor 
Hansbeke als minimale 
variant. 2 tracédelen voor de 
ventweg, qua doorkopeling 
over het bedrijventerrein 
aan Hansbekedorp is één 
verbinding-zwarte pijl- wen-
selijk maar niet noodzakelijk. 
Hetzelfde geldt voor de 
doorkoppeling van de Doorn-
bosstraat naar de nieuwe 
ventweg

links: het volldige netwerk, 
zorgt voor een goed door-
bloed en leesbaar dorps-
weefsel

gebied 1

snede 1

snede 2

snede 3

 gebied 3

 gebied 2

 gebied 4



Huisduinen, Den Helder

Begijnhofl aan, Hansbeke

Ruimtelijke randvoorwaarden en beeldkwa-
liteit  voor  de nieuwe woongebieden

Hansbeke is doorheen de jaren gegroeid en getrans-
formeerd. De woonontwikkelingen die vandaag nog 
mogelijk zijn in de onbebouwde bestemde woonge-
bieden zijn van grote omvang. De kwaliteiten van deze 
gebieden op zich, maar ook de samenhang met het 
groter geheel van het dorp maken inherent deel uit 
van dit masterplan. Elk gebied heeft andere kenmer-
ken, door zijn ligging  t.o.v. het dorp, het landschap, 
de nieuwe Rondweg, .... Vanuit deze kenmerken zet-
ten we krachtlijnen voor elk van deze ontwikkelingen 

Treebeek, Brunssum, Jo Janssen

Hofje Kerkakkerstraat, Hansbeke

analyse tekening hofjes Kerkakkerstraat, Hansbekegebied 1 dorpse uitbreiding 
achter de nieuwe dorpskern

gebied 2 tuinenlandschap 
als groene verkaveling van 
Hansbeke, verderwerkend op 
de Lindestraat en Begijn-
hofl aan
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op. 

Gebied 1, dorpsuitbreiding tussen de Meren-
dreestraat en de Doornbosstraat. Een kleinschalige 
dorpse verkaveling wordt opgezet waarbij de wo-
ningen worden georganiseerd rond hofjes. Het be-
staande wijkje rond de Kerkakkerstraat is hiertoe de 
referentie (in ruimtelijk opzet en in dichtheid, nl. 15wo/
ha). De hofjes en de straten worden gevormd door de 
gevels van de woningen. Van belang is ook de wisse-
lende positie van de woning op de kavel, met telkens 
één van de gevels op de rooilijn. De architectuur van 
woningen is een hedendaagse interpretatie van de 
bestaande woningen in het dorpshart. 
Gebied2, ensemble in het binnengebied achter 
de school. We stellen een specifi eke typologie van 
woonvolumes rond een erf voor, waardoor de groene 
centrale ruimte gevrijwaard wordt en de wegel van 
Hansbekedorp naar Doornbosstraat zijn duidelijke 
loop kan behouden. De insteek voor gemotoriseerd 
verkeer, verloopt vanaf de Doornbosstraat. Naschool-
se opvang en scouts maken onrechtstreeks deel uit 
van dit enesemble.
Gebied 3, tuinenlandschap tussen Lindestraat en 
Voordenstraat. Dit is het grootste nog aan te snijden 
woongebied in het noordelijk deel van Hansbeke. De 
opgezette verkaveling toont zich met voorkanten naar 
de Rondweg en ventweg en vormt mee het nieuwe 
gezicht van Hansbeke. Deze verkaveling is landschap-
pelijk van opzet, vergelijkbaar met de woonwereld in 
de Lindestraat. ‘Wonen achter hagen’ d.m.v. niet tradi-
tionele geschakelde woningen georganiseerd volgens 
de logica van het terrein en de kavel. Verschillende 
woningtypes kunnen aan bod komen, waaronder ook 
de langgevelwoning met 1 bouwlaag.  Water wordt in 
zichtbare sloten en wadi’s opgevangen, en maakt deel 
uit van de verkaveling. De auto wordt op de eigen 
kavel gestald. 
Gebied 4, een stevig dorpsrandje aan de ventweg/
Rondweg. Dit gebied wordt ingevuld als ‘een gearti-
culeerde woonrand’ om het achterliggende dorp aan 
te kondigen en het voorligggende landschap te be-
nadrukken. De verspringende schakeling geneert een 
dorps beeld in de bocht van de Rondweg. Het gebied 
kan in principe door de huisvestingsmaatschappij als 
een samenhangend ensemble worden ontwikkeld.

