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Deel 1 | Toelichtingsnota 
 

1. Inleiding 
 
1.1. Algemeen 

 
Voorliggend document is de startnota voor het gemeentelijk RUP Bosuitbreiding Wallemote-
Wolvenhof. 
 
Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(VCRO) wordt opgemaakt volgens het geïntegreerd planningsproces. 

Het geïntegreerd planninsgproces bestaat uit 7 stappen: 

1. opmaak startnota en procesnota; 

2. publieke raadpleging en adviesvraag; 

3. opmaak scopingsnota; 

4. opmaak voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan; 

5. voorlopige vaststelling van het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan; 

6. openbaar onderzoek 

7. definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

De startnota die nu voorligt is het resultaat van het startoverleg en vooronderzoek. 

Met deze startnota willen we dit initiatief aan de bevolking kenbaar maken en tegelijkertijd de nodige 

input vragen zodat het plan door een zo groot mogelijke groep gedragen wordt. Op basis van de 

startnota zal een publieke raadpleging (incl. participatiemoment) en adviesronde gehouden worden. 

 

De startnota bevat volgens artikel 2.2.4. §2 van de VCRO: 

1. een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk 

uitvoeringsplan; 

2. een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 

3. een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, 

die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen 

van de verschillende alternatieven; 

4. een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk 

uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren 

effectonderzoeken zoals in die fase gekend; 

5. de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante 

beleidsplannen; 

6. de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijk aanpak van de 

effectenbeoordeling, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van 

de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In 

voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in 

artikel 4.2.6 §1, 5°, en artikel 4.4.1. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen 

planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; 
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7. in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde 

rapporten die daaruit zijn voortgekomen; 

8. in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben 

op mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale 

bevoegdheid vallen; 

9. een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan 

ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase. 

 

In de procesnota welke bij de startnota gevoegd wordt, wordt verduidelijkt hoe de procedure verloopt, 

wie deel uitmaakt van het planteam en op welke manier participatie als volwaardig onderdeel van het 

planproces zal vormkrijgen. De startnota en procesnota worden publiek gemaakt op de eerste dag van 

de 60 dagen participatie. 

 

1.2. Documenten 

 

De documenten van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zullen finaal bestaan uit: 

1. Procesnota: RUP_36008_214_00415_00001_pn  

2. Toelichtingsnota met effectenbeoordeling en register van plancompensatie(s): 

RUP_36008_214_00415_00001_tn 

3. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften: RUP_36008_214_00415_00001_sv 

4. Verordenend grafisch plan: RUP_36008_214_00415_00001_gp 

5. Toelichtende plannen: RUP_36008_214_00415_00001_tnk 
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1.3. Schema procedure RUP 

 

Onderstaande figuur geeft het overzicht van de verschillende te nemen stappen in de procedure voor 

de opmaak en goedkeuring van het RUP weer. 
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2. Situering van het plangebied 
 
Izegem, met zijn fusiegemeenten Izegem, Emelgem en Kachtem, ligt iets ten zuidoosten van het 

centrum van de provincie West-Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Izegem 

II. Kachtem 

III. Emelgem 
Figuur: Fusiegemeenten Izegem (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Izegem) 

 

De stad Izegem behoort tot het sterk geürbaniseerde zuidoostelijke deel van West-Vlaanderen, en 

bevindt zich in de sterk geïndustrialiseerde zone ‘de as Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Wielsbeke’. 

Van een open-ruimte-structuur kan nog maar weinig gesproken worden langs deze verstedelijkte as. 

Doorheen de stad stroomt de Mandel en het kanaal Roeselare-Leie. Parallel met het kanaal verloopt 

de spoorweg. Langsheen de westelijke stadsgrens is de autosnelweg E403 gelegen. 

 

Het plangebied van onderhavig 

RUP is gelegen in de 

deelgemeente Izegem. 
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3. Doelstellingen van het RUP  
 

De basisdoelstelling is het voorzien van bijkomend groengebied voor stad Izegem.  

Het stadsbestuur wilt daarbij het parkbos van het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof 

uitbreiden en een nieuwe bezoekersparking aanleggen in de uitbreidingszone. 

Bijkomend bos heeft op tal van vlakken een positieve impact, minstens op vlak van: 

- klimaat (CO2-opslag, verkoeling, waterhuishouding),  

- ecologische waarde,  

- recreatiemogelijkheden,  

- landschapskwaliteit.  

 

Het RUP wordt opgestart om: 

1. het juridisch kader te verankeren voor de centrale zone waarvoor door de provincie al een 

visie/plan uitgewerkt werd,  

2. te onderzoeken of de bosuitbreiding op termijn niet nog ruimer kan worden. De plancontour is 

daarom ruimer dan enkel het inrichtingsplan van de provincie (zie verder). 
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De Provincie West-Vlaanderen werkte in nauwe samenwerking met de stad een beplantingsplan uit.  
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4. Afbakening plangebied  
 

Het RUP omslaat een gebied van ca. 22ha 32are 43ca. 

 

Het plangebied is: 

- niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied; 

- grotendeels gelegen in het RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007), art. 19: zone voor morfologisch 

landbouwgebied 

- deels gelegen in het RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) , art. 2: morfologisch landbouwgebied  

 

De contour van het RUP wordt als volgt bepaald: 

1. ten noorden wordt de contour afgestemd op: 

o de contour van het RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) 

o perceelsgrenzen cf. het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) (versie 16/01/2021) 

2. ten oosten wordt de contour afgestemd op: 

o de contour van het RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007) 

o perceelsgrenzen cf. het GRB (versie 16/01/2021) 

3. ten zuiden wordt de contour afgestemd op perceelsgrenzen cf. het GRB (versie 16/01/2021) 

4. ten westen wordt de contour afgestemd op: 

o de contour van het RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) 

o perceelsgrenzen cf. het GRB (versie 16/01/2021) 

Daarbij worden ook de smalle stroken die tussen twee RUP’s in vallen, waar dus nog een strook van 

het gewestplan van toepassing is, opgevangen: 

o langsheen de Wolvenhofstraat 

o langsheen de Leenstraat 

 

Het gebied tussen de Hollebeekstraat en Wolvenhofstraat wordt mee genomen in het plangebied om 

de zichtas tussen het provinciedomein en de kerk kerktoren van de ‘Heilige Familie Kerk’ ter hoogte 

van het Ter Beursplein vast te leggen (zie verder). 
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RUP Bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof 

RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) 

RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007) 
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5. Historische context 
 

5.1. Atlas van Ferraris (1777) 

 

Ten tijde van Ferraris was er ter hoogte van het plangebied geen bos aanwezig. Op de atlas van Ferraris 

vindt men ter hoogte van het plangebied laanbeplanting langsheen de (voet)wegen, akker- en 

weilanden onder de vorm van bocagelandschap (een landschap dat wordt gekenmerkt door een 

lapjesdeken van kleine onregelmatige percelen die worden afgeschermd door heggen, houtwallen of 

muurtjes). De laanbeplanting is grotendeels verdwenen en van het bocagelandschap zijn amper 

restanten terug te vinden. 

 

Ten zuiden van de Bosdreef was een omwalde site terug te vinden. Deze is op heden verdwenen. 

 

Op de Ferrariskaart is de huidige kasteelsite onbebouwd. De site wordt onderverdeeld door een noord‐

zuid georiënteerde weg. 

 

 
Figuur: Uittreksel Atlas van Ferraris (1777) (bron: www.geopunt.be) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtwal
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5.2. Vandermaelen kaarten (1846-1854) 

 
Ten tijde van Vandermaelen blijkt de kasteelsite nog steeds onbebouwd, er staat wel een omwalde 

hoeve ten zuiden ervan (huidig bedrijf Poulpharm). 

De omwalde hoeve die zich ten zuiden van de Bosdreef bevond, blijkt te zijn verdwenen.  

 

 
Figuur: Uittreksel kaart van Vandermaelen (1846-1854) (bron: www.geopunt.be) 
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5.3. Popp kaarten (1842-1879) 

 
Op de Popp kaart zien we dat het plangebied is opgedeeld in diverse kadastrale percelen. De weg die 

de huidige kasteelsite in twee splitst wordt aangeduid met “Wallemolen straat”. 

De omwalde hoeve ter hoogte van het huidig bedrijf Poulpharm is ook op de Popp kaarten terug te 

vinden.  

