
naar de unieke identiteit van 9 Poperingse woonkernen

deel II: actieplan en one-liners 

BELEVINGSONDERZOEK



STAD POPERINGE      
Marleen Baelde, Schepen van Cultuur
Bart Wemaere, Coördinator Vrije Tijd
Stadhuis Poperinge
Grote Markt 1 te B-8970 Poperinge
Tel&fax +32 (0)57 33 40 81 & +32 (0)57 33 75 81

  

ARCHITECTENBUREAU JAN MAENHOUT
G. Latinislaan 11 te B-1030 Brussel
tel&fax +32 (0)2 216 55 95 & +32 (0)2 245 99 40
email: info@arch-janmaenhout.be - website: www.arch-janmaenhout.be

Jan Maenhout, architect & stedenbouwkundige
Senne De Bleser, landschapsarchitect & stedenbouwkundige
Kirsten Verboven, ir. architect
Joke Caekebeke, architect



naar de unieke identiteit van 9 Poperingse woonkernen

deel II: actieplan en one-liners 

BELEVINGSONDERZOEK



Belevingsonderzoek naar de unieke identiteit van 9 Poperingse woonkernen -  Stad Poperinge - door Architectenbureau Jan Maenhout 4

INLEIDING

Wat is identiteit?
Identiteit is subjectief. In de literatuur wordt identeit 
gekoppeld aan zelfbewustzijn, aan de relatie tussen het 
individu en zijn omgeving. Dit betekent dat het uitmaakt wie 
de identiteit van het dorp vaststelt.1  
Als je een antropoloog vraagt wat iemands identiteit is 
noemt hij aspecten van cultuur, taal, etniciteit en familie. 
Een socioloog heeft het bij voorkeur over de groepen, 
de staat en het type samenleving waartoe die persoon 
behoort. Een historicus benoemt zowel de sociologische, 
antropologische als economische aspecten en plaatst die 
in de tijd. Een bewoner wiens familie al generaties lang 
daar woont, is misschien in staat de verscheidene visies te 
verenigen.

Vrijwel alle benaderingen zien identiteit als iets wat buiten 
de persoon bepaald wordt - je bent bijvoorbeeld lid van 
club X of inwoner van stad Y. Enkel binnen de filosofie en 
psychologie vind je visies die identiteit zien als iets wat 
bepaald wordt binnen de persoon.2

Van Dale geeft als korte definitie van identiteit: 1. Eenheid 
van wezen, volkomen overeenstemming, 2. Eigen karakter, 
het individuele kenmerk.3

In deze omschrijving zit de dubbelheid ingebakken, 
namelijk, identiteit betreft het eigene in relatie tot anderen 
en het andere.

Concreet gezegd bepaal je je identiteit op twee niveaus. Op 
het persoonlijke niveau en op dat van de groepen waartoe 
je behoort - zoals het gezin, de familie, de collega’s, het 
werk, het dorp of de stad, ons land.

1 Hoefsloot, L. (2007), Dorp zonder regels; ‘leuker knnen we het niet maken, 
wel makkelijker!’, Kleine Kernen Koeriers, Gelderland, jaargang 20, nr. 3
2 IDEE Haarlem, Wat is ideniteit
3 Van dale woordenboek

Een definitie van identiteit die past in onze tijd luidt:
Identiteit is het samenstelsel van karaktereigenschappen, 
overtuigingen, gaven, eigenaardigheden en gedrag, wat 
we laten zien in interactie met onszelf en anderen en het 
andere, besloten in de labels die we rechtens onze geboorte 
meekregen. Het is tevens datgene wat we als eigen én 
gemeenschappelijk aan onszelf ervaren wanneer we ons 
vergelijken met anderen. Identiteit ligt niet vast voor het 
leven maar verschuift in de tijd.4

Onderzoek
Het onderzoek naar de identiteit van de 9 woonkernen van 
Poperinge is gevoerd volgens  een drie-stappenplan.  
De eerste stap is het identificeren en uitbouwen van 
de identiteit van het dorp. Dit doen we aan de hand van 
opzoekingswerk en workshops met de inwoners. De tweede 
stap bouwt de nieuwe identiteit uit tot een visie: wie zijn we 
en waar willen we naar toe.  De derde stap geeft aan hoe de 
potenties van het dorp gebruikt kunnen worden om de visie  
en visualisatie te realiseren.  

Dorpsidentiteit 
Om voor een zo groot mogelijke groep bewoners een 
aansprekende en activerende identiteit te formuleren, is 
er op zoek gegaan naar de lokale identiteiten. Identiteiten 
kunnen noch beschouwd worden als gegevenheden noch 
als ideeën die los staan van ontmoetingen en interacties. 
‘Levende’ dorpsidentiteiten ontstaan uit ontmoetingen 
tussen dorpsbewoners. Wanneer mensen positieve 
emoties ontlenen aan interacties en zij gezamenlijk iets 
tot stand weten te brengen, ontstaan gevoelens van 
gemeenschappelijkheid, de ervaring deel uit te maken van 
een gemeenschap. 

Deze actieve identiteiten kunnen gezocht worden in  
symbolen. Het zijn de tastbare resultaten van gezamenlijke 
activiteiten: bijvoorbeeld de aanleg van een plein of de 
organisatie van feesten. Deze symbolen zijn niet slechts 
van eenmalige betekenis. Het bijzondere schuilt er juist 

4 IDEE Haarlem, Wat is ideniteit
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in dat ze gevoelens van verbondenheid bij herhaling op 
kunnen roepen. Dit opnieuw oproepen gebeurt wanneer 
symbolen – die dus staan voor de gemeenschap - ‘gevierd’ 
worden tijdens ‘rituelen’. Gebeurt dit  niet, dan verliezen 
symbolen hun emotionele en mobiliserende kracht. Echter, 
symbolen worden meestal niet door iedereen in even sterke 
mate herkend.

Dorpsvisie 
Wanneer de identiteit van het dorp duidelijk is, kan 
hieromheen de visie van en op het dorp worden gebouwd. 
Hoe moeten de deelgemeenten van Poperinge er over 
pakweg 10 jaar uitzien? Hoe willen de bewoners er wonen, 
werken en recreëren? Hoe ziet het ondernemersklimaat 
er uit, hoe de sociale samenhang, de voorzieningen, het 
groen….  

Met andere woorden: de dorpsvisie geeft aan: “hier staan 
wij voor!”

Inzetten van de potenties  
De vraag in deze laatste stap van het onderzoek is: op 
welke manier moeten welke potenties worden ingezet om 
de visie te realiseren. In het onderzoek zullen hiervoor de 
grote lijnen worden aangegeven. Het ligt niet in de aard 
van het onderzoek om dit tot op detailniveau uit te werken; 
dat wordt aan de bewonersplatformen en de bewoners 
toevertrouwd.5

SCHAALNIVEAU’S
 
De ingrepen die worden voorgesteld zijn opgedeeld in 5 
schaalniveau’s; panorama, macro-, meso-, microschaal en 
miniatuur.
 
Ingrepen op schaal van het panorama
In recente tijden vervagen de landsgrenzen tot het 
samenleven in een groter geheel binnen Europa. Net 
5 Wetenschapswinkel Wageningen UR (2009) Eefde: identiteit, visie en 
potenties, plan van aanpak voor een onderzoek van de Wetenschapswinkel 
van Wageningen UR

daarom is het cruciaal de identiteit van lokale kernen te 
achterhalen en deze te versterken, zodat de unieke sfeer 
van een kleine woonkern niet verloren gaat.

Ingrepen op macroschaal 
Op macroschaal worden er voorstellen gedaan op schaal van 
de stad Poperinge, met de 9 woonkernen, kunnen worden 
toegepast. Deze ingrepen zorgen voor een coherente 
samenhang en visuele connectie tussen de verschillende 
dorpen.

Opmaak van een lichtplan
Een lichtplan is een essentiële bouwsteen van de stad. 
Het plan vindt haar oorsprong in het Mercuriusproject. 
Dit programma van de Vlaamse overheid bood en biedt 
steun aan initiatieven die het commerciële leven in stads- 
en dorpskernen stimuleren. De opzet van een lichtplan is 
duidelijk: een samenhangende visie en een geïntegreerde 
toepassing van licht moet de stedelijke vitaliteit en uitstraling 
verhogen. 

Een dergelijk project geniet steun van Europa in het kader 
van de Europese interregionale samenwerking.

Een stad als Poperinge geniet een internationale uitstraling; 
het beeldbepalend aspect van de stad is dan ook zeer 
belangrijk. De voorbereiding van een lichtplan dient dan ook 
met zorg te gebeuren.

