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0 0,5 1 Kilometers

Topografische kaart
Bron: Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 1997

1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van 
de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005. 

In de gemeente Anzegem wordt een ‘zachte ring’ uitgebouwd. Dit 
is een route voor fietsers en voetgangers, die de open ruimte in 
de gemeente op de kaart wil zetten. Op vandaag is de route reeds 
bewegwijzerd, maar men wenst het concept verder uit te bouwen, 
onder andere op recreatief en educatief vlak. Het Vital Moreelsplein 
vormt het startpunt van de zachte ring. In functie van het uitbouwen 
van dit startpunt wordt onderhavig RUP opgemaakt.

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied situeert zich langs de gewestweg Tiegemberg. Deze 
weg situeert zich ten noorden van de dorpskern van Tiegem en leidt de 
berg op.
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weg ‘tiegemberg’(zuidelijke plangrens)

bomenrij (noordoostelijke plangrens)

doornstraat (zuidoostelijke plangrens)

naastliggende woning (noordwestelijke 
plangrens)
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0 25 50 Meters

ORTHOFOTO
Bron: AGIV/Middenschalig, wintervlucht 2015

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied is begrensd door:

•	 zuidelijke plangrens: de weg Tiegemberg

•	 zuidoostelijke plangrens: de Doornstraat

•	 noordoostelijke plangrens: een beplantingsscherm dat het 
gebied scheidt van een verharde zone die grenst aan het 
plangebied; het beplantingsscherm maakt deel uit van het 
plangebied

•	 noordwestelijke plangrens: de perceelsgrens die het 
plangebied scheidt van een naastliggende woning met tuin

tiegemberg
doornstraat
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1.4. omgeving van het plangebied

De directe omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door 
volgende elementen:

- In de directe omgeving van de site is er bebouwing aanwezig. Ten 
westen van de site bevinden zich woningen die gelegen zijn langs 
Tiegemberg. Ook ten zuidoosten van de site bevinden zich een aantal 
woningen, die ontsluiting vinden langs Tiegemberg of de Doornstraat. 
Ten noordoosten van het plangebied bevinden zich twee hoeves.

- Ten zuiden van de site bevindt zich de gewestweg Tiegemberg. Het 
beginpunt van deze gewestweg bevindt zich in de dorpskern van 
Tiegem, waar de straat de ‘Kapellestraat’ heet. De gewestweg klimt 
vanuit het dorp naar boven, tot op Tiegemberg. Waar geen woningen 
zijn gelegen langs de weg, staan er monumentale bomen langs de rand 
van de weg.

- Het Sint-Arnolduspark bevindt zich ten zuiden van de gewestweg 
‘Tiegemberg’. Het park kent zijn oorsprong in de 19de eeuw. In 1817 
werd er een eerste kapelletje gebouwd, dat vandaag deels verdwenen 
is in de drassige grond. In 1865-1866 werd een tweede kapel 
gebouwd, onder leiding van de Kortrijkse architect P.N. Croquison. 
In de late 19de eeuw werd de beboste zone omgevormd tot een 
groot en aaneengesloten bedevaarts- en ontspanningsoord met 
vijvers, rotsen, wandelpaden en ligweide. Tot op vandaag is het park 
een bedevaartsoord, maar het is voor iedereen toegankelijk om te 
wandelen en te vertoeven.

- Verder is de omgeving van het plangebied een landelijk gebied. 
Deze landelijke omgeving wordt gekenmerkt door akkers en weiden, 
met verspreide bebouwing. De bebouwing bestaat uit hoeves en 
voormalige hoeves die gebruikt worden als woning en woningen. 
Aan de woningen is meestal een tuin verbonden. Hier en daar is ook 
een beboste zone. De omgeving van Tiegemberg biedt waardevolle 
vergezichten.

toegang tot sint-arnolduspark tegenover het plangebied

vergezicht nabij het plangebied
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hoeves ten noordoosten van het plangebied

woningen langs tiegemberg, ten westen van het plangebied informatieborden over wandelroutes bij de 
toegang tot het plangebied
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zicht op het plangebied 
(zichtpunt: zie onderstaande aanduiding)

zicht op het plangebied 
(zichtpunt: zie onderstaande aanduiding)
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Het Vital Moreelsplein is een instapplaats van de ‘zachte ring’ 
in Anzegem. Deze zachte ring is een recreatieve fietsroute, 
die langs de landelijke gebieden van de gemeente Anzegem 
leidt. De route loopt langs het fietsknopennetwerk, maar is ook 
bewegwijzerd aan de hand van bordjes met het logo van de 
zachte ring. De route is 29 km lang.
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0 50 100 Meters