 

 
Figuur: Uittreksel Popp-kaarten (1842-1879) (bron: www.geopunt.be) 
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5.4. Topografische kaart 1910 

 

Begin 20ste eeuw worden ter hoogte van de huidige kasteelsite twee kastelen opgericht in opdracht 

van de vooraanstaande familie Vandenbogaerde. Valère Vandenbogaerde was burgemeester van 

Izegem van 1900 tot 1904 en gaf opdracht tot het bouwen van de landhuizen voor zijn twee zonen: 

kasteel Wolvenhof voor Emile, kasteel Wallemote voor Gaspard . 

Kasteel Wallemote werd tegelijkertijd met kasteel Wolvenhof opgetrokken op een terrein van 12 

hectare.  

De Vanden Bogaerdes kochten voor 1800 fr. de openbare weg die door hun domein liep van de stad 

Izegem. Het terrein werd volledig vergraven voor de aanleg van vijvers en voor het ophogen van 

terreinen. De ruwbouw van de kastelen werd grotendeels eind 1913 voltooid. 

 

 
Figuur: Uittreksel topografische kaart 1910 (bron: Natuurbeheerplan provinciedomein Wallemote-Wolvenhof) 
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5.5. Orthofoto’s 1918 - heden 

 

Luchtfoto 1918 

Op de luchtfoto van 1918 is 

het recent aangelegd domein 

met de twee kastelen, de 

parkvijver en de jonge 

boszones goed zichtbaar.  

De domeinen werden in 

Engelse landschapsstijl 

aangelegd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luchtfoto 1952 
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Luchtfoto 1971 

 

Het landschap heeft ter hoogte van het plangebied doorheen de jaren vanaf 1971 tot heden geen 

noemenswaardige veranderingen ondergaan. 
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Luchtfoto 1979-1990 
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Luchtfoto 2009 
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Luchtfoto 2012 
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Luchtfoto 2021 
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6. Beleidsmatige context 
 

6.1. Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (BRV) goed. Op termijn worden ook de verschillende beleidskaders – die een concrete 

invulling geven aan de strategische doelstellingen – verwacht, waarna het BRV in werking zal treden. 

Tot zolang vormt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997)) nog steeds de juridisch 

geldende Vlaamse ruimtelijke ontwikkelingsvisie.  

 

De voor het BRV uitgewerkte strategie vindt echter op vandaag al ruime weerklank in de ruimtelijke 

planning. Ook voor voorliggend plan is de strategische visie toepasselijk. Hierna wordt een beknopt 

overzicht gegeven van de relevante elementen.  

 

Grote delen van de open ruimte dienen een ruimer wordend pakket van maatschappelijke diensten te 

leveren als gevolg van vragen naar hernieuwbare energie, landschapsbeleving, recreatie en behoud 

van biodiversiteit (Strategische visie BRV, pg. 15). 

 

Open ruimte wordt meer en meer gemeenschappelijk gebruikt voor landbouw, biodiversiteit, 

recreatie, waterbeheer, grondstof- en energiewinning binnen duurzame en soms innovatieve relaties. 

Via een gebiedsgerichte, geïntegreerde aanpak kunnen win-winsituaties ontstaan tussen verschillende 

ruimtegebruikers en ruimtevragers (Strategische visie BRV, pg. 15). 

 

Stad en landelijk gebied functioneren in symbiose. Het fijnmazig groenblauwe netwerk van waterlopen 

en natuurlijke structuren doorheen open en verstedelijkte ruimte is multifunctioneel ingericht met het 

oog op waterbeheer, voedselproductie, biodiversiteit, gezond water, zuivere lucht, 

landschapsbeleving en recreatie. Het landelijk gebied geeft een meerwaarde aan de steden, 

bijvoorbeeld door in de nabijheid voedsel of stadsgroen te produceren (Strategische visie BRV, pg. 30).  

 

Een multifunctionele benadering van de open ruimte dringt zich op. Het landelijk gebied wordt 

ingericht in functie van een kwalitatieve open ruimte en de economische leefbaarheid van het landelijk 

gebied en al zijn functies. 

 

Multifunctionele inrichting van de open ruimte zorgt voor de realisatie van de doelstellingen van het 

integraal waterbeheer, het behoud van landschappelijke kwaliteiten, het versterken van ecologische 

infrastructuren en een toeristisch-recreatief medegebruik op maat van de draagkracht van de ruimte. 

Een geïntegreerde en gebiedsgericht aanpak zorgt ervoor dat de verweving van openruimtefuncties 

nieuwe vormen van samenwerking én maatschappelijke meerwaarde oplevert. Inrichtingsprojecten 

zorgen voor duurzaam ruimtegebruik en een verbetering van het economisch en ecologisch 

functioneren van de open ruimte (Strategische visie BRV, pg. 38-39). 

 

‘Multifunctionaliteit’ is een begrip dat vele ladingen kan dekken en dus niet eenduidig gedefinieerd is. 

Een multifunctionele ontwikkeling kan zowel gunstige als ongunstige, zowel gewenste als ongewenste 

ruimtelijke, ecologische of sociale effecten hebben. Daarom is het nodig om in de concrete ruimtelijke 

beleidskaders duidelijk aan te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen gewenst zijn en welke niet. 
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‘Multifunctionaliteit’ is dus geen doel op zich. Beleidsmatig ongewenste vormen van 

multifunctionaliteit worden vermeden, en de hoofdbestemming mag door multifunctionaliteit niet 

worden belemmerd of in het gedrang worden gebracht (Strategische visie BRV, pg. 39-40). 

 

Het begrip multifunctionaliteit kan enerzijds verwijzen naar ‘functies en activiteiten’ die toegelaten 

zijn of voorkomen in een bepaald gebied. Het historisch gegroeid verspreid voorkomen van andere 

functies zoals wonen, recreatie, bedrijvigheid… binnen landbouw-, natuur- en bosbestemmingen geeft 

uiting aan een vorm van een de facto bestaande ‘multifunctionaliteit’ (Strategische visie BRV, pg. 40). 

 

Binnen alle bestemmingen kan verweving en multifunctionaliteit nagestreefd worden. Deze verweving 

geldt met name voor de verweving van water, recreatie, biodiversiteit en energie. Sommige 

activiteiten (zoals energie en infrastructuur) zijn bestemmingsneutraal (Strategische visie BRV, pg. 

104). 

 

Elk bestuursniveau heeft als opdracht niet-ingevulde bestemmingszones voor functies zoals wonen, 

werken, recreatie, voorzieningen… regelmatig te evalueren. De evaluatie dient als basis om acties te 

ondernemen om goed gelegen terreinen te activeren en slecht gelegen juridisch aanbod te 

neutraliseren (Strategische visie BRV, pg. 15). 

 

6.2. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

 

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangegeven 

voor vier structuurbepalende elementen en componenten op Vlaams niveau: stedelijke gebieden & 

stedelijke netwerken, elementen van het buitengebied, economische knooppunten en 

lijninfrastructuren. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering voorlopig 

vastgesteld op 24 juli 1996 en definitief goedgekeurd op 23 september 1997. Het vormt een kader voor 

de provinciale en gemeentelijke structuurplannen. Elementen uit het richtinggevend gedeelte en 

bindende bepalingen werken door op het provinciale en gemeentelijke niveau. 

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het landschap omschreven als “de resultante van de 

dynamische wisselwerking tussen fysische omstandigheden (het abiotisch en biotisch milieu) en 

menselijke activiteiten”. Het is de specifieke ordening van deze elementen en componenten die 

aanleiding geeft tot specifiek ecologisch functioneren, een specifiek visuele beleving en een specifiek 

menselijk ruimtegebruik. 

 

Izegem wordt binnen het RSV geselecteerd als onderdeel van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. 
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6.3. Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen. 

 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen is definitief vastgesteld door de 

provincieraad op 6 maart 2002. Het omvat een informatief (bestaande ruimtelijke structuur), een 

richtinggevend (visie en gewenste ruimtelijke structuur) en een bindend gedeelte (bindende 

bepalingen). Op 11 februari 2014 heeft de minister de herziening van het Provinciaal Structuurplan 

West-Vlaanderen, meer bepaald het addendum van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, 

goedgekeurd. 