Als eerste stap zal de bestaande situatie moeten 
geanalyseerd worden. Hoe gebeurt de verlichting van 
gevels en monumenten, pleinen, parken en waterpartijen 
vandaag? Welke armaturen worden gebruikt? En wat met 
lichttechnische aspecten zoals kleurgebruik, lampkeuze en 
lichtintensiteit? Er dient hierbij rekening gehouden te worden 
met de geschiedenis en de opbouw van de verlichting in de 
stad. Belangrijk om te weten is dat de materialen  waaruit 
gebouwen en monumenten zijn opgetrokken, bepalend zijn 
voor de lichteffecten die worden gecreëerd. 
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Ook de perceptie van de stadsbewoners en -bezoekers 
zal in de analyse moeten betrokken worden. Vanuit welk 
perspectief kijken voetgangers en fietsers, gebruikers 
van het openbaar vervoer en automobilisten naar de 
monumenten en het stedelijk landschap van Poperinge? 

De krijtlijnen van het lichtplan wordt opgemaakt door de Stad 
Poperinge. Hierdoor ontstaat een coherente visie tussen de 
verschillende deelgemeenten. 
Per deelgemeente kunnen de individuele initiatieven 
(monumenten, plein, brug,.. ) worden uitgelicht.

Eigen huisstijl
De opmaak van een eigen huisstijl, of corporate identity, 
creëert voor Poperinge een samenhang en uniform karakter 
tussen de verschillende dorpen. 

Een sterke visuele identiteit is een goed middel om het dorp 
te positioneren. Wanneer we spreken over visuele identiteit, 
dan hebben we het over de schrijfwijze van de naam van het 
dorp, eventueel het gebruik van een beeldmerk, het gebruik 
van vaste kleuren, van steeds hetzelfde lettertype, de vaste 
opmaak van drukwerk en de vaste indeling van brieven.
Het gaat dus over de communicatie en over het “gedrag” 
van het dorp. 
Deze 3 elementen (design, communicatie en gedrag) dienen 
evenveel aandacht te krijgen tijdens een huisstijltraject.

Ook voor de heraanleg van de openbare ruimte van de 
verschillende dorpen kan er een materialenbibliotheek 
worden opgemaakt. Deze bevat duurzame en eigentijdse 
voorstellen voor de vernieuwing. 

Dorpstegels
De identiteit van een dorp wordt ook bepaald door de 
inwoners die er verblijven. Maar elk individu heeft ook een 
eigen identiteit. 
Om de identiteit van de inwoner te vereeuwigen in het 
straatbeeld, kunnen er trottoirtegels bewerkt worden, die 
daarna dan teruggeplaatst in het voetpad worden.

Er kan bijvoorbeeld een workshop worden georganiseerd 
bij de kinderen die hun Plechtige Communie of Lentefeest 
houden. De kinderen kunnen hun fantasie de vrije loop laten 
bij het schilderen, kerven of bewerken van de trottoirtegel. 
Daarna mogen de tegels geplaatst worden, op een locatie 
naar keuze, in het voetpad.
Na enkele jaren ontstaat er op deze manier een kleurrijk 
spel waarover de inwoners dagelijks wandelen. 

Visualisatie centrumpunt
Het centrumpunt is een wederkerende constructie die in elke 
dorpskern wordt geplaatst. Het is een visuele weergave van 
de identiteit van de dorpskern. 
Vermits alle dorpen behoren tot de stad Poperinge en er een 
duidelijke samenhang aanwezig is, is het basisidee voor de 
visualisatie bij alle dorpen gelijkaardig. Toch wordt er dankzij 
subtiele ingrepen duidelijke verschillen onderscheiden.

Poperinge behoort zonder twijfel tot een landbouwstreek. 
Maar dit gebied onderscheidt zich binnen Vlaanderen dankzij 
de productie van hop. Hoppevelden zijn kenmerkende 
oriëntatiepunten in het landschap. De productie van bier is 
immers iets waar de inwoners van alle dorpen trots op zijn. 

De keuze voor een cirkelvormige constructie aan de 
hoppaal vloeit voort uit o.a. de nieuwe one-liner van 
Poperinge; “Poperinge kei van een stad”, die verwijst naar 
een historische gebeurtenis. 
Daaruit voortvloeiend zijn de “Parels aan de kroon” het 
nieuwe uithangbord van de stad Poperinge ontsproten.
Een cirkelpatroon keert ook terug in de orgelpijpen in Haringe, 
de fietswielen in Reningelst, de kopernagel in Abele, het 
vogelnest in ‘t Vogeltje, een hoefijzer in Krombeke, ...
Maar ook het landschap, bestaande uit honderden kleine 
waterplassen, is beeldbepalend.

De constructie bestaat uit een gelaagdheid waarbinnen 
gespeeld wordt met de verschillende identiteiten van de 
dorpen. 
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Straatnaambordjes
Een coherent design van de straatnaambordjes in Poperinge 
(met de 9 woonkernen) zal voor een visuele versterking 
zorgen tussen de verschillende woonkernen. 
Verschillende steden en dorpen hebben tegenwoordig al 
een kenmerkend straatbord. Hierop staat, naast de (straat)
naam, ook het logo en slagzin van de stad en de omliggende 
dorpen.

Multimedia integreren
Digitale multimedia wordt steeds meer en meer een deel 
van het dagelijkse leven. Met de nieuwste gsm-toestellen 
heb je, als het ware, de wereld op je hand. Waar je je ook 
bevindt (auto, thuis, op reis,..), steeds kan je via internet 
informatie verzamelen. 

Augmented reality is een nieuwe vorm van digitale 
multimedia. Dankzij het gebruik van een gsm toestel (met 
camera) en de toepassing van digitale informatie (gps en 
internet) kan het straatbeeld veranderen in een bron van 
kennis. Maar ook attractieve elementen6 kunnen van het 
straatbeeld een aangename en leerrijke plek maken.

Dankzij het toepassen van deze ingreep, willen we ook 
jongeren aansporen om het dorp op een eigen en nieuwe 
manier te leren kennen. 

Ingrepen op mesoschaal
Op mesoschaal worden er voorstellen gedaan op schaal 
van het dorp, telkens voor elk van de 9 woonkernen. Deze 
ingrepen belichten de unieke identiteit van elke woonkern.

Ingrepen op microschaal
Op microschaal worden er voorstellen gedaan op schaal 
van het individu. Het betreft ingrepen waarbij de bewoner 
zelf de identiteit van het dorp uitdraagt. 

Ingrepen op schaal van de miniatuur
Een bewoner van een woonkern heeft ook zelf een specifieke 
6 http://xyofeinstein.wordpress.com/2011/03/17/leuke-campagne-met-aug-
mented-reality-billboard-engelen-vallen-in-station-in-londen/

identiteit. De bewoner kan een kunstenaar zijn, of net een 
sportliefhebben. Ingrepen op schaal van de miniatuur 
spitsen zich toe op het uitbeelden van de persoonlijke 
identiteit van de bewoner.

BOTTOM UP, TOP DOWN

Ruimtelijke projecten doorsnijden verschillende 
maatschappelijke belangen, beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus. Een geïntegreerde aanpak weegt 
zorgvuldig die belangen af, heeft oog voor de 
landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van 
projecten en betrekt tal van actoren: politici, ambtenaren, 
mensen uit de financiële en economische wereld, milieu- 
natuur- en cultuurverenigingen, bewoners en gebruikers… 
Overleg met verschillende partners en het creëren van 
maatschappelijk draagvlak staan centraal. Zoveel is 
duidelijk. Zonder overleg geen breed maatschappelijk 
draagvlak.7

De tijd dat bewoners zich slechts gedragen als 
woonconsumenten in een voorgebouwde stad is aan het 
verdwijnen. Particulier opdrachtgeverschap, de opkomst 
van betrokkenheid van (toekomstige) bewoners en de 
interactieve participatie in de toekomst van de stad zijn enkele 
kenmerken van een trend die zich steeds duidelijker aftekent 
in onze samenleving: de wens tot individuele expressie, het 
verlangen naar en opzoeken van een menselijke maat en 
de roep om een adaptabele leefomgeving.8

Een nieuwe vorm van stedenbouw is aan het ontstaan. Niet 
meer tabula rasa, van bovenaf opgelegd, top down, vanaf 
de tekentafel bedacht, met een vaststaand eindbeeld, maar 
langzame veranderingen, van onderaf, bottom up, vanuit 
de bewoners, vanuit de markt en de bedrijven. Er ontstaat 
een geleidelijke inkleuring zonder vaststaand eindbeeld in 
plaats van een plotselinge transformatie van het gebied.

7 http://abscis-architecten.be/news/werelddag-stedenbouw-in-kortrijk-breed-
overleg-vraagt-om-aangepaste-overleg/
8 Croonen Adviseurs (2011), Self Made City, How to plan the self made city
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De verschillende partijen leven zich in in elkaars behoeften, 
belangen en posities. Wie lokale spelers de ruimte laat en 
openstaat voor hun wensen en ideeën, creëert betrokkenheid 
voor proces en resultaat.

