
STAD IZEGEM
RUP Bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof



Doelstelling RUP

Voorzien van bijkomend groengebied voor stad Izegem (natuur, bos, landschap, recreatie)
• parkbos van het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof uitbreiden 

• nieuwe bezoekersparking aanleggen 

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. onderzoeken of de bosuitbreiding op termijn niet nog ruimer kan worden. Zie conceptschets Stad Izegem



Wat is een RUP?

• uitvoering van de krijtlijnen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

o krijtlijnen ruimtelijk beleid van de gemeente

o visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente

• vastleggen van bestemmingen in plan en voorschriften 

• bepaalt wat kan en wat niet kan

• vervangt het gewestplan/bijzonder plan van aanleg (BPA)



Procedure RUP?

26/03/2022 t.e.m. 24/05/2022



Situering



Historische context

Atlas van Ferraris (1777) Kaat van Vandermaelen (1846-1854) Orthofoto (2021)



Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

• Een multifunctionele benadering van de open ruimte

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

gebied en al zijn functies.

• 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).



Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Het gebied ‘Wallemote-Wolvenhof’ is:
- niet aangeduid als grote eenheid natuur (GEN) of grote eenheid natuur in ontwikkeling (GENO)
- niet aangeduid 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.



Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Rondom het woongebied van Izegem→ drie belangrijke openbare groengebieden :

• Rhodesgoed

• Omgeving kasteelpark Wallemote –Wolvenhof

• Emelgembos (Merelbos)

Het ontwikkelen van stadsdeelgroen ter hoogte van Wallemote→ via de opmaak van een gemeentelijk RUP (herziening GRS, ID, pg. 16).

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



Huidige bestemming



Huidige bestemming



SWOT-analyse

STERKTES:
• Aanpalend provinciedomein en aansluitende paden 
• Bestaande kleine landschapselementen met ecologische waarde 
• Vlot bereikbaar (auto, fiets, te voet) 
• Aansluiting op centrum, de Mol en Bosmolens 
• Relevant deel plangebied reeds verworven door de stad 
• Amper ruimtebeslag in het gebied 
• Vista’s

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 nabij school 
• Versterken groen en leefkwaliteit omgeving
• Uitbreiden netwerk trage verbindingen
• 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

BEDREIDING:
• Visuele impact van het deels bebossen van akkerland - Afname landbouwareaal 
• Hogere bezoekersdruk en parkeren 
• Gebouwenconfigurartie Poulpharm en achterliggende percelen



Wensen

• Uitbreiding bos

• Landschapspark – landschappelijke aanleg

• Recreatieve elementen (zoals speelzone/hondenweide/…)

• Uitbreiden netwerk trage verbindingen

• Fietsverbinding langsheen school

• Verruiming huidig parkeeraanbod

• Verkeersluwe omgeving→ tracktorsluis

• Opleggen ingebuizde beek

• Overgang omwonenden – boomvrije strook

• Behouden zichtas tussen kasteelpark – kerk

• …
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Conceptschets
Stad Izegem



PRAATPLAN 
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PRAATPLAN

1: bezoekersparking

2: gedeelde parking

3: traktorsluis

4: recreatieve zone

5: opengelegde beek

6: buffer t.o.v. tuinen

7: bos

8: landschappelijke aanleg/zichtas

9: fietspad

10: wandelpad

11: bijkomend bos

12: traktorsluis

13: speelbos

14: recratieve zone

15: bijkomend bos

16: landschappelijke aanleg/zichtas

17: landschappelijke aanleg/ zichtas