 

De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling geschetst in het PRS sluit aan bij het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen en geeft een nadere uitwerking en invulling aan de elementen die vragen 

om een samenhangend beleid over de gemeentelijke grenzen heen. De bindende bepalingen vormen 

het kader voor de maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren. De 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt volgens deelstructuren, de gewenste ruimtelijke 

nederzettingsstructuur, de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur, de gewenste ruimtelijke 

agrarische structuur, de gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid, de gewenste ruimtelijke 

structuur kleinhandel, de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie, de gewenste 

ruimtelijke structuur van verkeer en vervoer en de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap. 

 

Het gebied ‘Wallemote-Wolvenhof’ is: 

- niet aangeduid als GEN- of GENO-gebied of als bosuitbreidingsgebied;  

- geselecteerd als droog natuurkerngebied. De kwalificatie ‘droog’ werd in regel voorbehouden 

voor bosgebieden; 

- geselecteerd al toeristisch-recreatief knooppunt 

- geselecteerd als openlucht recreactief groen domein van provinciaal niveau (provinciaal 

domein). Provinciale domeinen bieden de bezoeker nauw contact met de natuur en er is in 

principe enkel zachte recreatie toegelaten.  

 

6.4. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 

 

Het oorspronkelijk gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat werd goedgekeurd op 13 juli 2000 werd 

gedeeltelijk herzien. De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd 

goedgekeurd door de deputatie op 7 november 2013 en is sinds 3 januari 2014 in werking. De 

voornaamste elementen met betrekking tot voorliggend plan worden hierna opgenomen. 

 

In de wijk Bosmolens stellen zich geen grootschalige problemen. De nadruk ligt er voornamelijk op het 

wonen en de verdere ontwikkeling ervan. In het oosten, het westen en het zuiden wordt het overgrote 

deel van de Bosmolens begrensd door het open-ruimtegebied (herziening GRS, RD, pg. 99). 

 

Het gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare heeft het gebied Wallemote-

Wolvenhof gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het stedelijk gebied gelegd, door de grens van 

het gemeentelijk RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) te volgen. Hierdoor ligt het bouwvrij agrarisch 

gebied tussen de Leenstraat, Bosdreef en Wolvenhofstraat (gelegen in het gemeentelijk RUP 

Bosmolens, dd. 16/08/2007) binnen het stedelijk gebied, wat niet erg logisch is. De stad vraagt om bij 

een eerstvolgende wijziging van het gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare 
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ofwel het volledige randstedelijk groengebied Wallemote-Wolvenhof binnen het stedelijk gebied te 

leggen, ofwel volledig eruit te houden (herziening GRS, RD, pg. 100).  

 

Om te komen tot een gewenste natuurlijke structuur voor Izegem moet eerst en vooral op de 

aanwezige potenties worden ingespeeld. Dit betekent dat waardevolle, nog relatief ongeschonden 

gebieden door het aanwenden van beschermende maatregelen op korte termijn moeten worden 

gevrijwaard. Daarenboven moet op lange termijn worden gestreefd naar het behouden en versterken 

van de open-ruimte gebieden rond de stad als tegengewicht voor de constante urbanisatiedruk. Zowel 

het Vlaams Gewest als de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. Pas wanneer aan deze intenties 

wordt voldaan kan men spreken van een volwaardige natuurlijke structuur (herziening GRS, RD, pg. 

62). 

 

De natuurlijke structuur van Izegem bestaat uit een aantal groen- en/of openruimtegebieden waar de 

natuurfunctie in verschillende gradaties aanwezig is. Om de interne samenhang van die verschillende 

gebieden te versterken en garanties te bieden voor natuurontwikkeling is het belangrijk te komen tot 

een afbakening van de natuurlijke structuur. Naargelang de functies en de natuurdoelstellingen 

kunnen de verschillende gebieden gedifferentieerd worden in een aantal beleidscategorieën met 

verschillende gradaties van natuurfunctie. Veel gebieden en elementen zijn van bovenlokaal belang 

(gewest of provincie). Dit betekent dat de uitspraken in het GRS omtrent deze gebieden (zowel wat 

betreft de selectie als de ontwikkelingsperspectieven) enkel als suggesties kunnen worden beschouwd 

(herziening GRS, RD, pg. 63). 

 

Rondom het woongebied van Izegem kunnen vier belangrijke openbare groengebieden worden 

onderscheiden:  

- Rhodesgoed, bebossingsproject opgenomen binnen het stedelijk gebied, beheerd door ANB 

(Agentschap voor Natuur en Bos 

- Omgeving kasteelpark Wallemote-Wolvenhof, gelegen buiten het stedelijk gebied en 

geordend via een gemeentelijk RUP, beheerd door de provincie  

- Emelgembos (ook gekend als Merelbos), beheerd door ANB 

- Het kasteelpark bij het kasteel Blauwhuis, beheerd door ANB 

Het kasteel Blauwhuis is zeker het imposantste gebouw van de hele stad. Het 11,2 ha grote park is met 

het kasteel geklasseerd als stadszicht. Sinds 1 april 2017is dit domein in samenwerking met eigenaar 

vzw Gillès de Pélichy en beheerder ANB opengesteld voor het publiek. 

Voor het Rhodesgoed en het Merelbos is het ANB de beheerder; Wallemote-Wolvenhof is een 

provinciaal domein (Wolvenhof is eigendom van de stad en in erfpacht gegeven aan de Provincie). De 

stad wenst met de verschillende beheerders tot goede afspraken te komen in functie van het 

versterken en uitbreiden van het aanwezige groen, de geplande bosuitbreiding en de publieke functie 

van deze gebieden. Indien dit noodzakelijk blijkt voor de ontwikkeling van deze gebieden, zullen de 

nodige ontwerpinstrumenten (masterplan, beheersplan, beeldkwaliteitsplan, ontwikkelingsplan, 

openruimtebeleidsplan, …) worden ingezet, overlegstructuren worden opgezet en/of acties gepland. 

 

Het ontwikkelen van stadsdeelgroen ter hoogte van Wallemote wordt in het GRS als doelstelling naar 

voor geschoven, via de opmaak van een gemeentelijk RUP (herziening GRS, ID, pg. 16).  
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In het GRS spreekt men over het behoud en een uitbreiding van de groene omgeving rond de kastelen 

Wallemote-Wolvenhof als lokale ecologische infrastructuur. 

Het beleid is vooral gericht op het optimaliseren van het beheer, het verminderen van verstoring van 

buitenaf, het stimuleren van kleine landschapselementen, het verbeteren van de waterkwaliteit en de 

oeverstructuur van waterlopen. Hierbij moet de landbouwfunctie langsheen de waterlopen worden 

gerespecteerd. 

 

Momenteel is de groene beboste site ‘Wallemote-Wolvenhof’ duidelijk zichtbaar aanwezig in de 

bestaande structuur. Om het groen karakter te garanderen werd de open ruimte rond het domein 

bouwvrij vastgelegd en de bebossingsmogelijkheden uitgebreid via het gemeentelijk RUP Wallemote 

(dd. 17/07/2003), met behoud van de tennisterreinen. Het kasteeldomein zelf heeft een openbare 

functie gekregen als provinciaal domein en wordt gerenoveerd. De hoofdfunctie is zachte recreatie 

(herziening GRS, RD, pg. 100).  

 

 
Figuur: Gewenste ruimtelijke structuur van Bosmolens (bron: herziening GRS Izegem, RD, pg. 101) 
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6.5. Visie 2030 Izegem  

 

Visie 2030 (dd. april 2016) is een ruimtelijke toekomststrategie voor Izegem voor de komende jaren. 

Deze visie schetst de contouren van het ruimtelijk beleid dat gericht is op een meer kwaliteitsvolle 

inrichting van de stad. Aandachtspunten zijn een zorgvuldig gebruik van de ruimte, een verbetering 

van de groenstructuur in de stad, aantrekkelijke kernen en een bijsturing van de mobiliteit door de 

stad. De voorstellen zijn ontwikkeld op basis van consultaties van de burgerklankgroep.  

 

De open ruimte is geleidelijk aangevuld geraakt waardoor de samenhang tussen stad, kernen en open 

ruimte verloren is gegaan. 

Een aanknopingspunt bieden de oude dorpskernen, de binnenstad van Izegem en de fraaie 

landgoederen in de stad. Door meer samenhang te brengen in deze historische identiteitsdragende 

laag van de stad biedt dit patrimonium kansen om tot een beter leefbare en identiteitsvolle stad te 

komen. 

 

Door aan een samenhangende groenstructuur te werken kunnen de landgoederen onderdeel worden 

van een netwerk van routes, parken en verblijfsplekken en daarmee een tegenwicht bieden aan de 

versteende stadsdelen en krappe stadsstraten. 