Bosrijk, Eindhoven (Bedaux)

gebied 2 ensemble in een 
binnengebied, behoud van 
de wegel

gebied 4 een stevig dorps-
randje als introductie van 
Hansbeke aan de Rondweg

Overmeen, Heeten (Happel Cornelisse)

bestaande wegel door binnengebied



Voor elk gebied zijn de ruimtelijke krachtlijnen toege-
past in proefverkavelingen. Hieruit kunnen we wonin-
gaantallen en dichtheden destilleren: Voor gebied 1, 
26 woningen, gebied 2, 12 woningen, voor gebied 
3, 9 tot 12 woningen, en voor gebied 4a, 53 wonin-
gen, en gebied 4b  9 woningen. Op de voorgaande 
netwerkkaart werd reeds aangegeven dat de ontwik-
keling van gebied 4 niet afhankelijk is van het deel 4b, 
maar voor de lange termijn wint het gebied aan lees-
baarheid en doorwaadbaarheid bij deze aansluitingen. 
In het totaal  kunnen er 112 woningen bijkomen in 
deze gebieden.  

Ontwikkelstrategie voor woongebied in 
handen van de verschillende eigenaars 

De bouwontwikkelingsmogelijkheden zitten verspreid 
op particuliere kavels. Een ontwikkeling van de woon-
lobben als samenhangende dorpsdelen is geen evi-
dente opgave. Naast een goed ruimtelijk plan, hoort 
een goed blijft in die zin cruciaal. In dit masterplan 
schuiven we een procesvoorstel naar voren dat hierop 
een antwoord biedt. 

Gezien de eigendommen in handen zijn van een 
enigszins beperkt aantal eigenaars, stellen we voor 
om een grondcoalitie op te zetten. De verschillende 
eigenaars worden samengebracht (een eerste uit-
gangspunt is dat tenminste één partij effectief wil ont-
wikkelen). Het principe van een grondcoalitie is ver-
volgens dat men, eigenaars en gemeente, afspreekt 
om samen te werken. Dit wordt vastgelegd in een 
intentieverklaring. Een aantal randvoorwaarden vormt 
de basis van deze verklaring:  de ruimtelijke struc-
tuur wordt vastgelegd, richtlijnen rond duurzaamheid 
worden meegeven, de woondichtheid vastgelegd, 
eventueel gekoppeld aan wenselijke typologieën, af-
spraken over eventuele sociale woningbouw worden 
gemaakt, …Het opstellen van deze randvoorwaarden 
beschouwen als een onderdeel van het op te maken 
masterplan. 
Dan volgt er een samenwerkingsovereenkomst 
(SOK). Deze SOK heeft een inrichtingsplan als basis,  
inclusief afspraken over de kosten van deze teke-
ningen, te verdelen tussen de grondeigenaars en de 
gemeente à rato van het grondaandeel (voor wat de 
gemeente betreft, te onderhandelen m.b.t hun in-
spraak). Ook de aanduiding van een jurist, die instaat 
voor de juridische vertaling van een procedure waarin 
het  samenwerkingsverband wordt  beschreven en 
de ontwikkelerstrategie (een PPS, een particuliere 
ontwikkeling, een combinatie van beiden…?) valt 
hieronder. Tot slot hoort ook de fi nanciële haalbaar-
heidscheck tot deze verklaring, zodat men enige 
zekerheid heeft over de marktwaarde van een plan. 
De uitkomst van deze SOK kan een verkavelingsver-
gunning zijn, maar bijv. ook een RUP indien dit meer 
wenselijk blijkt.

Het tempo van het inbrengen van woning is afge-
stemd op de dorpse woonmarkt. Indien er sommige 
eigenaars vlugger vooruit willen dan andere hoeft dat 
geen probleem te zijn, integendeel. Een gespreide 
ontwikkeling is wenselijk, zolang het gebeurt binnen 
de krijtlijnen van het afgesproken masterplan en de 
inrichtingsschetsen voor het gebied. 

Deze werkwijze blijkt effectief in een gebied waar het 
door verspreide eigendom het niet evident is te ont-
wikkelen, en een gemeente niet de middelen heeft om 
alle studiekosten te betalen, noch de voorfi nanciering 
van de aan te leggen infra te doen. En het laat eige-
naars toe om onafhankelijk (in tijd) van elkaar te ont-
wikkelen. Wel is noodzakelijk dat er een zicht wordt 
gehouden door de gemeenschappelijke eigenaars op 
de fi nancieringsstromen en het gemeenschappelijk 
beheer van de ‘geldpot’ (in de vorm van fi nancierings-
afspraken). 

Gewestplan: grens woongebied 

Gewestplan: 
woonuitbreidingsgebied

beschikbaar gebied tussen ringweg 
en bestaand woongebied

grens bestaand RUP gemeente

ontwikkelbaar gebied

ontwikkelbaar gebied 
binnen bestaand woongebied

ontwikkelbaar gebied 
in woonuitbreidingsgebied

potentieel te ontwikkelen gebied 
(bedrijf )

1

2

2*

3

4a

4b

5

6

1,7 ha á 17,5 wo/ha: 30 woningen

0,7 ha á 17,5 wo/ha: 12 woningen

1 of 2 percelen

0,5 ha á 17,5 wo/ha: 9 won.

3,65 ha á 15 wo/ha:  55 woningen

0,4 ha á 15 wo/ha: 6 won.

0,28 ha á 17,5 wo/ha: 5 won.

centrum: specifiek
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