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Toelichtende nota

Agendapunt 7
Verlenen van machtiging tot het aankopen van gronden gelegen te Wevelgem voor 
de uitbreiding van het provinciedomein Bergelen

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Het provinciedomein Bergelen is de groenpool van het stedelijk gebied Wevelgem – Kortrijk-
Noord. De recreatieve druk is enorm groot in dit provinciedomein 

Diverse percelen in de nabijheid van het provinciedomein Bergelen werden najaar 2019 te 
koop aangeboden. Het betreft percelen gelegen in parkgebied, randstedelijk groengebied en 
stedelijk landbouwgebied, allemaal met de overdruk ‘Natuurverwevingsgebied’ (IVON). Door 
de aankoop/ruil van deze percelen zou het provinciedomein kunnen groeien met zo’n 11ha 
daarbij zou de totale oppervlakte van het domein komen op ongeveer 70ha.

De bijkomende percelen kunnen ingeschakeld worden voor de uitbouw van het 
provinciedomein Bergelen met de nadruk op een recreatieve en sociale invulling (zachte 
recreatie, natuurbuffer).

Voorliggende aankoop betreft de aankoop van gronden aan 2 partijen.

Een eerste aankoop betreft de percelen aangeduid in fuchia op het onderstaand kaartje.



Deze percelen maken deel uit van een groter akkerlandperceel en worden vrij van gebruik 
aangekocht. 
Het gaat om een stuk natuurgebied (regionaal stedelijk grondgebied) dat rechtstreeks 
aansluit op het provinciedomein Bergelen waardoor het ingeschakeld kan worden in de 
uitbreiding van de paden voor zachte recreatie.
Een tweede aankoop betreft de percelen aangeduid op het onderstaand kaartje. 



Enerzijds gaat het om gronden die kunnen ingezet worden als ruilgrond om de diverse 
gebruikers binnen het Randstedelijk groengebied uit te ruilen. 
Anderzijds gaat het om gronden gelegen in ‘Klein Bergelen’. Vanuit Moorsele kan via Klein 
Bergelen en de autovrije straat ‘Bergelen’ een groene corridor uitgebouwd worden tussen 
Moorsele en het Provinciedomein Bergelen. Deze gronden moeten dienen voor 
natuurontwikkeling en bebossing. 

De gronden liggen momenteel in agrarisch gebied op het gewestplan, maar de gemeente 
onderzoekt de herneming van het gemeentelijk RUP Groene Slinger Moorslede en zal hierin 
een herbestemming doorvoeren van de site Klein Bergelen (agrarisch gebied) en het 
aanpalende landbouwbedrijf Persyn (parkgebied). Ook de verknoping van de site Klein 
Bergelen richting Provinciedomein, mobiliteit en inrichting worden na deze aankoop met de 
gemeentelijke diensten afgestemd.

Deze aankoop bestaat uit verschillende loten. Lot 1 kan meteen aangekocht worden, Loten 2, 
3, 4 en 5 worden aangekocht onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een 
gunstig bodemattest (status van bodemattesten aangeduid op onderstaand kaartje). Het 
betreft percelen die in het verleden gebruikt werden voor zandontginning en nadien 
(gedeeltelijk) als stortplaats. Uit de opzoekingen door de provinciale deskundige en de 
milieuambtenaar van de gemeente Wevelgem blijkt dat de status van de gronden voldoende 
kwalitatief is om er een bebossingsproject te ontwikkelen. Desalniettemin kan er pas een 
overdracht plaatsvinden nadat de bodemattesten dit, conform het bodemdecreet, toelaten. De 
eigenaars hebben zich verbonden hiervoor het nodige te doen en de hieraan verbonden 
kosten ten laste te nemen.



Brugge, 3 december 2020

Namens de deputatie,

De provinciegriffier, De gedeputeerde voor bestuurlijke 
organisatie, 

Geert ANTHIERENS Bart NAEYAERT 