Ook de aanhechting van de stad aan het omringende landschap vraagt om aandacht. 

Vandaag is het resterende landschap te vaak als de ‘achterkant’ van de stad gezien waardoor deze 

open ruimte niet bijdraagt aan de kwaliteiten van Izegem als geheel. 

 

Ter hoogte van de Bosmolens wenst men de bereikbaarheid van het landschap en de landgoederen 

Wallemote-Wolvenhof te versterken.  

 
Figuur: Relatie met het landschap Bosmolens (bron: Visie 2030 Izegem) 
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Figuur: Groenstructuur (bron: Visie 2030 Izegem) 

 
Zowel de verkeersstructuur als de groene ruimtes in de stad zullen meer coherente netwerken 

vormen waarmee de kwaliteit van de publieke ruimte in de stad zal verbeteren. 

 

Er wordt beoogd diverse bestaande groenzones en onbebouwde gebieden aaneen te koppelen. 

Dit biedt ook de mogelijkheid een netwerk van trage wegen aan te leggen als aanvulling op het 

bestaande stratennet. 
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Figuur: Groenstructuur gekoppeld aan trage routes (bron: Visie 2030 Izegem) 

 

 
Figuur: Projectenkaart Bosmolens (Visie 2030 Izegem) 
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Figuur: inrichtingsplan dorpskern Bosmolens (Visie 2030 Izegem) 

 
 
6.6. Groenvisie Izegem 

 
Stad Izegem stelde een ambitieus groenplan op waarmee een langetermijnvisie op de groeninrichting 
van de stad is vastgelegd – meteen ook een belangrijk middel voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. Enkele elementen uit de visie worden hier weergegeven gezien de relevantie 
voor het voorgenomen plan. 
 
In Izegem is de bebossing eerder kleinschalig en verdeeld. Met uitzondering van Rhodesgoed, 

Merelbos te Emelgem en de kasteelparken het Blauwhuis, Ter Wallen en Wallemote-Wolvenhof 

(provinciedomein) komen er nauwelijks beboste gebieden voor. 

Izegem lijkt op het eerste zicht grijs en arm aan groen. Vooral in het centrum dringt vergroening zich 

op. Daarnaast moeten we de bestaande groenzones versterken. Zo zal er een inzet nodig zijn om het 

lokaal- en wijkgroen te verbeteren.   

 

Sinds de 18de eeuw is er een bosafname van 11%. Rond 1780 was Izegem al flink ontbost (Ferrariskaart). 

Toch konden we toen nog ca. 360Ha aan bos vinden op het grondgebied van Izegem. Op vandaag is 

nog ‘slechts’ ca. 89Ha bebost. 

Het weinige groen dat we geërfd hebben van vorige generaties moeten we beschermen en zien als 

levend erfgoed. 

De bosuitbreiding kan de trend van de ontbossing in Vlaanderen nog steeds niet bijbenen. 

Natuuruitbreiding is een investering waarvan niet alleen de biodiversiteit maar de hele mensheid de 

vruchten zal plukken. 
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Izegem wenst de diverse 

bestaande groenzones en 

onbebouwde gebieden te 

koppelen, met daarbij de 

mogelijkheid een netwerk van 

trage wegen aan te leggen als 

aanvulling van het bestaande 

stratennet. Hiermee ontstaan 

comfortabele routes tussen de 

grotere groengebieden, het 

sportpark, het zwembad, De 

Leest en het buitengebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur: groenstructuur gekoppeld aan trage routes (bron: groenvisie Izegem) 

 

Uitgaande van de groeninventaris op wijk-niveau kan men vaststellen dat in de omgeving van de 

Bosmolens een extra groenzone welkom zou zijn. 

Het plangebied staat op de potentiële boskaart aangeduid 

als ‘potentieel bos lange termijn’. 
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Figuur: Potentiële acties ter hoogte van de Bosmolens (Bron: Groenvisie Izegem, pg. 107) 
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Figuur: Potentiële acties ter hoogte van ‘Klare Gracht’ (Bron: Groenvisie Izegem, pg. 107) 

 

Klaregracht is dankzij Wallemote-Wolvenhof een van de belangrijkste groenzones van Izegem. 

De omgeving van Wallemote-Wolvenhof kan evolueren naar een van de grootste natuurgebieden in 

Izegem.  
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7. Feitelijke context  
 

Zie plan ‘Bestaande toestand’ alsook plan ‘Luchtfoto’ voor aanduiding van de opnamepunten van de foto’s. 

 

7.1. Ruimtelijke analyse 

 

Het plangebied sluit aan bij het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, een belangrijke groene long 

van de stad Izegem. 

 

 
  

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 
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Het plangebied omvat voornamelijk landbouwgronden in gebruik als akkerlanden of weilanden. 

  
Figuur: landbouwgebruikpercelen LV, 2020 (www.geopunt.be) 
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Het plangebied wordt doorkruist door: 

- De Bosdreef, dewelke een beukenlaan vormt tussen Leenstraat-Wolvenhofstraat en vervolgens 

verder loopt richting de Hollebeekstraat als verbindingsweg voor voetgangers en tweewielige 

voertuigen (zie fotoreportage). 

- De Wolvenhofstraat, een lokale geasfalteerde weg die slechts gedeeltelijke toegankelijk is 

(tractorsluis) 

 

Daarnaast grenst het plangebied: 

- Ten noorden aan de Kokelarestraat (lokale geasfalteerde weg) 

- Ten oosten aan de Leenstraat – Meensesteenweg (tweevaksbaan in asfalt en beton met aan 

weerszijden een fiets- en voetpad) 

- Ten westen aan de Wolvenhofstraat / Hollebeekstraat (smalle geasfalteerde landelijke weg). 

 

In de noordelijke spie van het plangebied, tussen de Bosdreef-Wolvenhofstraat, Kokelarestraat en 

Leenstraat, bevinden zich enkele zonevreemde entiteiten (woningen, bloemenwinkel). 

 

Langsheen de Wolvenhofstraat vinden we een stortplaats terug. De betonplaat werd zonder 

vergunning aangelegd en gebruikt voor opslag van allerhande afval en grond. Dit perceel is op vandaag 

eigendom van de stad. Er wordt nagegaan of de bodem verontreinigd is. Indien nodig worden 

hieromtrent de nodige maatregelen getroffen voorafgaand aan de bebossing/landschapsinrichting in 

het gebied.  

 
Figuur: Stortplaats langsheen de Wolvenhofstraat (bron: orthofoto 2021, www.geopunt.be) 

 

Het plangebied biedt een aantal vista’s (zie analyseschets): 

- Tussen de kerktoren van de ‘Heilige Familie Kerk’ ter hoogte van het Ter Beursplein en het 

provinciaal domein (Wolvenhofstraat/Bosdreef – Meensesteenweg). 

- Vanaf de Wolvenhofstraat nabij de Bosdreef in zuidwestelijke richting 

- Vanaf de Wolvenhofstraat in het zuidelijk deel van het plangebied in noordwestelijke en 

noordoostelijke richting. 

- Vanaf de Meensesteenweg, ten zuiden van de school Bosmolens, in oostelijke richting. 

- Vanaf de Bosdreef richting de kastelen op het provinciaal domein. 
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Aansluitend bij het plangebied vinden we: 

- Een- en meergezinswoningen, kleinhandelszaken en horeca onder de vorm van open, halfopen en 

gesloten bebouwing langsheen de Leenstraat, Meensesteenweg en Oude Iepersestraat. 

Meergezinswoningen hebben een max. gabarit bestaande uit 2 bouwlagen + 2 bouwlagen in het 

dak. 

- Basisschool Bosmolens langsheen de Meensesteenweg.  

- Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, opengesteld voor het publiek op 27 mei 2001. Dit 

provinciedomein omvat kasteel Wallemote en kasteel Wolvenhof. 

Het kasteel Wallemote is eigendom van de stad Izegem. Je kunt het huren als feest- of 

vergaderlocatie. Het Kasteel Wolvenhof is eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. Voor dit 

het kasteel wordt een nieuwe invulling gezocht (kantoren, horeca…). Op basis van de nieuwe 

bestemming zal het kasteel dan ook gerenoveerd worden. 

Langsheen de Wolvenhofstraat sluiten een pad ter hoogte van kasteel Wolvenhof en de Bosdreef 

aan op het plangebied van onderhavig RUP, waarlangs dus een voetgangers- en fietsverbinding 

bestaat. 