Een dergelijke samenwerking leidt tot een betere 
benutting van lokale kennis en initiatieven. Creatieve 
maatwerkoplossingen zijn het resultaat. Een resultaat waar 
partijen echt achter staan en waarvoor ze zich willen inzetten. 
Een resultaat dat, als het ware, van hen is geworden.

bewonersparticipatie stimuleren
De organisatie van evenementen kan een nieuwe impuls en 
uitstaling geven aan de verschillende dorpen.  
Het is ook een uitstekende manier waarop de verschillende 
dorpen zich aan elkaar kunnen voorstellen. 

Bij de deelname aan het driejaarlijkse Hoppestoet kan er 
per dorp een eigen reus meestappen aan de optocht. Bij de 
voorbereiding en uitvoering van dit evenement kunnen de 
inwoners van elk dorp hun eigen identiteit weergeven.

De organisatie van de “9 weken van Poperinge”.Negen 
weken na elkaar kan er in elk dorp, in een weekend, 
een tentoonstelling, voorstelling of evenement worden 
georganiseerd voor de omliggende dorpskernen. 

Men kan ook tussen de verschillende dorpen onderling een 
uitwisseling van identiteit doorvoeren. Trek bijvoorbeeld 
een grens in Proven, plaats het attractrieve paardenspel in 
Reningelst, hang een gedicht in ‘t Vogeltje, ...

Wandel- en fietspaden vormen een dicht netwerk tussen de 
verschillende dorpskernen. 
De verbinding van deze zachte wegen creëert een dicht, 
samenhangend grid tussen de dorpen. Zowel toeristen 
als inwoners van Poperinge kunnen op deze aangename, 
rustige manier de streek verkennen en van identiteit naar 
identiteit begeven.

STRAAT

LANDSCHAP

MULTIMEDIA

DORPSPLEIN

LANDMARK

POORT

CENTRUM

DIAMANT
meest waardevolle plek

VERBODSBORD
plek waar verandering nodig is
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STAPPENPLAN

De visuele resultaten van het belevingsonderzoek zijn 
gekoppeld aan een meerjarenplan. De ingrepen die 
gebeuren zullen gelinkt zijn aan de bugettering door de 
stad Poperinge en eventuele Europese subisidie.

We hebben de tijdsindeling voor de ingrepen ingedeeld 
in korte, middellange en lange termijn. Met korte termijn 
hebben we het over de dorpshernieuwingsprojecten, 
zoals in Reningelst, die binnenkort van start gaan, 
maar ook tijdelijke activiteiten komen hier aanbod. Het 
plaatsen van stoeltjes op de straat van in Sint-Jan-ter-
Biezen, wateractiviteiten in Roesbrugge e.d. zouden we 
deze zo snel als mogelijk willen toepassen.
Tussen korte en middellange termijn zouden we 
voorstellen om de centrumpunten in de verschillende 
dorpen te realiseren.
Middellange termijn gaat over ingrepen die, na overleg 
met de verschillende bestuursorganen (stad Poperinge 
en bewonersplatforms) kunnen gerealiseerd worden.
De lange termijn voorstellen zullen gebeuren na 
een periode van een aantal jaren. Dit zijn ook 
meestal voorstellen die van grotere aard zijn, vb. 
dorpshernieuwingsprojecten ed.

De Grote Markt van Poperinge ligt momenteel open 
voor heraanleg. Om de inwoners van Poperinge en de 
omliggende deelgemeenten warm te maken is het een 
goed voorstel om het centrumpunt van Poperinge op de 
markt te plaatsen. 
Het voorstel van dit centrumpunt is de link met de 
omliggende dorpen. Van hieruit zullen toeristen hun weg 
vinden naar de  prachtige deelgemeenten.

onderzoek naar de identiteit van 9 woonkernen 
van Poperinge

bewonersparticipatie

identiteit van je p’rochie

workshops

ingrepen op schaal van Poperinge ingrepen op schaal van het dorp

in de verschillende dorpen

gezamelijk

op 3 schaalniveau’s

ingrepen op schaal van het individu
macroschaal miniatuur panorama mesoschaal microschaal

overlegmoment

voorstel

one-liner en actieplan per dorp
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Macroschaal
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> macroschaal ingrepen op schaal van POPERINGE
macroconcepten

a. verlichten van waardevolle elementen
stad Poperinge grondgebied 

Poperinge

straat-, sfeer- en 
accentverlichting

middellange
termijn

lange
termijn

korte
termijn

korte 
termijn

Een lichtplan is een essentiële bouwsteen van elke stad. 
Het plan vindt haar oorsprong in het Mercuriusproject van 
de Vlaamse overheid. 

De opzet van een lichtplan is duidelijk: een samenhangende 
visie en een geïntegreerde toepassing van licht moet de 
stedelijke vitaliteit en uitstraling verhogen.

De identiteit van een dorp wordt ook bepaald door de 
inwoners die er verblijven. Elk individu heeft een eigen 
identiteit. 

Om de identiteit van de inwoner te vereeuwigen in het 
straatbeeld, kunnen er trottoirtegels bewerkt worden, die 
op de voetpaden in en rond het dorp geïntegreerd worden.

De opmaak van een eigen huisstijl, of corporate identity, 
creëert voor Poperinge een samenhang en uniform 
karakter tussen de verschillende dorpen. 

Tegelijkertijd kunnen per dorp andere accenten gelegd 
worden zodat de unieke identiteit van elk dorp belicht 
wordt.

De organisatie van evenementen kan een nieuwe impuls 
en uitstraling geven aan de verschillende dorpen. 

Tijdens “de 9 weken van Poperinge” kunnen de 
verschillende dorpen ingrepen doen in de andere dorpen. 
Het is het uitgelezen moment voor de verschillende dorpen 
om zich aan elkaar voor te stellen. 
De dorpen kunnen ook deelnemen aan de Hoppestoet 
met een eigen ontworpen reus.

grondgebied 
Poperinge

dorpspleinen, 
uitzichtspunten, 
rustplaatsen langs 
wandelpaden en 
fietsroutes

in het centrum van 
de stad en de dor-
pen

de kinderen

stad Poperinge

stad Poperinge

bewonersplatform

bewonersplatform

b. aantrekkelijke huisstijl maken

c. bewonersinitiatieven stimuleren

d. kleurrijke dorpstegels vereeuwigen kinderdromen

initiatief waar wat faseringactoren

de bewoners

ontwerpbureau

lichtontwerper

stedenbouw & 
ruimtelijke planning

op de voetpaden in 
elk dorp
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stad Poperinge elke straat lange
termijn

Door creëren van unieke straatnaambordjes onderscheidt 
Poperinge zich van de omringende steden en dorpen. 

Tegelijkertijd kunnen per dorp andere accenten gelegd 
worden zodat de unieke identiteit van elk dorp belicht 
wordt. 

ontwerpbureau

> macroschaal ingrepen op schaal van POPERINGE

e. straatnaambordjes

Augmented reality is een nieuwe vorm van digitale 
multimedia. Dankzij het gebruik van een gsm toestel (met 
camera) en de toepassing van digitale informatie (gps en 
internet) kan het straatbeeld veranderen in een bron van 
kennis.

f. multimedia integreren
grondgebied 
Poperinge

stad Poperinge korte 
termijn

macroconcepten initiatief waar wat faseringactoren

marketingbureau

g. centrumpunt als herkenningspunt, ontmoetingsplaats, rustplek en infopunt
Het centrumpunt is een wederkerende constructie die 
in elke dorpskern wordt geplaatst. Het is een visuele 
weergave van de identiteit van het dorp. 

De gelijkaardige visualisatie verbindt de verschillende 
dorpen als deelgemeenten van Poperinge. Dankzij subtiele 
ingrepen per dorp onderscheiden de centrumpunten zich 
van elkaar en wordt in elk dorp de eigen identiteit van de 
woonkern leesbaar. (Detailuitwerking p. 12-13.)

centrumpunt in het 
dorp

stad Poperinge

bewonersplatform

korte 
termijn

ontwerpersbureau
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Het aanbrengen van een horizontale 
cirkel verwijst in eerste instantie naar de 
one-liner van Poperinge: “Poperinge kei 
van een stad.” 
Een cirkelpatroon keert ook terug in de 
orgelpijpen in Haringe, de fietswielen in 
Reningelst, de kopernagel in Abele, het 
vogelnest in ‘t Vogeltje, een hoefijzer in 
Krombeke, ...
Verder bakent het horizontaal element 
ook een ruimte af onder de keper van de 
hoppevelden.

> macroschaal ingrepen op schaal van POPERINGE

De hoppevelden in Poperinge zijn 
een karakteristiek oriëntatiepunt in 
het landbouwlandschap.   
De Westhoek is één van de weinige 
streken in Vlaanderen waar nog 
steeds hop wordt verbouwd. Hop is 
immers de basis voor de productie 
van het (streek-) bier en thee. 