GRB
Bron: AGIV, september 2016

2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

Er is geen bebouwing aanwezig in het plangebied. Een deel van het 
plangebied is verhard met steenslag. Deze verharde zone bevindt zich 
langs de weg ‘Tiegemberg’.  De verharde zone is gemiddeld ongeveer 
16 meter breed. De verharde zone wordt gebruikt als parking. Een klein 
deel van het plangebied, in de zuidwestelijke hoek, is verhard met 
kasseien. Het overige deel van het plangebied is onverhard. Deze zone 
is ingezaaid met gras. De zone wordt van tijd tot tijd ook gebruikt om 
een tijdelijke tent te plaatsen.

Aan de zijde van de weg is een gracht en een haag aanwezig. Langs 
andere plangrenzen zijn bomen aanwezig. Langs de noordoostelijke 
perceelsgrens en deels langs de noordwestelijke perceelsgrens vormen 
de bomen samen met struikgewas een dicht scherm.



Leiedal,  september 2018 gemeente Anzegem, RUP Vital MoreelspleinTN-13

0 50 100 Meters

GRB
Bron: AGIV, september 2016

tiegemberg do
or

ns
tr
aa

t

warandedreef

d
o
o
r
n
s
t
r
a
a
t

hollendries



TN-14 gemeente Anzegem, RUP Vital Moreelsplein

K
or

tr
ij

k-
H

ar
el

be
ke

-D
ee

rl
ijk

-A
nz

eg
em

Tiegem Bomstra
at

Tiegem Bomstra
at

Tiegem Ommegangstra
at

Tiegem Sint A
rnolduspark

0 125 250 Meters

Openbaar vervoer
Bron: De Lijn/AGIV, juni 2014

Legende

buslijnen

haltes

belbushaltes

2.1.1. Ontsluiting

De verharde zone, die op vandaag als parking gebruikt wordt, heeft 
twee toegangen. In de zuidwestelijke hoek van de zone is er een 
ontsluiting via de weg Tiegemberg, in de zuidoostelijke hoek is er een 
ontsluiting via het begin van de Doornstraat.

Er passeert een buslijn langs de gewestweg ‘Tiegemberg’, namelijk 
lijn 72 Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-Anzegem. De halte ‘Tiegem Sint-
Arnolduspark’ ligt op ongeveer 600 m van het plangebied. 
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2.1.2. Reliëf

Het laagste punt van de site is op 59 tot 60 meter hoogte gelegen. Het 
hoogste punt van de site is op 64 tot 65 meter hoogte gelegen.
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2.1.3. Functies

De site zelf wordt op vandaag aangewend om te parkeren. Er zijn ook 
enkele picknicktafels aanwezig. Op de site zijn er ook infoborden voor 
recreanten. Van tijd tot tijd wordt ook een tent geplaatst op de site, 
voor de bergkermis en het circus.

In de omgeving van het plangebied zijn er voornamelijk diensten 
aanwezig. Daarnaast zijn er ook bedrijven die betrekking hebben 
op handel, landbouw en tuinbouw, horeca, bouw, vrije beroepen en 
paramedische activiteiten.
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2.2. Historische toestand

< Ferraris, 1777
Op Tiegemberg is er reeds bebouwing aanwezig. Het Sint-Arnolduspark 
is op de Ferrariskaart herkenbaar als bosgebied.

Popp, 1850 >
Op de Poppkaart is er bebouwing aanwezig ten noordoosten van het 
plangebied, wat op vandaag nog steeds het geval is.
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2.3. Knelpunten en potenties

2.3.1. Knelpunten

- Het plangebied heeft op vandaag een agrarische bestemming. 
Het gebied sluit echter niet aan op andere akkers of weilanden. 
Het grootste deel van het plangebied is grasland, maar is niet in 
landbouwgebruik.

- De steenslagverharding van de bestaande parking heeft een provisoir 
karakter. De parkeerzone heeft op vandaag geringe ruimtelijke 
kwaliteit.