Om dit domein te bezoeken met de auto, vindt men een parkeerplaats langsheen de Kokelarestraat 

(een vrij smalle lokale weg in asfalt).  

 
Figuur: Kokelarestraat, juni 2021 (bron: google maps) 

 

Ook het vermelden waard is het feit dat er net ten zuiden van de basisschool Bosmolens een 

hoogspanningsleiding over het plangebied loopt. 
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7.2. Fotoreportage 

 

Foto-opnamepunten zie plan bestaande toestand. 

 

 
Foto 1: Wolvenhofstraat in noordelijke richting 

ter hoogte van PoulPharm 

 

 
Foto 2: akkerland ter hoogte van kruispunt 

Bosdreef-Wolvenhofstraat 

 
Foto 3: Tractorsluis ter hoogte van de 
Wolvenhofstraat, getrokken vanaf kruispunt Bosdreef 
in zuidelijke richting 

 

 
Foto 4: weiland ter hoogte van kruispunt 

Bosdreef-Wolvenhofstraat  

 
Foto 5: Bosdreef vanaf de 

Wolvenhofstraat 

 
Foto 6: Bosdreef vanaf de Leenstraat 
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Foto 7: Bosdreef in westelijk 

richting, richting de 

Hollebeekstraat 

 

 
Foto 8: Bosdreef vanaf de Leenstraat 

 
Foto 9: Foto richting de 

school Bosmolens vanaf de 

Bosdreef  

 

 
Foto 10: Leenstraat in zuidelijke richting vanaf 

kruispunt met de Bosdreef 

 
Foto 11: Leenstraat in 

noordelijke richting vanaf 

kruispunt met de Bosdreef 

 
Foto 12: open ruimte tussen de school 

Bosmolens en Leenstraat 100 (zichtas) 
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Foto 13: strook waar men een fietspad ten 
zuiden van de school Bosmolens zou willen 
voorzien 
 

 
Foto 14: gronden ten zuidwesten van het 

kruispunt Wolvenhofstraat en Bosdreef 

 
Foto 15: foto richting de kerktoren van de 
‘Heilige Familie Kerk’ vanaf de Wolvenhofstraat 

 
Foto 16: foto richting de kerktoren van de 

‘Heilige Familie Kerk’ vanaf de Bosdreef 

 

 
Foto 17: Poulpharm ten westen van de 

Wolvenhofstraat 

 
Foto 18: Poulpharm 
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7.3. Mobiliteit 

 

Het plangebied is vlot bereikbaar met de wagen, via de N36, de Leenstraat-Meensesteenweg.  

 

Doorheen het plangebied lopen een aantal openbare wegen. De belangrijkste functie van deze wegen 

is landbouwexploitatie en de ontsluiting van Poulpharm en een aantal woningen in het gebied. 

Daarnaast worden deze wegen massaal gebruikt door de recreanten te voet en met de fiets. 

 

Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof heeft op vandaag 1 parking ter hoogte van de 

Kokelarestraat. De parking biedt plaats voor 40 personenwagens. Er zijn geen faciliteiten voor bussen. 

In de onmiddellijke omgeving van de kastelen is er op vandaag geen parkeergelegenheid voorzien. Op 

750 meter is er een ruime parking met meer dan 100 parkeerplaatsen ter hoogte van de kerk aan de 

Bosmolens (Ter Beursplein). Op vandaag speelt deze parking geen rol van betekenis voor een bezoek 

aan het provinciedomein Wallemote – Wolvenhof. 

 

De Wolvenhofstraat is slechts gedeeltelijke toegankelijk door de aanwezigheid van een tractorsluis (zie 

aanduiding rode ster op onderstaande afbeeling). 
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7.3.1. Fiets- en wandelverkeer 

Het plangebied grenst ten noorden (Kokelarestraat) en deels ten westen (Hollebeekstraat) aan het 

fietsknooppuntennetwerk. 

 

 
 

Figuur: Fietsroutenetwerken (bron: fietsnet.be) 
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Het plangebied bevindt zich langs een fietsroutenetwerk op de Leenstraat-Meensesteenweg. 
 

 

 
Figuur: Schoolfietsroutekaart Provincie West-Vlaanderen (bron: https://www.schoolfietsroutekaart.be/) 

 
Uit bezoekersonderzoek door Westtoer betreffende het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof blijkt 

het toegankelijk maken voor fietsers een bekommernis. Het aanbod aan fietsmogelijkheden wordt 

door 20% van de respondenten als onvoldoende gezien.  

 



GemRUP  STARTNOTA  Geomex bvba - O. Ref: 21R00501 
Plan ID: RUP_36008_214_00415_00001  maart 2022                             - 45 - 

7.3.2. Openbaar vervoer 

Er bevinden zich haltes van De Lijn ter hoogte van: 

- het kruispunt Kokelarestraat-Leenstraat 

- het kruispunt Oude Iepersestraat - Meensesteenweg 

- De H. Familiekerk 

 

Een reguliere bus (lijn 61 Ardooie – Izegem - Kortrijk) rijdt langs de Meensesteenweg en bevindt zich 

op 700 meter van het provinciedomein. 

 

Het gebied is bijgevolg beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

 
Figuur: haltes De Lijn (www.geopunt.be) 
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7.5. Geluidshinder 

 

Het omgevingsgeluid wordt momenteel bepaald door natuurgeluiden, verkeersgeluiden en menselijke 

geluiden.  

 

Onderstaande kaart geeft ter hoogte van het plangebied de geluidsbelasting door wegverkeer 

gedurende een etmaal weer van 55-60db.  

 

 
Figuur: MIRA Geluidsbelastingskaart wegverkeer, toestand 2018 (bron: www.geopunt.be) 
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7.6. Watertoets 

 
7.6.1. Vlaamse Hydrografische Atlas 

Het plangebied bevindt zich volgens de Vlaamse hydrografische atlas in het Leiebekken. 

 

In het noordelijke deel wordt het plangebied doorsneden door een waterloop van 2de categorie 

(WL.7.18.3.1), met als beheerder Stad Izegem. 

 

  
Figuur: VHA-waterloopsegmenten volgens categorie (bron: www.geopunt.be) 
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7.6.2. Overstromingsgevoelige gebieden 

Er bevinden zich geen overstromingsgevoelige gebieden noch recent overstroomde gebieden (ROG) 

binnen het plangebied. In de nabijheid zijn enkele kleinere mogelijk overstromingsgevoelige gebieden 

te zien.  

 

  
Figuur: overstromingsgevoelige gebieden 2017 (bron: www.geopunt.be) 
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7.6.3. Infiltratiegevoelige gebieden 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems, ten behoeve van de watertoets, werd opgemaakt om te 

kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de 

ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is van groot belang omdat daardoor de 

oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in 

voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van 

watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.  

 

Het plangebied wordt volledig aangeduid als zijnde infiltratiegevoelig.  

 

 
Figuur: infiltratiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 
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7.6.4. Erosiegevoelige gebieden 

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in 

bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater 

van hellingen en tot afspoelen van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan een vergunning of de 

goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te leggen aan de afdeling 

Landbouwontwikkeling van het Vlaams Gewest. 

 

Het plangebied is deels erosiegevoelig. Dit betreft in dit geval mogelijkse hellingserosie.  

Er zijn geen knelpunten op het terrein gekend. 

 

 
Figuur: erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 
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Figuur: erosiegevoelige gebieden – Hillshade DHMVlaanderen I (bron: www.geopunt.be) 
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7.6.5. Grondwaterstromingsgevoelige gebieden  

Op basis van de actuele watertoets worden een aantal indicatoren inzake gevoeligheid voor ingrepen 

van grond- en oppervlaktewater bestudeerd. De gevoeligheid is hierbij vaak gerelateerd aan de 

betrokken bodemopbouw en bodemsoort.  

 

Op het vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid is het plangebied weinig gevoelig voor 

grondwaterstroming (type 3). 

 

  
Figuur: grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 

 

Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 

10 m en een horizontale lengte van meer dan 100m dient advies aangevraagd te worden bij de 

bevoegde adviesinstantie. 

 

7.6.6. Grond- en oppervlaktewaterwingebied 

Het plangebied ligt niet in een beschermingszone voor oppervlakte- of grondwaterwinning.  
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7.7. Biodiversiteit, fauna en flora 

 
7.7.1. Biologische waarderingskaart  

Volgens de biologische waarderingskaart (BWK) bevinden er zich biologisch waardevolle elementen 

ter hoogte van het plangebied. 

① Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen: park, jonge recente 

loofhoutaanplant (voorheen geen bos) 

② Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen: 

soortenarm permanent cultuurgrasland, veedrinkpoel, bomenrij met dominantie van (al dan 

niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

③ Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen: akker op lemige 

bodem, houtkant 

④ Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen: soortenarm 

permanent cultuurgrasland, bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 

⑤ Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen: soortenarm 

permanent cultuurgrasland, hoogstamboogaard 

⑥ Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen: soortenarm 

permanent cultuurgrasland, bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) 
 

  
Figuur: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 

① 
② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 
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7.7.1. Natura 2000 

Het RUP ligt niet in of in de nabije omgeving van een als speciale beschermingszone te beschouwen 

gebied in de zin van de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn. 

 

7.7.1. VEN- en IVON-gebieden 

Het onderhavig RUP is niet gelegen in of in de nabije omgeving van een VEN- of IVON gebied.  
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7.8. Landschap 

 
Het plangebied is niet gelegen in een ankerplaats noch in een relictzone.  

 

De typische eigenheid van het voormalige bulkenlandschap zoals te zien is op de kaart van Ferraris is 

verdwenen. Ter hoogte van het plangebied vinden we een gaaf landschap terug hoofdzakelijk bestaand 

uit landbouwgronden aansluitend op het provinciaal domein Wallemote. 

 

Het plangebied is: 
 

 
deels gelegen in het traditioneel 
landschap ‘Stedelijke agglomeratie of 
(lucht)havengebied’  
(Stedelijke gebieden en havengebieden) 
 

 

deels gelegen in het traditioneel 

landschap ‘Land van Roeselare – Kortrijk’ 

(Zandleem- en leemstreek) 

 

Het land van Roeselare – Kortrijk wordt 

gekenmerkt door een golvende 

topografie, valleien en sterk verstedelijkt 

weefsel. Sterk versnipperde en 

onregelmatige open ruimten worden 

begrensd door bebouwing en 

infrastructuur. Bebouwing vormt in feite 

de matrix waarin open ruimterelicten 

voorkomen. Kleine landschapselementen 

komen beperkt en sterk geïsoleerd voor.  

Wenselijkheden voor toekomstige 

ontwikkelingen zijn: 

- vrijwaren relicten open ruimten, afremmen volledig dichtslibben, actieve landschapsbouw; 

- versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestigingen tegengaan; 

- versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve 

groenaanplanting 
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7.9. Bodem 

 

7.9.1. Bodemkaart  

 
Figuur: bodemkaart (bron: www.geopunt.be) 

 
Binnen het plangebied komen volgende bodemtypes voor: 

 OB : Bebouwde zone 

 OT : Sterk vergraven gronden 

 Pcc : Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont 

 Pcc(h) : Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont 

 Pdc : Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont 

 Pbc : Droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 
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7.9.2. Bodemverontreiniging  

Er is geen bodemvervuiling/bodemdossierinformatie gekend ter hoogte van het plangebied. 

 

 
Figuur: OVAM bodemdossierinformatie (bron: http://services.ovam.be/geoloket/) 

 

Langsheen de Wolvenhofstraat vinden we een stortplaats terug (zie hoger bij Ruimtelijke analyse). De 

betonplaat werd zonder vergunning aangelegd en gebruikt voor opslag van allerhande afval en grond. 

Dit perceel is op vandaag eigendom van de stad. Er wordt nagegaan of de bodem verontreinigd is. 

Indien nodig worden hieromtrent de nodige maatregelen getroffen voorafgaand aan de 

bebossing/landschapsinrichting in het gebied.  

 

http://services.ovam.be/geoloket/
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Figuur: Risicogronden cf. De Grote Grondvraag (bron: https://www.degrotegrondvraag.be/) 
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7.10. SWOT-analyse 

 
Sterktes 

- Aanpalend provinciedomein als bestaande kern van groen en recreatie met kastelen Wallemote 

en Wolvenhof en aansluitende paden 

- Bestaande kleine landschapselementen met ecologische waarde  

- Vlot bereikbaar met auto en voor stappers en trappers 

- Aansluiting op centrum, de Mol en Bosmolens 

- Relevant deel plangebied voor bebossing al verworven door de stad 

- Amper ruimtebeslag in het gebied 

- Vista’s  
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Zwaktes  

- Beperkte aanwezigheid horeca  

- Kleine parking ter hoogte van kasteel Wallemote → parkeerdruk omgeving Kokelarestraat 

- Gebrek aan parking ter hoogte van Poulpharm → parkeerdruk in Wolvenhofstraat 

- Bestaand landbouwgebruik 

- Voormalige stortplaats langs Wolvenhofstraat 

- Hoogspanningsleiding 

- Geluid van de E403 

- Zeer beperkte mogelijkheden voor openbaar vervoer 

 

Kansen 

- Groene ruimte voorzien in nabijheid school 

- Versterken groen en leefkwaliteit omgeving Bosmolens en De Mol 

- Voorzien doorsteken vanaf de Leenstraat-Meensesteenweg en aantakken van de groenpool op 

het netwerk voor voetgangers en fietsers in de ruimere omgeving 

- Aantakken van de parking Beursplein in Bosmolens op de kastelensite 

- Parkeergelegenheid met dubbel gebruik voor zowel groenpool als Poulpharm 

- Grotere eenheid samenhangende natuur van diverse aard (bos, bosrand, gras en kruiden, beek,…) 

- Aantakken groen op bestaande elementen in de omgeving (corridors) 

- Openleggen gedeelte beek 

- Landschappelijke buffering tussen E403 en Bosmolens 

- Klimaatadaptieve waarde van (vooral) bos en beek 

- Autoluw maken van de straten die doorheen het groengebied verlopen 

 

Bedreiging 

- Visuele impact van het deels bebossen van akkerland 

- Afname landbouwareaal 

- Hogere bezoekersdruk en parkeren 

- Gebouwenconfigurartie Poulpharm en achterliggende percelen 
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8. Juridische context 
 
Zie plan ‘juridische toestand’ 
 

8.1. Gewestplan  

 

Het plangebied omvat deels gronden bestemd volgens het gewestplan daar waar de contouren van 

RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) en RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007) niet op elkaar aansluiten. 

Het betreft: 

- een strook woongebied ter hoogte van de Leenstraat  

- een strook agrarisch gebied ter hoogte van de Wolvenhofstraat en Bosdreef 

 

8.2. Herbevestigd agrarisch gebied 

 

Er komt geen herbevestigd agrarisch gebied voor binnen de contour van onderhavig RUP.  

 

8.3. APA/BPA/RUP 

 

Het plangebied is deels gelegen binnen de contour van het gewestelijk RUP ‘afbakening van het 

stedelijk gebied Roeselare’ (dd. 21/11/2008). Er werd via dit gewestelijk RUP geen herbestemming 

doorgevoerd voor de delen gelegen binnen onderhavig RUP.  

  
 

RUP Bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof 

Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare (dd. 21/11/2008) 

Het plangebied is: 
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1. deels gelegen in het gemeentelijk RUP Wallemote (dd. 17/07/2003) , art. 2: morfologisch 

landbouwgebied  

2. deels gelegen in het gemeentelijk RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007), art. 19: zone voor 

morfologisch landbouwgebied 

 

Uittreksel RUP Wallemote (dd. 17/07/2003): 
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Uittreksel RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007): 
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8.4. Gemeentelijke verordening 

 

a) Stedenbouwkundige verordening aanleg groenbeplanting (Dep. 26/06/2014). 

Deze verordening is van toepassing voor alle aanvragen tot het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor elk vergunningsplichtig werk aan bedrijfsgebouwen of 

het bedrijfsterrein zoals bedoeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Omdat landbouwbedrijven een landschapsintegratieplan moeten voorleggen wordt er in deze 

verordening een onderscheid gemaakt tussen de aanleg van beplanting voor enerzijds 

bedrijfsgebouwen en anderzijds landbouwbedrijfsgebouwen 

b) Stedenbouwkundige verordening woningkwaliteit (GR. 29/05/2018). 