Om het centrum attractief te maken worden 
er zit- en ligelementen geplaatst onder de 
horizontale cirkel. Op deze manier wordt het 
centrumpunt een rustplaats waar informatie 
over de identiteit van het dorp zichtbaar wordt. 
Door middel van verlichtingselementen is het 
centrumpunt ook ‘s nachts een aantrekkelijk 
herkenningspunt.

g. detailuitwerking centrumpunt
macroconcepten

hoppeveld in Poperinge zit- en ligelementen infopunt

wat:

KEPER paal lijn hoppaal 
staak tijd stok prikspeld hout 
zonnewijzer liniaal  grid 

CIRKEL vlak ruimte plat 
band parel schakel wolk 
horizontaal ring 

ZIT- EN LIGELEMENT sfeer 
rustpunt attractief VERLICHTING  
ontmoeting grond speels

KEPER paal lijn CIRKEL vlak 
ZITELEMENT ruimte VERLICHTING punt 
tijd zonnewijzer horizontaal liniaal  grid
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STAPPELPLAN ONTWERP EN UITVOERING CENTRUMPUNTEN

1. Keuze exacte locatie door stad Poperinge in samenspraak met het bewonersplatform
2. Ontwerpersbureau aanstellen dat een totaalconcept uitdenkt rekening houdend met de identiteit van het dorp, de voorstellen in deze bundel, de wensen van de stad en de bewoners.
3. Bewonersinspraak op cruciale momenten in het ontwerpproces
4. Uitvoering van het centrumpunt

CENTRUMPUNT POPERINGE

Het centrumpunt in Poperinge staat volledig in het teken van de 9 woonkernen. In de horizontale cirkel worden negen staven opgehangen die elk wijzen naar één van de negen woonkernen. Op elke staaf 
wordt de slogan van het dorp opgehangen, zonder de naam van het dorp te vermelden. Op deze manier wordt de nieuwsgierigheid van de bezoekers geprikkeld om op ontdekking te gaan naar deze dor-
pen. Onderaan het centrumpunt worden tien bolvormige zitelementen geplaatst, één voor elke woonkern en één voor Poperinge zelf. De grootte van deze bollen verwijst naar het aantal inwoners in elke 
woonkern. De verschillende groottes laten talrijke zitmogelijkheden toe onder het centrumpunt.

> macroschaal ingrepen op schaal van POPERINGE

g. detailuitwerking centrumpunt
macroconcepten
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Mesoschaal



Bart Wemaere, Bert Lemahieu, Antoine Vandendriessche, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Annelies Pil, Christophe Clauw, Antoon Poelmans, 
Maria Malbrancke, Paul Johan Desegher, Jan Descamps, Maria Lermytte, Geert Thoré, Frits Vandenbussche, Geert Rouseré, Willy Georges, 
Paul Hoornaert, Schepen Marleen Baelde.
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dorp in versnelling

een deel van het Toscane van Vlaanderen

Renaissance Reningelst

landelijke rust, tot de koers passeert

het heuvelland van Poperingeniet plat

de vier windstreken: landschap 360°
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp RENINGELST
mesoconcepten

a. centrumpunt met fietspoëzie en fietszitelementen
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein korte 
termijn 
(dorpskern-
herniewing)

Het centrumpunt in Reningelst wordt een ontmoetingsplek 
voor bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers.

Tussen de keper en de horizontale ring worden ‘spaken’ 
aangebracht waaraan gedichten, tekeningen, affiches en 
vlaggen kunnen opgehangen worden. Deze fietspoëzie 
wordt ook zichtbaar in de zitelementen onder het 
centrumpunt. Hier kunnen fietsen geplaatst worden die 
als zitelement dienen.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar

bewoners
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp RENINGELST
mesoconcepten

b. een fietsnetwerk uitbouwen
stad Poperinge

bewonersplatform

oude brouwerij 
De Rookop

middellange
termijn

Uitbouwen van een fietsnetwerk tussen 
de verschillende dorpen met een  
knooppunt in het fietsdorp Reningelst. 
Als locatie wordt de oude brouwerij 
De Rookop gekozen. Dit is één van de 
diamanten geprikt door de bewoners op 
de waarderingskaart.

Ontwerpen van ‘de Fiets van Reningelst’.

initiatief waar wat faseringactoren

stad Poperinge
dienst toerisme

ontwerpbureau

referentiebeeld

c. dwaallichtjes zorgen voor een nachtelijke sfeer
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein en 
de voetpaden

korte 
termijn
(dorpskern-
hernieuwing)

Op de kortste dag van het jaar organiseert 
de school samen met de Landelijke Gilde 
de “Dwaallichtjestocht”. Dit evenement 
zorgt enkele dagen voor Kerstmis volop 
voor sfeer in het dorp.
Dit sfeervolle evenement wordt 
vereeuwigd door in het straatbeeld 
permanente ‘dwaallichtjes’ aan te 
brengen.

ontwerpbureau

d. verdwenen kasteel weer zichtbaar maken in het landschap
stad Poperinge

bewonersplatform

op de kasteelweide lange 
termijn

De kasteelweide van Reningelst wordt als 
historisch waardevolle plek aangeduid 
door de bewoners. 
Door de funderingen van het voormalige 
kasteel door middel van hagen, 
waterlijnen, licht of kasseien weer 
zichtbaar te maken wordt de historische 
identiteit van Reningelst zichtbaar 
gemaakt.

ontwerpbureau

e. attractieve gebruiksvoorwerpen
stad Poperinge

bewonersplatform

langs de fietsroutes 
in Reningelst

op de Goeberg

lange 
termijn

Het introduceren van fietspompen op 
belangrijke locaties langs de fietsroutes. 
De fietspompen laten informatie over het 
dorp horen terwijl men pompt.
Het uitzicht vanop de Goeberg over 
Reningelst, een dorp gelegen op de 
uitlopers van het heuvelland, wordt 
door de bewoners als waardevolle plek 
gekozen. Om volop te genieten van het 
uitzicht wordt een verrekijker geplaatst.

ontwerpbureau



Bart Recour, Andy Vandenbroucke, Jeroen Clauw, Arne Houwen, Tim Schoonaert, Hilde Couttenye, Patrick Hauspie, Johnny Vanspranghe, 
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Roe  brugge
ijzersterk dorp

ijzersterk

een stromend dorp

droom van een dorp
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp ROESBRUGGE
mesoconcepten

a. ijzeren centrumpunt met waterpomp
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein korte 
termijn

Het centrumpunt in Roesbrugge wordt een ontmoetingsplek 
voor bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers. 

In herinnering aan de waterpomp die het dorpsplein sierde 
aan het begin van de vorige eeuw zal het centrumpunt ook 
als een waterpomp werken. Ook wordt hierdoor verwezen 
naar de Ijzer die op het dorpsplein niet zichtbaar is. 
De horizontale ring wordt uitgevoerd in ijzer dat in de loop 
der tijd zal roesten en het centrumpunt in de tijd plaatst.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp ROESBRUGGE
mesoconcepten

b. de artificiële Ijzer
stad Poperinge

bewonersplatform

op de bruggen over 
de Ijzer

korte
termijn

De Ijzer, de diamant voor de bewoners van 
Roesbrugge, is onopvallend aanwezig in 
het dorp. 
Door het gesloten straatbeeld merk je 
bijna niet dat je twee bruggen over de 
Ijzer oversteekt.
Door de bruggen in een zeer opvallende 
blauwe kleur te schilderen en te verlichten 
wordt het water figuurlijk zichtbaar 
gemaakt.

initiatief waar wat faseringactoren

stad Poperinge

referentiebeeld

c. een ijzeren speelboom en een bomenrij langs het jaagpad
stad Poperinge

bewonersplatform

langs het jaagpad lange
termijn

Langs het jaagpad wordt een bomenrij 
van waterminnende bomen (knotwilgen) 
geplant. Op het einde van deze bomenrij 
wordt een ijzeren speelboom geplaatst. 
Deze speelboom wordt ontworpen 
door een kunstenaar en zorgt voor een 
attractief speelelement voor kinderen. 
Het materiaal, ijzer, verwijst naar de rivier.

kunstenaar

d. poëzie op het water en wateractiviteiten
bewonersplatform over de Dode Ijzer middellange 

termijn
De Dode Ijzer is de ideale plek om 
tijdelijke kunstwerken aan te brengen. 