2.3.2. Potenties

- Het plangebied ligt tegenover het Sint-Arnolduspark en vormt het 
beginpunt van de ‘zachte ring’ in Anzegem. De omgeving, die een grote 
cultuurhistorische waarde heeft, is een geliefde plek voor wandelaars 
en fietsers. De parkeergelegenheid op de steenslagverharding wordt 
op vandaag vaak gebruikt.

- De site wordt grotendeels omrand door een bomenrij. Dit sluit aan bij 
het groene karakter van de omgeving.
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3. Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt het 
plangebied in onder:

•	 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

BPA  In het plangebied: /

RUP In het plangebied: /

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

In het plangebied: /

Milieuvergunningen In het plangebied: /

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied: /

Het Sint-Arnolduspark en de Tiegemberg, gelegen in de directe omgeving 
van het plangebied, werden voorlopig beschermd als cultuurhistorisch 
landschap (ministerieel besluit 26/06/2017).

Buurtwegen In het plangebied: /

Het plangebied grenst aan een buurtweg en een voetweg:

•	 Chemin nr. 31

•	 Sentier nr. 85

Waterlopen (categorisering) In het plangebied: /

Herbevestigd agrarisch gebied In het plangebied: /

T ype plan Referentie

VEN-gebied, IVON-gebied In het plangebied: /

In de omgeving van het plangebied situeren zich enkele VEN-gebieden

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

In het plangebied: /

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen vogelrichtlijn- of 
habitatrichtlijngebieden. 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, infiltratie- 
en buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht. 

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke verordening voor het rooien van bomen.

Bestaande of aan te 
leggen autosnelwegen, 
hoofdverkeerswegen, 
primaire wegen categorie 
I of II, reservatie- of 
erfdienstbaarheidsgebieden 
of bestaande gewest- of 
provinciewegen 

/

Bestaande of aan te leggen 
spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

/

Andere Gewestelijk rooilijnplan 
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Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 
het plangebied in onder:

•	 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
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Anz 31.1

0 50 100 Meters

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, september 2016 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Legende

BPA's

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden

3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

Er zijn geen bestaande RUP’s of BPA’s in het plangebied.
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3.4. Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

/

3.5. Milieuvergunningen

/
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Bron: Gemeente Anzegem, september 2016
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Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), december 2015

Legende

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2016

Legende

vastgestelde relicten

vastgestelde gehelen

monument

stads- en dorpsgezichten

cultuurhistorische landschappen

3.6. Onroerend erfgoed

Op het plangebied is geen onroerend erfgoed aanwezig. In de 
omgeving van het plangebied is er wel onroerend erfgoed aanwezig.

Volgende relicten bevinden zich op minder dan 200 m van het 
plangebied:

•	 Sint-Arnolduspark

•	 Villa Moortgat

Het Sint-Arnolduspark en de Tiegemberg werden voorlopig beschermd 
als cultuurhistorisch landschap.

sint-arnolduspark villa moortgat
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Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, september 2016
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3.7. buurtwegen

Het plangebied grenst aan een buurtweg en een voetweg:

•	 Chemin nr. 31

•	 Sentier nr. 85
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De West-Vlaamse Scheldevallei

De Spitaalsbossen

Het Bouvelobos

De Tiegemberg

De Vallei van de Bovenschelde Zuid

De Vallei van de Kasselrijbeek

De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg
0 1 2 Kilometers

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, mei 2012

Legende

VEN: grote eenheid natuur

VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling

IVON: natuurverwevingsgebied

3.8. VEN-gebied, IVON-gebied

Het plangebied bevindt zich niet in een VEN- of IVON-gebied. In de 
omgeving van het plangebied zijn wel enkele VEN-gebieden aanwezig.
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Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

0 1,5 3 Kilometers

habitatrichtlijngebied
Bron: ANB/AGIV - Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005

Legende

habitatrichtlijngebied

vogelrichtlijngebied

3.9. Vogelrichtlijngebied, 
Habitatrichtlijngebied

Het plangebied is niet gelegen in een vogelrichtlijngebied of 
habitatrichtlijngebied.
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3.10. landschapsatlas

Tiegembos is aangeduid als ankerplaats. De Berg- of Stampersmolen is 
een puntrelict.
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief vastgesteld 
op 23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een elementair 
verschil gemaakt tussen de stedelijke gebieden en het 
buitengebied. Om deze optie te realiseren en te operationaliseren 
worden stedelijke gebieden afgebakend. Het plangebied ligt in het 
buitengebied.

Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende 
doelstellingen voorop:

•	 het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies 
(landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het niveau van 
het buitengebied)

•	 het tegengaan van de versnippering van het buitengebied

•	 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het 
buitengebied

•	 het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 
gestructureerde gehelen

•	 het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in 
het buitengebied

•	 het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op 
basis van het fysisch systeem

•	 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied

4.2. Afbakening stedelijk gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van de afbakening van een 
stedelijk gebied.

4.3. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de 
Deputatie beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in 
herziening te stellen. Op 11 februari 2014 heeft de minister de 
gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
goedgekeurd.

4.3.1. De gemeente Anzegem en de kern Tiegem

Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan maakt Anzegem 
deel uit van de Interfluviumruimte, het grote open-ruimtegebied 
in het zuiden van de provincie tussen Leie en Schelde. In de 
Interfluviumruimte wenst de provincie onder andere de openheid 
van het golvend landschap te versterken. Hierbij is het vooral de 
landbouw die ervoor kan zorgen dat de landschappelijke visuele 
openheid gevrijwaard wordt (PRS, p. 214).

In het addendum van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
is Tiegem geselecteerd als overige kern in het buitengebied 
(addendum PRS, p. 26).

4.3.2. De omgeving van Tiegemberg

•	 Bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur

Aan de uitlopers van de Vlaamse Ardennen in het interfluvium 
tussen Leie en Schelde zijn heel wat kleinere bosgebieden en 
waardevolle kleine landschapselementen (hagen, bomenrijen en 
poelen) gekoppeld. De bossen staan vaak op steile hellingvlakken 
met plaatselijke bronniveaus. De bossen rond en op de Tiegemberg 
(Spitaalbossen) worden in het GRS genoemd als één van deze 
bosgebieden (PRS, p. 46). 

Er wordt ook aangegeven dat de omgeving van Tiegemberg een 
hoge natuurwaarde heeft (PRS, p. 52). 

•	 Bestaande ruimtelijke structuur van het landschap

Tiegembos is één van de complexen van ideaal-typische 
erfgoedelementen (PRS p. 114). Complexen van ideaal-typische 
erfgoedelementen zijn de meest waardevolle, meest gave zones 
met een hoge dichtheid van erfgoedwaarden en een grote 
representativiteit. Deze complexen kennen een bijzondere 
samenhang van de aanwezige landschapselementen en vormen een 
wezenlijk onderdeel van de relictzones.

De ruimere omgeving van het plangebied behoort 
volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan tot de 

nieuwe landbouwlandschappen. Deze omvatten oude 
ruilverkavelingsgebieden waarbij in een ‘tabula rasa’-stijl bestaande 
structuren en kenmerken gewist zijn. Volgens de indeling in de 
landschapsatlas betreft het gebieden waar grootschalige ingrepen 
plaatsgevonden hebben vóór 1991 (PRS p. 115).

•	 Selectie van de gewenste ruimtelijke structuur landschap

In de selectie van de gewenste ruimtelijke structuur wordt 
Tiegembos als een ankerplaats genoemd (PRS p. 234).

In het addendum wordt vastgesteld dat er een wijziging is in de 
ankerplaats uit de landschapsatlas Tiegembos. Dit werd verruimd tot 
Kasteel van Hemsrode en Boeverlobos.

•	 Bepalingen i.v.m. natuurlijke structuur uit het addendum

Tiegemberg wordt in het addendum geselecteerd als droog 
natuurkerngebied (addendum PRS, p. 33).

Twee ‘gebiedscategorieën’ vormen de basis voor de definitie van 
natuurkerngebied:

1. Gebieden die een feitelijk natuurbeheer genieten dat uitgevoerd 
wordt door allerhande terreinbeherende overheden (vlaams gewest, 
provincie, gemeente) of organisaties (vb. natuurpunt).

2. De actuele GEN- en GENO-gebieden. Vanuit deze aanduiding 
spreekt immers een duidelijke Vlaamse claim op deze gebieden.

De som van deze twee ‘gebiedscategorieën’ geeft een actueel 
beeld op de natuurkernen die onderling verbonden en individueel 
gebufferd dienen te worden (addendum PRS, p. 32). 