Teneinde de woonkwaliteit te versterken wordt een verordening ingevoerd, waarbij 

omgevingsvergunningsaanvragen voor: 

- het opsplitsen van een bestaand gebouw met oog op gedeeltelijke of volledige bewoning  

- het samenvoegen van meerdere woningen tot meergezinswoningen 

- het wijzigen van het aantal woongelegenheden  

- nieuwbouw van eengezinswoningen en meergezinswoningen 

 - het voorzien in kamers of studio’s  

- het voorzien van groepswoningbouw  

onderhevig worden gemaakt aan de in deze verordening opgenomen kwaliteits- oppervlakte- 

en fietsstalnormen. 

c) Stedenbouwkundige verordening houdende bepaling van voorschriften voor het plaatsen van 

schotelantennes (GR. 29/05/2018). 

Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen op het grondgebied van de Stad Izegem schotelantennes plaatsen. 

 

8.5. Verkaveling 

 

Niet van toepassing. 
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8.6. Voorkooprecht 

 

Er is een recht van voorkoop van toepassing op het perceel 4de afdeling, sectie D, nr. 1264D (Leenstraat 

72), soorttype: VWC Leegstand, met als begunstigde: 

1. Stad Izegem 

2. IZI Wonen 

3. De Mandel 

 

 
Figuur: Recht van voorkoop (bron: www.geopunt.be). 

 

8.7. Rooilijnen 

 
Rooilijnplan (K.B. 14/01/1954) ter hoogte van de Leenstraat. 
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8.8. Trage wegen 

 

Het plangebied wordt deels begrensd en deels doorsneden door trage wegen. 

 

 
Figuur: Altas der Buurtwegen (1841) (bron: www.geopunt.be) 
  

http://www.geopunt.be/
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Onderstaand worden de trage wegen indicatief aangeduid op het stratenplan. 
 

 
 

a) De Wolvenhofstraat staat aangeduid als Chemin nr. 23 (Chemin du lieu dit: Krekemote à celui dit: 

Vuylenbras, ‘Klytstraet’). 

b) De Kokelarestraat staat aangeduid als Chemin nr. 24 (Chemin du lieu Negenhoek au chemin dit: 

Schardauwstraet, ‘Koeklaerstraet’) 

c) De Leenstraat staat aangeduid als Chemin nr. 25 (Chemin du Moulin dit: Ghyselsmolen au chemin 

dit: Kokelaerstaet longeant la ferme Geldhof, ‘Leenstraet’). Hierop is een wijziging van toepassing, 

meerbepaald een rooilijnplan (K.B. 14/01/1954) 

d) De Bosdreef staat deels aangeduid als Chemin nr. 26 (Chemin de la ferme Louis Loncke au chemin 

dit: Leenstraet, ‘Lonckensuyt weg’). Hierop is een wijziging van toepassing, meerbepaald een 

verbreding (B.D. 20/01/1928). 



GemRUP  STARTNOTA  Geomex bvba - O. Ref: 21R00501 
Plan ID: RUP_36008_214_00415_00001  maart 2022                             - 68 - 

 
e) Niet meer zichtbaar is Chemin nr. 27 (Chemin de la ferme Krekelmote au Chemin di: Oudeyperstraet 

longeant la ferme Guillaume Verstraete, ‘Wallemotestraet’) 

f) De Hollebeekstraat staat aangeduid als Chemin nr. 34 (Chemin de communication entre ceux dits: 

Noordmolstraet & Oudeyperstraet longeant la ferme de la Veuve Maes, ‘Hollebeekstraetje’) 

g) Sentier nr. 83 is grotendeels verdwenen op een zijweg van de Meensesteenweg na (Sentier du 

chemin dit: Klytstraet au lieu dit: Tooverhekshoek longeant les Moulins dits Boschmolens, ‘Bosch 

molen wegel’) 

 

 
Figuur: Wijzigingen Altas der Buurtwegen (1841) (bron: www.giswest.be) 



GemRUP  STARTNOTA  Geomex bvba - O. Ref: 21R00501 
Plan ID: RUP_36008_214_00415_00001  maart 2022                             - 69 - 

De trage wegen zijn nog deels zichtbaar in het huidige landschap 
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8.9. Onroerend erfgoed 

 

Er zijn geen erfgoedelementen, beschermde monumenten of beschermde landschappen gelegen 

binnen de contouren van het plangebied en in de omgeving van het plangebied. 

Doch aansluitend vindt men enkele vastgestelde erfgoed elementen terug (zie verder uitgelicht). 

De kastelen Wolvenhof en Wallemote uit 1913 met inbegrip van de conciërgewoning aan de 

Kokelaerestraat zijn beschermd als monument. Het park en de tuinen van de landhuizen behoren niet 

tot de bescherming. 

 

① 

② 

③ 

④ 
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① Kasteel Wolvenhof (ID: 50719) 

Monumentaal landhuis gelegen tussen de wijken 

Bosmolens en De Mol. In 1913 gebouwd in 

opdracht van de familie Vanden Bogaerde, 

gesigneerd Architecte J. Vercoutere Isegehm. 

Gelegen te midden van tuin met in het noorden 

een vijver. Voorheen te bereiken via een erfoprit, 

gedeeld met het Kasteel Wallemote, heden via 

lange erfoprit ter hoogte van de historische hoeve 

zogenaamd Wolvenhof (Wolvenhofstraat 

nummer 2). Eclectisch kasteel met sterk 

neoclassicistische inslag.  

 

Er werd voor dit kasteel een beheersplan opgemaakt. 

 
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kasteel Wolvenhof, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51402 

(Geraadpleegd op 21-01-2022) 

 

② Kasteel Wallemote (ID: 59959) 

Zogenaamd Kasteel Wallemote. Naam verwijst 

naar het voormalige leen Wallemote, dat in de 

omgeving lag. 

Monumentaal landhuis gelegen te midden van 

een beboomd park en bereikbaar via lange 

noordelijke erfoprit. In 1913, samen met het 

Kasteel Wolvenhof gebouwd in opdracht van de 

familie Vanden Bogaerde, en vermoedelijk 

eveneens naar ontwerp van Jules Vercoutere 

(Izegem). 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezet door de Duitsers en tijdelijk gebruikt als gevangenis. Na de 

Tweede Wereldoorlog wordt het kasteel verkocht aan borstelfabrikant R. Werbrouck-Peers. In 1952 

werd het kasteel verkocht aan het Sint-Jozefscollege. Sinds 1997 is het in bezit van de Stad. Het park is 

eigendom van de provincie. 

Eclectisch kasteel, met verwijzingen naar de classicerende neobarok en naar de zogenaamde Franse 

stijlen.  

Vrij gaaf bewaard binnenhuis met inrichting zowel naar neoclassicistisch als neobarok model. Deels 

behouden slaapkamers met neoclassicistische aankleding op de bovenverdieping. 

 

Er werd voor dit kasteel een beheersplan opgemaakt. 

 
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kasteel Wallemote, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51403 

(Geraadpleegd op 21-01-2022) 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51402
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51403
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③ School met klooster (ID: 5825) 

Gebouwencomplex gegroepeerd rondom 

een geplaveide binnenkoer, omvat 

basisschool Heilige Familie, met achterin 

gelegen het voormalig klooster en 

parochiaal centrum (straatzijde). Oudste 

vermelding van een "wijkschool" gaat 

echter terug tot 1854. 

 

1898: stichting van de kloosterschool door de Zusters van Maria, onder invloed van pastoor L. De 

Hulster. 

1913: bouw van klooster met kapel en klaslokalen: uitbreiding van de school met twee klaslokalen 

(ten westen) en een nieuwe toegangspoort, naar ontwerp van Buyse (Izegem). 

1922: inrichting van de huishoudklas tot schoolkapel en later tot parochiale hulpkapel. 

1941: inrichting van parochiaal centrum tot noodkerk.  

1964-1965: oprichting van drie kleuterklassen en van een nieuwe inkom, naar ontwerp van E. 

Allewaert (Izegem). 

1977-1982: verdere uitbreidingen ten westen, naar ontwerp van K. Vandommele (Izegem). 

 

Het Parochiaal centrum, voormalige schoollokalen onder meer met huishoudklas, werd in 1941 

omgevormd tot noodkerk en was in gebruik tot 1964.  

Het voormalig klooster en kapel zijn heden in gebruik als bureel en secretariaat 

 
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: School met klooster, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51436 

(Geraadpleegd op 21-01-2022) 

 

De school is op vandaag deels gesloopt. 