Het gedicht ‘Isera’ kan bijvoorbeeld over 
de Ijzer gespannen worden door een 
kunstenaar. Een boeiende materiaalkeuze 
kan hier ook een meerwaarde bieden.

kunstenaar

bewonersplatform op en over de Ijzer

op het jaagpad

korte 
termijn

Tijdens de zomer kunnen op het water 
tijdelijke constructies gebouwd worden 
en activiteiten georganiseerd worden 
zodat bewoners en bezoekers kunnen 
genieten van sport en spel op het water.
In Roesbrugge kunnen de dorpstegels 
die door de kinderen gemaakt worden 
(zie macroschaal p. 10) geplaatst worden 
op het jaagpad.

bewonersplatform

kinderen
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dorp in harmonie

Kultuurgemeenschap Haringe

cultuur & natuur

een genietersdorp

een orgeldorp muziek
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp HARINGE
mesoconcepten

a. muzikaal centrumpunt
stad Poperinge

bewonersplatform

aan de toegangs-
weg naar de kerk

korte 
termijn

Het centrumpunt in Roesbrugge wordt een ontmoetingsplek 
voor bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers. 
Het Van Peteghemorgel in de kerk van Haringe is van 
heinde en ver gekend. 
In de keper worden gaten gemaakt die door de wind aan het 
zingen gebracht worden en verwijzen naar de orgelpijpen. 
In de metalen ring worden kleine boxen gemonteerd die 
via een Bluetooth connectie in verbinding kunnen staan 
met gsm’s en laptops.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp HARINGE
mesoconcepten

b. kijken en luisteren naar het landschap 
bewonersplatform in en rond het dorp korte

termijn
Haringe staat gekend als het 
bloemendorp. Deze naam vindt zijn 
oorsprong in de bloemrijke voortuintjes 
van de bewoners. Dit initiatief is de 
laatste jaren wat verwaterd.
Door aan elke bewoner een zak 
bloembollen te geven die ze eender 
waar in het dorp kunnen planten wordt 
dit initiatief nieuw leven ingeblazen.

initiatief waar wat faseringactoren

bewoners

referentiebeeld

c. spring en zing
stad Poperinge

het schoolbestuur

op het speelplein 
van de school

lange 
termijn

Om ook de kinderen van Haringe 
spelenderwijs kennis te laten maken 
met muziek worden in de school 
muziektegeltjes in de speelplaats 
geïntegreerd.

het schoolbestuur

stad Poperinge

bewonersplatform

langs een wandel- 
en fietspad

middellange 
termijn

Muziek speelt een heel belangrijke rol in 
de gemeente, het Van Peteghemorgel in 
de kerk van Haringe is van heinde en ver 
gekend en de jaarlijkse concertreeksen 
lokken veel bezoekers.

Door het plaatsen van een geluidssculptuur 
in het landschap kan er nu ook naar het 
landschap geluisterd worden.

kunstenaar
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dorp met kracht

dorp van het paard

paardendorp

als Witsoone te paard

dorp met paardenkracht

galoperende traditie
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp KROMBEKE
mesoconcepten

a. hoefijzer centrumpunt
stad Poperinge

bewonersplatform

op het rondpunt korte 
termijn

Het centrumpunt in Krombeke wordt een aantrekkingspool 
voor bewoners en bezoekers.

Krombeke is dankzij de jaarlijkse paardenkoers gekend 
als het paardendorp. De horizontale cirkel van het 
centrumpunt wordt niet volledig dichtgemaakt als abstracte 
verwijzing naar een hoefijzer. Ook wordt er onder de staak 
een hoefijzerspel geïntroduceerd waarbij het doel is zoveel 
mogelijk hoefijzers rond de staak te gooien.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp KROMBEKE
mesoconcepten

b. speel het paardenspel op het dorpsplein
stad Poperinge

bewonersplatform

op het parkeerplein 
aan de kerk

korte
termijn

De bewoners gaven aan in de workshops 
dat er op het dorpsplein verandering 
nodig is.

Door op het dorpsplein een reuzengroot 
paardenspel aan te leggen (ook gekend 
als “mens erger je niet”) wordt een 
interactief speelelement voor jong en oud 
geïntroduceerd.

initiatief waar wat faseringactoren

stad Poperinge

kunstenaar 
(pionnen)

referentiebeeld

c. volg het hoefijzerspoor
stad Poperinge

bewonersplatform

op de voetpaden middellange
termijn

Iedereen in Krombeke kent de legende 
van de ridder Witsoone die 72 uur 
ronddoolde in de bossen van Krombeke.

Door middel van 72 hoefijzers in het 
voetpad wordt een wandelroute doorheen 
Krombeke aangelegd.

stad Poperinge
dienst toerisme

kunstenaar

d. aanplanten van het kasteelpark en een eikenbos
stad Poperinge

bewonersplatform

op de kasteelweide lange 
termijn

De kasteelweide van Krombeke is een  
historisch waardevolle plek.

Door de funderingen van het voormalige 
kasteel door middel van hagen, 
waterlijnen, licht of kasseien weer 
zichtbaar te maken wordt de historische 
identiteit van Krombeke zichtbaar 
gemaakt.

ontwerpbureau

stad Poperinge

bewonersplatform

in en rond het dorp lange 
termijn

De bewoners van Krombeke worden ook 
de ‘eikenkappers’ genoemd. Vroeger was 
Krombeke namelijk een bosrijk gebied, 
iets waar vandaag weinig van overblijft.

Door elke bewoner een eik te laten 
planten in het nieuwe ‘eikenbos’ kan 
Krombeke opnieuw een bosrijkere regio 
worden.

bewoners
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dorp van hoge gisting

dorp van hoge gisting

Watou Grand Cru

kunst-vol-leven

Watou
Vatou

Kunstdorp

de gist van Poperinge

Bierdorp
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp WATOU
mesoconcepten

a. poëtisch centrumpunt
stad Poperinge

bewonersplatform

aan de beek naast 
de kerk

korte 
termijn

Het centrumpunt in Watou wordt een ontmoetingsplek 
voor bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers.

Watou is gekend als poëziedorp en organiseert elke 
zomer de Poëziezomer. De horizontale cirkel wordt 
in Watou opgevat als een canvas waar poëzie aan 
opgehangen wordt. Hierdoor refereert het centrumpunt 
ook naar het karakteristieke beeld van de hoppevelden. 
Als zitelementen worden grote letters op de grond gelegd.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp WATOU
mesoconcepten

b. het integreren van een kunstboom
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein middellange
termijn

Het kunstdorp Watou is gelegen in een 
prachtig landschap. Hier wordt levende 
poëzie gecreëerd door deze twee 
karakteristieken te combineren tot een 
kunstboom. Op deze geënte boom groeien 
verschillende fruitsoorten samen: appels, 
peren, kersen, noten... De verschillende 
bladvormen, bloesemkleuren en vruchten 
zorgen voor een uniek landschappelijk 
element op het dorpsplein.

initiatief waar wat faseringactoren

plantenkwekerij

referentiebeeld

c. het maken van een bewonerskunstwerk
bewonersplatform te kiezen door de 

bewoners
korte
termijn

Watou is een kunstdorp. Elk jaar 
opnieuw lokken evenementen zoals de 
poëziezomer en het Gregoriaans festival 
bezoekers naar de gemeente. 
In en rond het dorp zijn talrijke kunstwerken 
en gedichten te bewonderen. Meestal 
gebeuren deze ingrepen door externen. 
Nu is het de beurt aan de bewoners: zij 
creëren samen een bewonerskunstwerk.

bewoners
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Sint-Jan-ter-Biezen
kathedraal van een landschap

rust wandelen genieten

klein maar fijn

rust & vree
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp SINT-JAN-TER-BIEZEN
mesoconcepten

a. landschappelijk centrumpunt
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein korte
termijn 
(dorpskern-
hernieuwing)

Het centrumpunt in Sint-Jan-ter-Biezen wordt een 
ontmoetingsplek voor bewoners en een aantrekkingspool 
voor bezoekers.

Verwijzend naar het prachtige landschap en het woord 
biezen (plant) wordt het centrumpunt als klimstructuur 
voor een klimplant gebruikt. De zitbank onderaan het 
centrumpunt is deel van deze klimstructuur. Als klimplant 
wordt bosrank (Clematis) voorgesteld. 