Een gedeelte van de omgeving van Tiegemberg maakt deel uit van 
het Vlaams Ecologisch Netwerk, wat bestaat uit GEN- en GENO-
gebieden. 

Deze natuurkerngebieden kregen een kwalificatie mee als zijnde 
‘nat’ of ‘droog’. Het verbinden of bufferen van ‘natte’ natuurkernen 
vraagt om selecties die inspelen op deze karakteristieken. Idem 
voor ‘droge’ natuurkerngebieden. De kwalificatie ‘droog’ werd in de 
regel voorbehouden voor bosgebieden. De kwalificatie ‘nat’ voor 
alle mogelijke gebieden waarin grond- of oppervlaktewater de 
bepalende factor is. Natte natuurkerngebieden zijn dikwijls ook 
open gebieden (addendum PRS, p. 32). 

Tot slot wordt het gebied tussen de Tiegemberg, de Spitaalbossen 
en bosgebieden van Wortegem-Petegem geselecteerd als een 
stimulansgebied kleine landschapselementen (addendum PRS, p. 

140).
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4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Anzegem werd 
goedgekeurd op 31 maart 2005.

4.4.1. Informatief gedeelte

•	 Historische dorpskern Tiegem
I.v.m. de structuurbepalende elementen van de bestaande 
nederzettingsstructuur van Anzegem wordt het volgende vermeld 
over Tiegem: ‘De dorpskern Tiegem is enerzijds historisch gegroeid 
op de Tiegemberg en anderzijds nabij het knooppunt van twee 
verbindingswegen: de N36 Vichte-Ronse en de N494 Tiegem-
Wortegem. De dorpskern rond de Sint-Arnolduskerk ligt op een 
sterk hellende heuvel (55 m), waar ook de Bergmolen en uitkijktoren 
zijn gevestigd. Drie beken ontspringen op de centrale heuvelrug: 
Nederbeek, Sint-Arnoldusbeek en de Tjampensbeek. Bepalend voor 
Tiegem is het Sint-Arnolduspark en de talrijke horecazaken langs de 
Kapellestraat (...)’ (GRS, informatief gedeelte, p. 26).

•	 Potenties en knelpunten ruimtelijke agrarische structuur
‘De grondgebonden landbouw is een belangrijke factor voor het 
behoud van de open ruimte. Deze open ruimte maakt de kwaliteit 
van de rustige, landelijke gemeente Anzegem uit.’ (GRS, informatief 
gedeelte, p. 34)
‘Ongeveer 486,6 ha, dat voor landbouwdoeleinden werd bestemd, is 
niet in gebruik. Mogelijke verklaringen hiervan zijn: onvruchtbaarheid 
van de grond, ingebruikname door zonevreemde bedrijven en 
zonevreemde woningen, ongunstige eigendomsstructuur, stopzetting 
van landbouwactiviteiten (zonder overdracht naar een ander 
landbouwbedrijf ), vertuining van het landschap...’ (GRS, informatief 
gedeelte, p. 35).

•	 Toeristisch-recreatieve structuur
In het kader van de bestaande toeristisch-recreatieve structuur worden 
enkel deze parken opgesomd met een zekere toeristisch-recreatieve 
waarde. Hierbij wordt de beboste omgeving van Tiegem vermeld: ‘In de 
beboste omgeving van Tiegem bevindt zich het Sint-Arnolduspark met 
de boskapel, vijvers en fonteinen, in eigendom van Bisdom Brugge. Het 
park wordt sinds lang bezocht door bedevaarders en dagjesmensen 
en vervult dus een belangrijke toeristisch-recreatieve functie’ (GRS, 
informatief gedeelte, p. 49).

•	 Elementen van de landschappelijke structuur
Tiegemberg wordt opgenomen in het overzicht ‘landschappelijke 
eenheden’ (GRS, informatief gedeelte, p. 52).

•	 Deelgebied ‘landschappelijk waardevolle heuvelrug’
Het plangebied situeert zich in de ‘landschappelijk waardevolle 
heuvelrug’. De toeristisch-recreatieve potenties van het Sint-
Arnolduspark en het Kasteelpark van Hemsrode worden specifiek 
aangegeven (GRS, informatief gedeelte, p. 62).

