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Gemeenteraadsleden, aanwezig: Verhaeghe Greet, Hillewaere Peter, Wolter Hofmans Dominique, Ghyselen 
Henk, Van Herck Elwin, Decoster Alain, Loones Sander, Dalle Bieke, Paelinck Julie, Vandenbroucke Patricia.

Schepen, aanwezig: Anseeuw Stephanie, Dawyndt Dirk, Van Hove Lander, Decorte Guido, Geersens Dorine.

Deskundigen, aanwezig: Vanhove Dries (architectenbureau bvba Dries Vanhove), Verstaen Sarah (dienst 
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De voorzitter opent de vergadering om 18u40.

1. TOELICHTING BEHEERSPLAN SITE ABDIJHOEVE TEN BOGAERDE

1. Verwelkoming door commissievoorzitter Castelein C.

Commissievoorzitter Castelein C. geeft het woord aan Anseeuw S., schepen van Cultuur en Erfgoed.

2. Inleiding door schepen Anseeuw S.

Anseeuw S. geeft duiding bij de reden waarom er een beheersplan voor de site Abdijhoeve Ten Bogaerde wordt 
opgemaakt. Zo wordt een beheersplan opgemaakt voor een periode van 24 jaar en biedt ze premiekansen.

Anseeuw S. leidt Vanhove D. in, zaakvoerder van het Architectenbureau Dries Van Hove en door de gemeente 
aangesteld voor de opmaak van het beheersplan voor de site Abdijhoeve Ten Bogaerde.

3. Toelichting omtrent het doel en de inhoud van een beheersplan door Vanhove D., ir. architect.

Vanhove D. brengt zijn toelichting aan de hand van een Word-document waarin de context en het doel van een 
beheersplan worden geduid evenals de volgende hoofdstukken worden overlopen en kort toegelicht :

 identificatie (= afbakening van het goed)

 historische nota (= geschiedenis van de site)

 inventarisatie huidige toestand (= beschrijving van de gebouwen)

 erfgoedwaarden 

 beheersvisie en doelstellingen

 maatregelen

 opvolging en evaluatie

Doorheen zijn presentatie formuleert hij per hoofdstuk enkele aandachtspunten die hij nader toelicht aan de hand 
van de inhoud van het beheersplan site Abdijhoeve Ten Bogaerde zelf.

Volgende aandachtspunten worden hier ondermeer vernoemd :

 het goed wordt in het BP iets ruimer afgebakend dan op basis van het beschermd dorpsgezicht. Reden : 
ook niet-beschermde gebouwen in dit plan opnemen, zodat er ook voor de schil premies kunnen worden 
verkregen;

 alle gebouwen worden overlopen waarbij aangegeven wordt dat sommige integraal als monument zijn 
beschermd (vb. Abtskapel, inkompoort) en andere delen voor een stuk (vb. schuur : enkel de kopse 
gevels zijn beschermd);

 voor het landschappelijk aspect wordt er verwezen naar het in 2017 opgemaakte landschapsbeheersplan 
dat terug te vinden is op de databank van het Agentschap Onroerend Erfgoed;

 hoofddoel is het behoud van de site met haar gebouwen;

 een aanzet van visie is in het beheersplan opgenomen voor de verdere gebruiksinrichting (functies) van 
de gebouwen. Zo wordt er o.a. gedacht om in te spelen op het fietstoerisme dat steeds populairder wordt.

Gelet op de tijdsnood neemt commissievoorzitter Castelein C. opnieuw het woord. Ze dankt Vanhove D. voor de 
gedegen toelichting en vraagt of hij zelf nog specifieke aanvullingen op de toelichting heeft. 
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Vanhove D. verwijst naar de plannen om het abdijmuseum Ten Duinen te verhuizen naar de site Ten Bogaerde. Hij 
geeft hierbij aan dat het aangewezen is om hiervoor een voorstudie/masterplan op te maken.

Commissievoorzitter Castelein C. dankt Vanhove D. en gaat over tot de vraagstelling.

4. Vraagstelling.

Loones S. dankt de commissievoorzitter en Van Hove D. voor de toelichting. Hij geeft aan dat hij uit de vorige 
gemeenteraad begrepen had dat het depot van Abdijmuseum Ten Duinen naar de site Ten Bogaerde zou 
verhuizen, maar dat hij vanuit de toelichting nu begrijpt dat het om een verhuis van het museum zelf zou gaan, 
tenzij hij dit verkeerd begrepen zou hebben ? Hij vraagt ook of het klopt dat de aanleg van de omgeving van de 
begroting is geschrapt en/of dit dan over de aanleg van het binnenplein gaat ? Anseeuw S. antwoordt dat dit nog 
nader zal toegelicht worden op de commissievergadering Financiën maar dat het inderdaad klopt dat de aanleg van 
de omgeving on hold is gezet omwille van budgettaire redenen, nl. de aankoop van de gronden militaire basis die 
momenteel prioriteit geniet. Wel is het zo dat er een aantal aspecten uit de studie van de omgeving nu reeds 
effectief zullen uitgevoerd worden, zoals vb. een fietsenmarking met oplaadbare palen, iets wat ook de brouwerij 
ten goede zal komen. Wat het verhuizen van het depot van Ten Duinen betreft, werd dit verkeerd begrepen en is 
het de bedoeling om niet het depot maar het museum Ten Duinen zelf naar de site Ten Bogaerde te verhuizen.

Ghyselen H. vraagt hoe het komt dat binnen het plan er uitlopers naar de privégronden Belvédère zijn en deze niet 
in hun geheel zijn opgenomen ? Vanhove D. antwoordt dat dit beheersplan zich concentreert op het bouwkundig 
erfgoed en niet op het landschappelijke. Anseeuw S. vult aan dat dit geen onderdeel is van de procedure van dit 
beheersplan. 

Bogaerts S. dankt Vanhove D. voor het opmaken van een duidelijk beheersplan. Graag had ze nog wat meer info 
geweten over de toekomstplannen van de site. Zo is er binnen het plan aandacht voor de brouwerij, 
wandeltoerisme, culturele activiteiten, beeldentuin, etc., maar zijn er ook al ideeën over vb. de organisatie van 
boerenmarkten, de aanleg van een kruidentuin, ..., acties m.a.w. die toeristen aantrekken ? Anseeuw S. antwoordt 
dat dit niet de bedoeling is van een beheersplan : deze is zeer abstract aangezien ze wordt opgemaakt voor 24 
jaar. Ze geeft aan dat er wel al ideeën zijn m.b.t. de site, maar dat deze in dit beheersplan niet thuishoren, indien 
wel, zet je je als gemeente vast voor de toekomst. Zo zal de moestuin van restaurant Mondieu geherlokaliseerd 
worden, wordt er ook een fietsplaats (zie hoger) aangelegd etc. Anseeuw S. verzekert Bogaerts S. dat van zodra 
alle plannen concreter zijn, er hiertoe een aparte gemeenteraadscommissie zal worden georganiseerd.

5. Slot en bedanking door commissievoorzitter Castelein C.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u11.

De secretaris,
Ann-Sofie Beun

De voorzitter,
Charlotte Castelein