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar

tuinarchitect
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp SINT-JAN-TER-BIEZEN > mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp SINT-JAN-TER-BIEZEN
mesoconcepten

b. kleurrijke zitelementen in de dorpsstraat
stad Poperinge

bewonersplatform

in de hoofdstraat korte
termijn

Sint-Jan-ter-Biezen is gelegen op de 
weg tussen Poperinge en Watou. Het 
binnenrijden van het dorp gebeurdt echter 
zeer onopvallend waardoor het dorp met 
snel doorgaand verkeer kampt. Door 
kleurrijke zitelementen te introduceren 
langs de straat wordt kenbaar gemaakt 
dat men zich in een woonkern bevindt, 
wordt de straat versmald en bijgevolg 
ook het verkeer afgeremd.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

referentiebeeld

c. aanleggen van een dorpsplein en dorpstuin voor de kapel
stad Poperinge

bewonersplatform

voor de kapel, met 
inbegrip van de pas-
torietuin

korte
termijn
(dorpskern-
hernieuwing)

ontwerpbureau

d. hangmatten op de Fazantenheuvel
stad Poperinge

bewonersplatform

op de Fazanten-
heuvel

middellange 
termijn

De Fazantenheuvel is een geliefkoosde 
plek om even uit te rusten na een 
wandeling en het uitzicht over het 
landschap te bewonderen.
De bank die hier nu staat wordt vervangen 
door twee hangmatten die opgehangen 
worden aan kepers. Aangezien ‘biezen’ 
ook verwijst naar geweven matten wordt 
de hangmat vervaardigd met weervaste 
stoffen in een opvallend weefpatroon.

ontwerpbureau

Er is geen dorpsplein waardoor het dorp 
enkel uit straten bestaat. Er wordt een 
gezellig dorpsplein aangelegd voor de 
muur van de pastoriewoning. De tuin 
van de pastoriewoning wordt eveneens 
heraangelegd. Tussen bepaalde uren zou 
de tuin opengesteld kunnen worden voor 
de inwoners. Op deze manier kunnen ook 
de bezoekers op een aangename manier 
kennismaken met het dorp.



Kathy Helsen, Annick Clabau, Luc Deprez, Katrien Hindryckx, Martin Samyn, Marc Dehouk, Remi Canele, Marc Verdonck, Josianne Lesage, 
Pascal Vermeersch, Ghislain Deraedt, Patrick Samyn, Schepen Marleen Baelde.
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La belle Abele

l’a bellel’a belle

grensverleggend

de streep over de schreve

grensgeval
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp ABELE
mesoconcepten

a. centrumpunt als kopernagel en verbroederingssymbool
stad Poperinge

bewonersplatform

op het nieuwe dorp-
splein

korte
termijn 
(dorpskern-
hernieuwing)

Het centrumpunt in Abele wordt een ontmoetingsplek voor 
bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers.
Als grensdorp tussen België en Frankrijk kent Abele 
een rijke geschiedenis. De bewoners willen graag de 
band met hun franstalige medebewoners versterken. De 
uitgestoken hand van het centrumpunt symboliseert deze 
verbroedering. De grens tussen de twee landen wordt 
aangeduid met een kopernagel. De koperen horizontale 
cirkel van het centrumpunt verwijst naar dit symbool. 

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp ABELE
mesoconcepten

b. grenzenpatronen 
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein, 
aan de grenzen en in 
de hoofdstraat

korte
termijn

Abele is een dorp gelegen op de grens 
tussen België en Frankrijk. Er zijn echter 
nog veel meer lijnen die evenmin zichtbaar 
zijn maar ook grenzen betekenen, zoals 
hoogtelijnen, verbindingslijnen tussen 
steden, meridianen... Door deze lijnen op 
de straten te tekenen wordt het belang van 
het begrip grens in vraag gesteld en een 
speelelement voor kinderen gecreëerd.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

referentiebeeld

c. uitbrengen van een eigen postzegel 
stad Poperinge

bewonersplatform

op brieven van de 
bewoners van Abele

korte
termijn

Tijdens de workshops hadden de 
inwoners van Abele zelf het idee van het 
creëren van een eigen postzegel naar 
voor geschoven. Dit initiatief wordt verder 
aangemoedigd. 

ontwerpbureau

bewoners
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vrolijk

een stille roep

de vuegelaers van Poperinge
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp ‘T VOGELTJE
mesoconcepten

a. centrumpunt als vogelnest
stad Poperinge

bewonersplatform

op het kerkplein korte
termijn 
(dorpskern-
hernieuwing)

Het centrumpunt in ‘t Vogeltje wordt een ontmoetingsplek 
voor bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers.

De bewoners van ‘t Vogeltje zijn gekend als de ‘vuegelaers’ 
van Poperinge. De horizontale cirkel wordt daarom 
geweven als een vogelnest. Onderaan het centrumpunt 
zorgen eivormige zitelementen voor rustplekken in de 
schaduw van het vogelnest.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp ‘T VOGELTJE
mesoconcepten

b. nestkastjes sieren het straatbeeld
bewonersplatform op de verlichtings-

palen langs de 
straten

korte
termijn

Het straatbeeld in ‘t Vogeltje wordt 
bepaald door de verlichtingspalen langs 
de Loviestraat.

Er wordt een workshop georganiseerd 
door het bewonersplatform waarin alle 
kinderen van het dorp vogelkastjes 
beschilderen. De kinderen mogen hierna 
hun vogelkastjes zelf ophangen en staan 
ook in voor het onderhoud.

initiatief waar wat faseringactoren

kinderen

referentiebeeld

c. het vogelnest als actor voor vernieuwing
stad Poperinge

bewonersplatform

op een gevel van 
het klooster

middellange
termijn

Het klooster is het hart van ‘t Vogeltje 
en werd als diamant gekozen. Delen 
van het klooster staan nu echter leeg 
en het publieke domein heeft een 
opknapbeurt nodig. Door tijdelijk een 
vogelnest aan een gevel van het klooster 
te hangen wordt de vernieuwing van de 
dorpskern symbolisch aangemoedigd: 
verderbouwen aan het nest.

kunstenaar
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pur-sang

opbouwend

de werkende bij

Proven boven

bedrijvigheid

keihart
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> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp PROVEN
mesoconcepten

a. centrumpunt
stad Poperinge

bewonersplatform

op het dorpsplein korte
termijn 

Het centrumpunt in Proven wordt een ontmoetingsplek 
voor bewoners en een aantrekkingspool voor bezoekers.
Proven is een dorp met veel landelijke industrie. Onder het 
centrumpunt wordt het symbool van Proven, het tandwiel, 
uitvergroot geplaatst als zitbank. Op de keper wordt 
verlichting aangebracht die door op tegels te springen 
aangaat. Hoe meer mensen zich verzamelen rond het 
centrumpunt, hoe meer moeite men dus doet, hoe meer 
lichtjes er gaan branden op de keper.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

kunstenaar



53Belevingsonderzoek naar de unieke identiteit van 9 Poperingse woonkernen -  Stad Poperinge - door Architectenbureau Jan Maenhout 

13/01/11 10:54The Artvertiser

Pagina 1 van 6http://selectparks.net/~julian/theartvertiser/

the artvertiser: improved reality.

Short introduction

The Artvertiser is a software platform for replacing billboard advertisements with art in real-time. It works by teaching computers

to 'recognise' individual advertisements so they can be easily replaced with alternative content, like images and video. 

Rather than refering to this as a form of Augmented Reality technology, we consider The Artvertiser an example of Improved

Reality. 

The project was initiated by Julian Oliver in February 2008 and is being developed in collaboration with Damian Stewart. It has

appeared in full working form in street exhibitions in Berlin as part of Transmediale 2010, in Brussels for the Europe wide Media

Facades Festival and in four inner-city walks during Rotterdam's Image Festival. 

The Artvertiser is also a free-software project and runs on Linux, Windows and OS X systems.

Long introduction

The Artvertiser considers Puerta del Sol Madrid, Times Square New York, Shibuya Tokyo and other sites dense with advertisements

as potential exhibition space. An instrument of conversion and reclamation, The Artvertiser situates the 'read-only', proprietary

imagery of our public spaces as a 'read-write' platform for the presentation of non-proprietary, critically engaging content. 

The Artvertiser software is trained to recognise

individual advertisements, each of which become a

virtual 'canvas' on which an artist can exhibit

images or video when viewed through the hand-

held device. We refer to this as Product

> mesoschaal ingrepen op schaal van het dorp PROVEN
mesoconcepten

b. uitvergrote objecten plaatsen
stad Poperinge

bewonersplatform

langs de Provanda-
route

middellange
termijn

Proven is een dorp met veel landelijke 
industrie. De bewoners zijn zelf ook heel 
trots op de verschillende bedrijven in hun 
gemeente.
Door het plaatsen van uitvergrote objecten 
waarbij enige moeite nodig is om de top 
te bereiken voordat men beloond wordt, 
illustreren we een bijzonder aspect van 
bedrijvigheid.

initiatief waar wat faseringactoren

ontwerpbureau

referentiebeeld

c. het integreren van multimediatoepassingen
stad Poperinge

bewonersplatform

in en rond het dorp korte
termijn

Augmented reality is een nieuwe vorm van 
digitale multimedia. Dankzij het gebruik 
van een gsm toestel (met camera) en de 
toepassing van digitale informatie (gps en 
internet) kan het straatbeeld veranderen 
in een bron van kennis.

marketingbureau
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Microschaal



Belevingsonderzoek naar de unieke identiteit van 9 Poperingse woonkernen -  Stad Poperinge - door Architectenbureau Jan Maenhout 56

> microschaal ingrepen op schaal van het individu
microconcepten

a. gepersonaliseerde naamkaartjes
stad Poperinge naamkaartjes korte

termijn

korte
termijn

korte
termijn

Tegen een democratische prijs kunnen de bewoners van 
Poperinge naamkaartjes aanvragen bij de stad. Op deze 
naamkaartjes komt naast de naam en het adres van de 
bewoner het logo van de woonkern. Op deze manier kan 
een individu persoonlijk de identiteit van zijn woonkern 
promoten.

