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VOORWOORD

De “Hoogstraat” gaf destijds een fiere uitstraling aan de 
centrumkwaliteit van het dorp. Koning auto, de residen-
tiële uitbouw naar de rand van het dorp en de vermin-
derde middenstandsdynamiek in het centrum maakten 
dat de kern van het dorp bijzondere aandacht verdiende 
vanuit het gemeentebeleid. 

Geholpen door het ruimtelijk beleid waarbij de verplichte 
woonverdichting in de centra nu volop in uitvoering is, 
heeft de gemeente ervoor gekozen om een aantal ver-
nieuwende en kernversterkende initiatieven te nemen 
voor het dorp Jabbeke: het doortochtdossier C. Permeke- 
laan - Stationsstraat, het gemeentepark met Vrijetijds- 
centrum, het inbreidingsproject met de beekvijver,  
werken in de Kapellestraat en de begraafplaats en de 
heraanleg van de Dorpsstraat met een nieuwe door-
steek tussen Dorps- en Koffiestraat.

De heropening van de Dorpsstraat moet het begin zijn 
van een hernieuwde dynamiek. 
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TERUG NAAR DE 15DE EEUW

Achter de huidige, moderne uitstraling van de Dorpsstraat 
ligt een hele rijke geschiedenis die we kunnen terug- 
brengen tot 1478. In deze periode was deze nog gekend als 

de ‘Hoogstraat’ en was druk bezet met herbergen en diensten. 
De voornaamste herbergen waren de Concordia, Valcke, Sint-

Hubert en De Klokke, meer bekend onder de naam de ‘Tijger’. In 
de herberg Sint-Hubert vonden in de 19e en 20ste eeuw ook de 

vergaderingen van het gemeentebestuur plaats. Constant Permeke 
liet de herberg en de waardin Zulma vereeuwigen in zijn kunstwerken.  

Een ander bekend historisch gebouw in de Dorpsstraat is de molen van  
Kerrebrouck. Deze staat sinds de 18de eeuw op zijn huidige locatie. De molen 

werd eerst opgebouwd als een kleine houten staakmolen en werd door de jaren heen 
opgebouwd tot een bakstenen torenkot.  Ook is er de Sint-Blasiuskerk, gebouwd in 1871.

VAN HOOGSTRAAT NAAR DORPSSTRAAT

De ‘Hoogstraat’ werd ook wel eens de ‘Zandstraat’ genoemd, gezien deze 
op de zandrug lag die oostwaarts loopt van Roksem. Oudere namen die 
aan de straat gegeven werden, zijn te herleiden naar het tracé als deel 
van de historische Gistelsteenweg. In de 18de eeuw was deze gekend als 
‘Calsijde van Brugge op Ghistel’.  In de 19de eeuw veranderde dit naar 
‘Steenweg van Brugge naar Jabbeke’ en  ‘Steenweg leidende van Jabbeke 
naar Varsenare’.  Alle verkeer tussen Gistel en Brugge verliep toen langs 
de toenmalige ‘Hoogstraat’. Dit veranderde pas bij de aanleg van de Gistel-
steenweg in 1958 naar zijn huidige vorm. 

Door de fusie in 1977 moesten vele straatnamen noodgedwongen aange-
past worden. Zo gaf Jabbeke er de voorkeur aan om een ‘Dorpsstraat’ te 
hebben en verdween de naam ‘Hoogstraat’. 

Heemkundig - Marcel Desmedt:

“Eén belangrijk aspect is weinig 
geweten: de Hoogstraat liep maar 
tot aan de Kapellestraat. De kern 
had als adres “Dorp”. Op een oude 
kaart blijkt zelfs dat de weg die nu 
met een grote boog om het kerk-
hof loopt, door het kerkhof liep. Een 
kerkhof had in die tijd nog niet die 
herdenkingsfunctie. Decennialang 
werd vroeger op het Jabbeeks kerk-
hof een paardenmarkt gehouden. 
Er stonden ook weinig (houten) 
kruisen. De begraafplaats was be-
groeid met gras en omzoomd met 
notelaars. Het kerkhof werd ver-
huurd om begraasd te worden en 
de noten werden verkocht. Beide 
zaken waren inkomsten voor het 
Bureel van Weldadigheid (huidige 
OCMW).”

HISTORIEK          



HET CONCEPT

Na een bewonersoverleg in 2017 werd 
uiteindelijk gekozen voor het concept zoals 
nu uitgevoerd. Het uitgangsgegeven is een 
Dorpsstraat die op het middensegment 
een breedte heeft van slechts 9 meter.  
Wanneer er dan kwaliteitsvolle voet-
paden aangelegd worden blijft er slechts 
een ruimte van 6 meter. 