4.4.2. Richtinggevend gedeelte

•	 Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur
Algemeen worden volgende drie doelstellingen nagestreefd (GRS, 
richtinggevend gedeelte, p. 15):
1. Versterken en/of uitbreiden van de natuur- en groenelementen
2. Opbouw van een samenhangend ecologisch netwerk
3. Versterken van de groen-ecologische waarde van kleine 
landschapselementen

Het Sint-Arnolduspark wordt aangeduid als één van de ‘parken als 
groenstructuren met een aanvullende natuurwaarde’. Over deze parken 
wordt het volgende aangegeven in het GRS:
‘Anzegem bezit een aantal waardevolle parken, die naast een groen-
ecologische waarde ook andere functies vervullen. Afhankelijk 
van deze functie en het private of openbare karakter moeten deze 
parken gedifferentieerd worden, waarvoor wordt verwezen naar ‘de 
gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden’. In het kader 
van de gewenste natuurlijke structuur worden enkel de parken met 
een aanvullende natuurwaarde vermeld. De groen-ecologische en 
landschappelijke kwaliteiten van het Beukenhofpark en het Oude 
Kasteelpark in Vichte, het kasteelpark van Hemsrode in Anzegem en het 
Sint-Arnolduspark in Tiegem moeten behouden worden, in relatie tot 
de andere functies van deze parken (...)’ (GRS, richtinggevend gedeelte, 
p. 16).

•	 Gewenste ruimtelijke agrarische structuur
Algemeen worden volgende vijf doelstellingen nagestreefd (GRS, 
richtinggevend gedeelte, p. 23):
1. Streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven 
voor een economisch leefbare agrarische sector
2. Behoud en versterken van de grondgebonden landbouw
3. Clusteren van agrarische bedrijfsgebouwen
4. Verwevenheid met andere functies verder ondersteunen
5. Mogelijkheden bieden voor nieuwe bestemmingen bij verlaten of 
uitdovende landbouwzetels

Om te komen tot een gebiedsgericht beleid worden in het GRS twee 
types gebieden onderscheiden in de gewenste ruimtelijke agrarische 
structuur van Anzegem: landbouwgronden en landschappelijk 
waardevolle landbouwgronden (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 23-
24). De omgeving van het plangebied behoort tot de landschappelijk 
waardevolle landbouwgronden; dit betreft de glooiende, 

landschappelijke waardevolle landbouwgronden in het deelgebied van 
‘de landschappelijk waardevolle heuvelrug’.

•	 Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur
Algemeen worden volgende vijf doelstellingen nagestreefd (GRS, 
richtinggevend gedeelte, p. 25-26):
1. Verhogen van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid
2. Onderlinge bereikbaarheid tussen de dorpskernen optimaliseren
3. Uitbouwen van een hiërarchische wegenstructuur
4. Het voeren van een doortochtenbeleid in de dorpskernen
5. Suggestie om de aanleg van de omleidingsweg van de N382 rond de 
bebouwde kern van Anzegem te voorzien
6. Behoud en optimaliseren van parkeervoorzieningen
7. Streven naar een optimale ontsluiting van verkeersgenererende 
economische activiteiten
8. Landelijke wegen ten dienste van de open-ruimtefuncties
9. Uitbouwen van het openbaar vervoer
10. Stimuleren van fietsers- en voetgangersverkeer

Inzake de weg waarlangs het plangebied gelegen is, Tiegemberg, 
is het fietsverkeer een belangrijk element. Hierover is het volgende 
opgenomen in het GRS (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 30-31):
Tiegemberg wordt in het GRS aangeduid als een lokale functionele 
fietsroute (met fietsvoorzieningen). Het functioneel fietsroutenetwerk 
wordt gevormd door fietsroutes voor dagelijks gebruik. Langs dit 
netwerk kunnen de belangrijkste bestemmingen binnen en buiten 
de gemeente bereikt worden. Het accent ligt op veiligheid, comfort, 
continuïteit en directheid.

Tiegemberg is een lokale functionele fietsroute. Het is de bedoeling 
dat langs deze wegen fietsvoorzieningen worden aangebracht. Dit 
kan onder verschillende vormen worden uitgewerkt: vrijliggende 
fietspaden, aanliggende fietspaden, fietssuggestiestroken... 