De logo’s van de verschillende woonkernen worden 
digitaal ter beschikking gesteld aan de bewoners zodat een 
gepersonaliseerde e-mail handtekening kan aangemaakt 
worden. Op deze manier kan een individu persoonlijk de 
identiteit van zijn woonkern promoten.

Bij speciale gelegenheden zoals nieuwjaarsrecepties, 
jubilea of “Dag van de Klant” kunnen gadgets aan de 
bewoners uitgedeeld worden. Een fietstas, een muismat 
of een sleutelhanger met het logo van de gemeente op, 
behoren tot de mogelijkheden.

e-mail

fietstas
winkeltas
sleutelhanger
muismat
...

stad Poperinge

stad Poperinge

bewonersplatform

b. gepersonaliseerde e-mailhandtekening

c. creëren van gadgets

initiatief waar wat faseringactoren

marketingbureau

bewoners

bewoners
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kei van een stad
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One-liners
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Reningelst is het fietsdorp. Als visualisatie 
wordt de ‘i’ in Reningelst omgevormd 
tot een eenwieler. Het symboliseert 
eveneens de actieve bevolking. Ook het 
woord Reningelst wordt ‘in versnelling’ 
geschreven, verwijzend naar de one-liner .

kei van een stad

dorp in versnelling

dorp met kracht

Roe  brugge
ijzersterk dorp

dorp in harmonie

Roe  brugge

> One-liners
logo

Poperinge
kei van een stad

De Poperingenaars staan bekend als ‘Kei-
koppen’. Deze bijnaam hielden ze over aan 
hun middeleeuwse strijd tegen Ieper voor het 
behoud van de lakenhandel. Maar ook de 
huidige Poperingenaars willen een ‘kei’ zijn 
en uitblinken in alles wat ze ondernemen.

popelend Poperinge

De alliteratie ‘popelend Poperinge’ 
verwijst naar het gedreven karakter van 
de bewoners en de veranderingen die op 
til zijn in de publieke ruimte.

groen

De stad Poperinge is een groene stad en 
wil in de toekomst een pionier worden op 
vlak van ecologie. De kleur groen verwijst 
ook naar de prachtige natuur rondom de 
stad en zijn woonkernen.

one-liner visualisatie kleuralliteratie

Reningelst
dorp in versnelling

Reningelst kent een jonge, actieve en 
dynamische bevolking. In de nabije 
toekomst zal de dorpskern hernieuwd 
worden, waardoor de woonkern nog 
aantrekkelijker zal worden voor de talrijke 
fietstoeristen die de gemeente aantrekt.

renaissance Reningelst

Willy Georges schreef op de workshops 
een zeer persoonlijke one-liner neer: 
‘Reningelst is Renaissance.’ Voor hem 
was verhuizen naar Reningelst als 
herboren worden.

oranje

Oranje staat volgens de kleurensymboliek 
voor beweging, warmte, levenskracht en 
vitaliteit. Als actieve gemeente is oranje de 
ideale kleur voor Reningelst.

Roesbrugge
ijzersterk dorp

De one-liner ‘ijzersterk’ werd in 
de workshops door Bart Recour 
opgeschreven. Het vat het dorp perfect 
samen: de Ijzer brengt de bewoners en 
toeristen samen en is de identiteit en 
kracht van het dorp.

royaal Roesbrugge

De alliteratie ‘royaal Roesbrugge’ 
verwijst naar het roemrijke verleden van 
Roesbrugge als belangrijk economisch 
centrum langs de Ijzer.

turkoois

Het helderblauwe turkoois verwijst naar 
het water van de Ijzer. Turkoois staat voor 
ontspanning en heldere gedachten, een 
effect dat een wandeling langs het jaagpad 
van Roesbrugge ook heeft.

De ‘s’ in Roesbrugge verwijst vormelijk 
naar de rivier de Ijzer, de identiteit van 
het dorp. Deze letter wordt uitvergroot 
weergegeven om de identiteit van 
Roesbrugge visueel weer te geven.

Haringe
dorp in harmonie

‘Dorp in harmonie’ verenigt alle 
bijzondere eigenschappen van Haringe: 
een internationaal orgel, een prachtig 
landschap en een sterk samenhangende 
bevolking.

art-elijk Haringe

‘Art-elijk Haringe’ verwijst naar twee 
kenmerken van het dorp. Enerzijds 
is kunst, meer specifiek muziek, heel 
belangrijk voor het dorp. Anderzijds is het 
een zeer hartelijk en vriendelijk dorp waar 
bezoekers zich snel thuis voelen.

zwart-wit

Zwart en wit zijn de kleuren van de 
pianotoetsen, verwijzend naar het orgel 
van Haringe.

Als dorp waarin muziek een heel 
belangrijke rol speelt wordt de ‘g’ van 
Haringe vervangen door een muzieknoot. 

Krombeke
dorp met kracht

‘Dorp met kracht’ verwijst in de eerste 
plaats naar paardenkracht. De jaarlijkse 
paardenkoers heeft Krombeke op de kaart 
gezet als dorp. Het verwijst ook op een 
subtielere manier naar de bewoners die 
ijveren voor uitbreiding en vernieuwing.

kriebelend Krombeke

Krombeke zou graag uitbreiden en nieuwe 
jonge gezinnen aantrekken. ‘Kriebelend 
Krombeke’ verwijst naar deze drang om te 
groeien.

goud

Een gouden hoefijzer brengt geluk. De 
kleur staat ook voor optimisme.

Krombeke staat gekend als paardendorp. 
Elk jaar wordt tijdens het derde weekend 
van juni een paardenkoers georganiseerd 
in het dorp. Het hoefijzer verwijst naar 
deze jaarlijkse traditie.

kei van een stad

Bruno Jacques: “De ‘o’ uit Poperinge werd 
een gestileerde hopbel, de centrale kern 
verwijst naar een bruisend centrum, met 
de vijf bolletjes als de vijf deelgebieden, 
elk met hun eigen karakteristieken en hun 
unieke identiteit.”
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apart Abele witl’a belle

Tijdens de workshops werd deze 
visualisatie van Watou getekend door 
Patrice Bakeroot. Het stelt de drie 
identiteiten van Watou voor: kunst, 
gastronomie en brouwerijen.

Iedereen in Poperinge spreekt over ‘De 
Kapelle’ in plaats van over Sint-Jan-ter-
Biezen. Daarom wordt de kapel visueel 
aan het logo van Sint-Jan-ter-Biezen 
toegevoegd.

> One-liners
logo

Watou
dorp van hoge gisting

Deze slogan werd door Jan op de workshop 
gegeven en vat Watou perfect samen: 
Kunst, poëzie, muziek en gastronomie 
op topniveau. Het verwijst ook naar de 
twee brouwerijen die bier van hoge gisting 
maken.

waanzinnig Watou

‘Waanzinning Watou’ verwijst naar de 
ongelooflijke culturele rijkdom dat het 
dorp bezit. Het dorp kan uitpakken met 
muziek, poëzie en kunst maar ook op vlak 
van gastronomie zijn er toprestaurants en 
twee vermaarde brouwerijen.

rood

Rood is een zeer krachtige kleur die staat 
voor energie, liefde, passie en verlangen. 
Het is een kleur die zeer goed past bij een 
kunstzinnig dorp als Watou.

one-liner visualisatie kleuralliteratie

Sint-Jan-ter-Biezen
kathedraal van een landschap

Sint-Jan-ter-Biezen, wordt in de 
volksmond ‘De Kapelle’ genoemd, 
verwijzend naar het prachtige kerkje in 
het dorp. In de one-liner wordt verwezen 
naar deze bijnaam en het magnifieke 
landschap rondom het dorp. 

biezonder Sint-Jan-ter-Biezen

De alliteratie ‘biezonder Sint-Jan-ter-Biezen’ 
benadrukt de charme van het dorp en zijn 
omringende landschap.

lichtgroen

De lichtgroene kleur van Sint-Jan-ter-
Biezen verwijst in de allereerste plaats naar 
de natuur rondom het dorp. Lichtgroen 
staat ook voor vernieuwing.