Concepten van eenrichtingsverkeer werden 
niet gekozen omwille van verhoogde mobi-
liteit in de schoolomgeving en het gebruik van 
de kruispunten op de Gistelsteenweg. Daarbij 
was er ook de vraag vanuit het middenstandsbe-
leid om de dubbele richting aan te houden en was 
er ook de intentie om het openbaar vervoer in de 
kern te behouden. 

Samen met de realisatie van de doorsteek, was de oplossing 
een rijweg met behoud van dubbele rijrichting en - waar nog  
mogelijk - afgebakende parkeerplaatsen. In het middensegment werd 
een ruime voorrangsregeling uitgewerkt over een lengte van ongeveer 40 
meter waardoor de snelheid van het doorgaand verkeer in belangrijke mate beperkt 
wordt. Tenslotte werd ook gekozen voor de mobiliteitsconcepten zone-30 en ‘fietsstraat’ 
waarbij de fietser alle voorrang krijgt op het autoverkeer. 

De oplossing kadert volledig binnen het STOP-principe waar eerst de voetgangers, dan de 
fietser, het openbaar vervoer en tenslotte de personenwagen zijn plaats kent. 

Voor de materiaalkeuze bij het ontwerp werd gekozen voor soberheid. Er zijn de zand-steen-
platines en de mozaïekkeien voor de voetpaden en parkeerstroken. Dit is een her-neming 
van de aanleg van de hoofdstraat in waardevolle natuursteen. Er is een rijwegverharding in 
tarmac in het belang van een lage geluidsuitstoot. De materiaalkeuze sluit ook harmonieus 
aan bij de materiaalkeuze in het verdere gedeelte van de Dorpsstraat, de Kapellestraat en 
de C. Permekelaan. De straat kreeg een nieuwe openbare verlichting waarbij ook voor-
ziening werd getroffen voor de kerstverlichting. Bij de werken werd naast een gescheiden  
rioleringssysteem ook aandacht gegeven aan een verbeterde regenwaterafvoer in de  
richting van de Jabbekebeek. 

Met het geheel van de werken (Dorpsstraat, Doorsteek, Kapellestraat, kunstwerk) ging 
er een budget van 1,65 miljoen euro gepaard. Bijzonder is daarbij dat de Dorpsstraat tot 
2010 nog een gewestweg was. Hierdoor was er in het kader van de overdracht van enkele 
gewestwegen aan de gemeente, nog een trekkingsrecht van 535.000 euro dat nu werd 
aangewend. 

DOORSTEEK
Volledig nieuw is de doorsteek die in 2019 kon gerealiseerd worden als buurt-
parking met doorgang tussen Dorpsstraat en de Koffiestraat voor de trage 
weggebruiker. Deze nieuwe gemeenteweg verhoogt de leefbaarheid in de 
kern en laat op een veilige wijze heel wat mobiliteit toe. De doorsteek is niet 
bedoeld als doorgangsweg voor voertuigen, maar laat mogelijkheid voor het 
buurtparkeren van een tiental voertuigen. Daardoor wordt de parkeerdruk in 
de Dorpsstraat verlaagd.

   PROJECT



TRAGE WEGEN EN 
BEGRAAFPLAATS

Jabbeke heeft de ambitie om de wandelweg 
langs de Jabbekebeek door het dorp verder 
uit te bouwen van noord naar zuid. 

Daarnaast is er de intentie om de begraaf-
plaats in de loop van de tijd te laten uit-
groeien naar een belevingspark met het aan-
houden van een aantal cultuurhistorische 
graven. 

Daarbij hoort ook het oudstrijdersperk dat 
samen met enkele historische graven nu 
reeds gerestaureerd wordt. Bij de her aanleg 
komt ook ruimte vrij voor het aanleggen van 
een bijkomend voetpad in de Kapellestraat.

In het ontwerp is er ook aandacht voor een 
verbeterde groeninkleding van de zone met 
integratie in de omliggende parkomgeving.

JABBEKE EN 
JABBEKEBEEK

‘DE VAL VAN HET PAARD’

Jabbeke ontleent zijn naam aan het Saksische  
‘iat’ – een doorwaadbare plaats in de ‘beke’. 
Jabbeke is ontstaan op het kruispunt van 
de Jabbekebeek en de historische duinen-
gordel tussen Maldegem en Oudenburg. 

Jabbeke wil de waterloop door het centrum  
zoveel als mogelijk openmaken en inbrengen 
in de beeldkwaliteit van het dorp. De  
Jabbekebeek heeft ook een belangrijke 
natuurwaarde. 

Daarom werd gekozen om op de historische 
kruising van beek en middeleeuwse weg 
een kunstwerk aan te brengen dat verwijst 
naar het ontstaan. Gebruikmakend van 
de legende van Maria van Bourgondië die  
tijdens een jacht ten val kwam en overleed 
nadat ze over een beek sprong, werd door 
de kunstenares Livia Canestraro het beeld 
ontworpen ‘Maria Van Bourgondië’. 

Fricx-kaart (1712) - kruising van Jabbekebeek