 

 

④ Hoeve De Blauwpanne (ID: 5825) 

Zogenaamd "de Blauwpanne": eerste hoeve met 

pannen bedaking in plaats van stro voor het 

boerenhuis. De oudste vermelding gaat terug tot 

1653. De hoeve staat aangegeven op de 

Ferrariskaart (1770-1778) met losse 

bestanddelen en op de kaart van het Militair 

Cartografisch Instituut (1910); grosso modo met 

dezelfde opstelling.  

De voormalige omwalling ten zuiden is op heden 

verdwenen.  

De hoeve omvat lage, losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een bekiezeld erf, met 

oostelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Ten zuidoosten, huisweide afgezet door 

meidoornhaag. 

 

 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51436
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9. Planopzet 
 

9.1. Algemeen 

 

Het stadsbestuur wenst ter hoogte van het domein Wallemote-Wolvenhof een uitbreiding van deze 

groenpool mogelijk te maken. De doelstelling van stad Izegem is om aansluitend op het 

kastelendomein een gebied in te richten als groengebied in de ruime zin. Er wordt gemikt op een 

duurzame combinatie van natuurwaarden, landschapskwaliteit en recreatiemogelijkheden. Ook de 

klimaatreflex speelt een rol bij het uitwerken van de concrete invulling van het gebied. De grote lijnen 

voor dit soort ontwikkelingen is uitgewerkt in de Groenvisie van stad Izegem. 

 

Het gebied zelf is uitermate geschikt voor het uitbouwen van groenzones met ecologische waarde. Er 

is op vandaag al een vrij omvangrijke groenpool aanwezig rond de kastelensites. Ook verderop wordt 

het landschap ten zuiden en westen gekenmerkt door de aanwezigheid van grachten, grote 

houtkanten, bosjes en kleinschalige landschapselementen zoals knotwilgenrijen, die als habitat en/of 

corridor voor fauna en flora gelden. Binnen het plangebied zijn er mogelijkheden om heel wat extra 

ruimte voor diverse biotopen te voorzien.  

 

Gezien de schaal van het gebied is het realistisch hier een robuuste boskern uit te bouwen. Izegem 

heeft in het grondgebied ten zuiden van het kanaal geen grootschalige groengebieden, laat staan 

bossen. Gezien de aanwezigheid van bestaande kleine landschapselementen, de bewoning ten oosten 

en de wens om enkele zichtlijnen in het gebied open te houden, wordt het bos niet over het hele 

gebied doorgetrokken. Dit komt ook de diversiteit in de natuurzones ten goede. Delen van het 

plangebied worden bijgevolg voorzien om te ontwikkelen als bosrandvegetatie, en zones met kruiden 

en grassen. Het nieuwe landschap buffert de kern van Bosmolens ten opzichte van de snelweg E403. 

 

Natuurontwikkeling en in het bijzonder bosaanplant is – mits weloverwogen beplantingsplan en 

soortenkeuze – ook een efficiënte maatregel op vlak van klimaatadaptatie én -mitigatie. Een bos neemt 

CO2 op, werkt als een spons in de waterhuishouding en verkoelt. Ook het openleggen van een 

ingebuisde gracht heeft een positieve impact op het klimaatrobuuste karakter van het gebied. Meteen 

wordt het gebied ook een uithangbord voor het klimaatbeleid van de stad. 

 

Gezien de nabijheid van de woonkernen Bosmolens, de Mol en zelfs het centrum van Izegem zelf, is 

deze locatie een uitgelezen mogelijkheid voor het creëren van toegankelijk groen. Door het 

openstellen van (delen van) het gebied wordt het voor omwonenden en bezoekers mogelijk hier te 

genieten van de natuur, te wandelen, spelen, sporten,... Ook voor de vlakbijgelegen school van 

Bosmolens kan het groengebied opportuniteiten inhouden voor spel, sport en educatie. Concreet 

wordt gedacht aan een hondenlosloopweide, speelbos en -heuvel. COVID-19 leerde dat de 

mogelijkheid om even een frisse neus te halen in een natuurlijke omgeving essentieel is voor het 

welzijn van de mens. 

 

Er zijn meerdere plaatsen waar het gebied kan aantakken op het netwerk van voet- en fietswegen in 

de omgeving. In het planconcept is een pad voorzien ter hoogte van de school van Bosmolens tussen 

de Leenstraat en de Wolvenhofstraat. Zo wordt de kern van Bosmolens rechtstreeks verbonden met 

de kastelensite. In het plan wordt tegelijk een oplossing uitgewerkt voor de parkeerdruk in de 
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Kokelarestraat t.h.v. Wallemote en de Wolvenhofstraat t.h.v. het bedrijf Poulpharm, bij voorkeur door 

een parking met gedeeld gebruik in te richten. In de mate van het mogelijke wordt gemotoriseerd 

verkeer weggehouden uit het gebied. Het voorlopige concept neemt daarom een bijkomende 

tractorsluis op om de centraal in het plangebied lopende Wolvenhofstraat verkeersluw te maken. 

 

Bij het opmaken van het plan wordt rekening gehouden met de bestaande én vergunde zonevreemde 

woningen en andere functies in het gebied. Deze beschikken op vandaag over de decretaal bepaalde 

basisrechten voor herbouw, verbouw en uitbreiding.  

 

Voor de kern van het plangebied heeft de stad reeds gronden verworven. Samen met de provincie 

West-Vlaanderen is voor dit gedeelte al een schetsontwerp opgesteld. Door het opmaken van 

voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden de mogelijkheden voor de rest van het plangebied 

grondig in kaart gebracht en in een participatief proces tot een samenhangende, weloverwogen 

ruimtelijke visie uitgewerkt.  
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9.2. Inrichtingsschets 

 

De Provincie West-Vlaanderen werkte in nauwe samenwerking met de stad een beplantingsplan uit 

voor een deel van het plangebied.  
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Stad Izegem werkte aansluitend op dit inrichtingsplan een conceptschets uit voor de totaliteit van het 

plangebied, zoals dat op lange termijn zou kunnen evolueren: 

 

 bosgebied cf. provinciaal ontwerp 
 zonevreemde 

constructies 

 
suggestie bijkomende bosoppervlakte 
aansluitend op provinciaal ontwerp 

 
speelbos 

 
landschappelijke aanleg (boomgaarden, 
knotbomenrijen, graslanden…) 

 indicatieve aanduiding 

trage weg 

 recreatieve zones (hondenzone en speelheuvel)  fietspad 

 parking   zichtas 

 tractorsluis  opengelegde beek 
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10. RUP kader voor vergunning van bijlage I/II of III uit de project-MER-regelgeving 
 

De confrontatie van de planinitiatieven met de bijlagen I en II van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 

houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieu-effectrapportage’ 

wijst uit dat geen enkele van de activiteiten voorkomt in bijlage I of bijlage II. 

 

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage 

I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een project opgesomd in: 

- Rubriek 1d van bijlage II (eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt), 

of  

- Rubriek 1d van bijlage III (eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar 

een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) 

 

Voor dergelijke plannen die betrekking hebben op een klein gebied op lokaal niveau of een kleine 

wijziging inhouden, kan een plan-m.e.r.-screening worden opgesteld. Als in een plan-m.e.r.-screening 

aangetoond wordt dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn, moet geen plan-MER 

opgesteld worden. 

 

Het RUP omslaat een gebied van ca. 22ha 32are 43ca. Dit is ten opzichte van het grondgebied van de 

stad Izegem van 2.564 ha slechts 0,87% en dus een klein gebied. De planopzet voorziet de ontwikkeling 

van een stedelijk groengebied en bepaalt dus het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Gelet 

op het planopzet van dit RUP worden geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht voor het milieu. 

Er zal bijgevolg een motivering worden opgesteld waarom de opmaak van een plan-MER niet nodig is 

(de zogenaamde plan-m.e.r.-screening). 

 

 

11. Op te heffen plannen en voorschriften 
 
Volgende plannen en voorschriften worden opgeheven na goedkeuring van onderhavig gemeentelijk 

RUP: 

- Het gewestplan, voor wat betreft de delen gelegen binnen de contour van onderhavig RUP; 

- het gemeentelijk RUP Wallemote (dd. 17/07/2003), voor wat betreft de delen gelegen binnen de 

contour van onderhavig RUP; 

- het gemeentelijk RUP Bosmolens (dd. 16/08/2007), voor wat betreft de delen gelegen binnen de 

contour van onderhavig RUP. 
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12. Bijlages 
 
1. Procesnota 

 