Abele
l’a belle

‘L’a belle Abele’ werd door de bewoners 
tijdens de workshops zelf opgeschreven, 
verwijzend naar de unieke vergezichten 
over het landschap.

apart Abele

Leven op de grens brengt bijzondere gevolgen 
met zich mee: een unieke geschiedenis 
als voormalige douanepost, een kerk en 
begraafplaats in Frankrijk en twee nationaliteiten 
en talen die vredevol samenleven. Abele is 
apart.

wit

Wit is de kleur van de vrede en de 
vriendschap, en symboliseert het 
vredevolle samenleven van de Belgische 
en Franse bevolking van Abele.

Het centrum van Abele in twee gedeeld 
door de grens tussen België en Frankrijk. 
Deze grens wordt ook visueel door het 
logo van het dorp getrokken.

‘t Vogeltje
vrolijk

Als one-liner wordt ‘ ’t vrolijk Vogeltje’ 
voorgesteld. Verwijzend naar het effect 
dat het gezang van vogels op de mens 
heeft is dit de perfecte eigenschap voor 
een dorp dat zeer goed samenhangt en 
graag van de natuur geniet.

‘t vrij Vogeltje

Vogels zijn één van de weinige diersoorten 
die de ultieme vrijheid kunnen ervaren. De 
alliteratie symboliseert het leven van puur 
genieten zonder zorgen.

blauw

Blauw is de kleur van de hemel en de 
lucht, het domein van de vogels. Ook als 
kleur die vrede en rust geeft past de kleur  
perfect bij ‘t Vogeltje.

De ‘v’ van ‘t Vogeltje wordt omgevormd tot 
het beeld van een vogel in volle vlucht.

Proven
pur-sang

Pur sang of zuiver bloed symboliseert de 
gedreven Provenaars die heel trots zijn 
op de bedrijvigheid in hun gemeente. 
De one-liner verwijst eveneens naar de 
adellijke familie D’udekem d’Acoz die in 
Proven woont. 

puik Proven

Met ‘puik Proven’ wordt verwezen naar de 
gekendheid van de Provense bedrijven in heel 
het land. Ook het gedreven temperament van 
de bewoners wordt hiermee in de kijker gezet. 

paars

Op gewestplannen wordt aan industrie 
de kleur paars gegeven. Paars is ook de 
kleur van adel. Deze twee eigenschappen 
samen maken van paars de ideale kleur 
voor Proven.

Als dorp met een grote bedrijvigheid wordt 
de ‘o’ van Proven voorgesteld door middel 
van een tandwiel. Dit tandwiel stelt het 
industriële en de samenwerking tussen de 
verschillende bedrijven in het dorp voor.

vrolijk

dorp van hoge gisting

Sint-Jan-ter-Biezen
kathedraal van een landschap

l’a bellel’a belle

pur-sang

Sint-Jan-ter-Biezen
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kei van een stad
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vrolijk

kei van een stad

dorp in versnelling

dorp met kracht

Sint-Jan-ter-Biezen
kathedraal van een landschap

dorp in harmonie

l’a belle

dorp van hoge gisting

proactief dorp

Roe  brugge
ijzersterk dorp
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kei van een stad

dorp in versnelling
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input bewoners
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belevingsonderzoek van 9 woonkernen te Poperinge 25 maart 2011

Grote Markt 1 RAMING VAN DE KOSTEN

8970 Poperinge OP BASIS VAN OPPERVLAKKEN

Voorlopig overzicht van de budgettering op basis van de plannen  De raming is richtinggevend 

betreffende kostprijzen, hier vermelde hoeveelheden en eenheidsprijzen zijn voorlopig en kunnen wijzigen.

Naarmate verdere studie, aanbesteding en in funktie van de evolutie van marktprijzen, zullen kostprijzen 

preciezer kunnen bepaald worden.  Voorlopig veronderstelt de raming normale fundering en afwerking.  

Niet inbegrepen : erelonen en btw, grondsonderingen, vloerkleden, los meubilair & buitenaanleg.

& openbare verlichting (overleggen met de netbeheerder)

MACROSCHAAL

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

a. centrumpunt

keper, stalen kabels en ijzeren ring st 1,00 3.500,00 3.500,00

fundering m3 4,00 1.295,00 5.180,00

forfetair bedrag artistieke inbreng per dorp + uitvoering 10.000,00

18.680,00

dorpstegel* st 1,00 350,00 350,00

straatnaambordjes** st 1,00 89,00 89,00

439,00

MICROSCHAAL

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

naamkaartjes*** st 390.000 48,00 18.720,00

email handtekening gratis

totaal excl. ereloon & btw 18.720,00

diverse onvoorziene werken 10% 3.783,90

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 41.622,90
* afhankelijk van het aantal kinderen

** afhankelijk van de hoeveelheid straten

*** prijs per 1000

totaal excl. ereloon & btw

totaal excl. ereloon & btw
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Raming
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belevingsonderzoek van 9 woonkernen te Poperinge 25 maart 2011

Grote Markt 1 RAMING VAN DE KOSTEN

8970 Poperinge OP BASIS VAN OPPERVLAKKEN

Voorlopig overzicht van de budgettering op basis van de plannen  De raming is richtinggevend 

betreffende kostprijzen, hier vermelde hoeveelheden en eenheidsprijzen zijn voorlopig en kunnen wijzigen.

Naarmate verdere studie, aanbesteding en in funktie van de evolutie van marktprijzen, zullen kostprijzen 

preciezer kunnen bepaald worden.  Voorlopig veronderstelt de raming normale fundering en afwerking.  

Niet inbegrepen : erelonen en btw, grondsonderingen, vloerkleden, los meubilair, buitenaanleg 

& openbare verlichting (overleggen met de netbeheerder)

MESOSCHAAL Reningelst

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

fietspunt* m2 100 1.500,00 150.000,00

landschapsverrekijker st 1 8.500,00 8.500,00

dwaallichtjes** st 50

aanleg kasteelweide*** m2 1.000 46,00 46.000,00

158.500,00

diverse onvoorziene werken 10% 15.850,00

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 174.350,00

* oppervlakte nog te bepalen

** te overleggen met de netbeheerder

*** aanleg openbaar groen (ontwerp: 1€/m2, aanleg: 45€/m2), opp. nog te bepalen

MESOSCHAAL Roesbrugge

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

verlichting bruggen st 4 350,00 1.400,00

ijzeren boom       st 1 3.200,00 3.200,00

Ijzeren gedicht (Isera)* st 1

verf openbaar domein m2 1 33,00 33,00

4.633,00

diverse onvoorziene werken 10% 463,30

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 5.096,30
* afhankelijk van de grootte

totaal excl. ereloon & btw

totaal excl. ereloon & btw
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MESOSCHAAL Haringe

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

Bloembollen* st 8.225 0,60 4.935,00

muziektegels st 5 0,00

sound sculpture st 1

4.935,00

diverse onvoorziene werken 10% 493,50

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 5.428,50
* 25 per inwoner

MESOSCHAAL Krombeke

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

ijzeren hoefijzers st 72 30,00 2.160,00

verf openbaar domein* m2 1 33,00 33,00

boomplantactie eiken (Quercus robur)** st 700 0,80 560,00

2.753,00

diverse onvoorziene werken 10% 275,30

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 3.028,30
* afhankelijk van de gewenste opp.

** 1 per inwoner via een boomplantactie

MESOSCHAAL Watou

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

geënte boom st 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00

diverse onvoorziene werken 10% 180,00

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 1.980,00

totaal excl. ereloon & btw

totaal excl. ereloon & btw

totaal excl. ereloon & btw
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MESOSCHAAL Sint-Jan-ter-Biezen

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

gekleurde betonnen zitelementen (met eventueel beplanting) st 15 625,00 9.375,00

kepers hangmat st 4 600,00 2.400,00

hangmat st 2 450,00 900,00

verrekijker st 1 8.500,00 8.500,00

21.175,00

diverse onvoorziene werken 10% 2.117,50

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 23.292,50

MESOSCHAAL Abele

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

verf openbaar domein* m2 1 33,00 33,00

postzegels drukken** st 6.750 1,00 6.750,00

6.783,00

diverse onvoorziene werken 10% 678,30

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 7.461,30
* afhankelijk van de gewenste opp.

** 15 postzegels per inwoner

MESOSCHAAL 't Vogeltje

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

houten nestkastje st 1 15,00 15,00

betonnen eieren ('t Vogeltje) st 5 625,00 3.125,00

reuzengroot vogelnest st 1 / /

3.140,00

diverse onvoorziene werken 10% 314,00

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 3.454,00

totaal excl. ereloon & btw

totaal excl. ereloon & btw

totaal excl. ereloon & btw
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MESOSCHAAL Proven

kostprijsraming

omschrijving eenheid hvlh ehp som € ex.btw

reuzenstoel st 1 3.000,00 3.000,00

multimedia* /

3.000,00

diverse onvoorziene werken 10% 300,00

algemeen totaal

excl. ereloon & btw 3.300,00
* aanspreken van ontwerper/geschiedkundige/ programmeur

totaal excl. ereloon & btw
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