•	 Gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur
Algemeen worden volgende zes doelstellingen nagestreefd (GRS, 
richtinggevend gedeelte, p.41):

1. Streven naar verweving van toerisme en recreatie met andere 
functies
Om toerisme en recreatie voldoende ontwikkelingsperspectieven 
te verlenen en eventuele zonevreemdheid te elimineren, moet de 
verweving van toerisme en recreatie met andere functies (natuur, 
landbouw, cultuur, gemeenschapsleven, sport...) de regel blijven 
en de strikte functiescheiding eerder de uitzondering. Recreatief 
medegebruik staat dus op vele plaatsen voorop.

2. Inschakelen in een groter, bovenlokaal netwerk
De samenwerking met andere, omliggende gemeenten en met 
hogere instanties moet een duidelijke meerwaarde opleveren voor de 
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toeristisch-recreatieve structuur in Anzegem. 

3. Optimaliseren en uitbouwen van toeristisch-recreatieve 
verbindingen
De mazen (verbindingen, routes, lijnelementen...) van het toeristisch-
recreatieve netwerk moeten geoptimaliseerd en sterker uitgebouwd 
worden. De landelijke wegen, kerk- en voetwegels, uitgestippelde 
fiets- en wandelroutes... kunnen ingeschakeld worden voor de 
uitbouw van een volwaardig toeristisch-recreatief netwerk. Sommige 
landelijke wegen kunnen gereserveerd worden voor fietsers en 
wandelaars. Bovendien moeten er meer basis- en nutsvoorzieningen 
(routemarkering, verlichting, afvalvoorzieningen, schuilplaatsen, 
zitbanken...) aanwezig zijn en moet er meer aandacht uitgaan naar het 
beheer en onderhoud van deze toeristisch-recreatieve routes.

4. Behoud en versterken van toeristische, recreatieve en culturele 
voorzieningen op de knooppunten van het netwerk
Om het netwerk voldoende attractief te maken, moeten op de 
knooppunten de diverse toeristische, recreatieve en culturele 
voorzieningen behouden worden en eventueel aangevuld worden. 

5. Behoud en versterken van de landschappelijke en groen-ecologische 
waarde als grote troef
Vele toeristisch-recreatieve verbindingen en knooppunten verlenen 
hun kracht aan de grote landschappelijke en groen-ecologische waarde 
van het Leie-Schelde interfluvium én de ligging aan de voet van de 
Vlaamse Ardennen. Dit moet als grote troef worden uitgespeeld in de 
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Anzegem. Daarom 
zal de gemeente inspanningen leveren om deze waarden te behouden 
en zoveel mogelijk te versterken.

6. Een te grote toeristische en recreatiedruk vermijden
Om te vermijden dat andere functies (zoals landbouw, natuur...) 
onder druk komen te staan en dat de open en groene ruimte van 
het Leie-Schelde interfluvium bewaard blijft, moeten de toeristische 
en recreatieve activiteiten in Anzegem vooral een laagdynamisch 
karakter vertonen. Anzegem bezit immers geen grootschalige en 
hoogdynamische toeristisch-recreatieve trekpleisters en deze zijn ook 
naar de toekomst toe niet gewenst.
 
Er worden drie concentraties of ‘polen’ van toeristisch-recreatieve 
voorzieningen geselecteerd in Anzegem, waaronder de omgeving van 
de Tiegemberg, gekoppeld aan de landschappelijke waarde van de 
heuvelrug en de bestaande toeristische-recreatieve functies (met name 
het Sint-Arnolduspark) (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 42).

Daarnaast wordt het Sint-Arnolduspark op de Tiegemberg aangegeven 
als één van de ‘parken met een aanvullende toeristisch-recreatieve 
waarde’ (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 44).

•	 Gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur
Algemeen worden volgende vijf doelstellingen nagestreefd (GRS, 
richtinggevend gedeelte, p. 45):
1. Het landschap als verwevingskader tussen diverse functies
2. Behouden en versterken van de landschappelijke diversiteit en 
identiteit
3. Beheer en ontwikkeling van kleine landschapselementen
4. Behouden van cultuurhistorische puntrelicten als waardevolle 
landschappelijke componenten
5. Stimuleren van landschappelijke integratie van verspreide en 
versnipperde bebouwing en infrastructuren
6. Versterken van de relaties tussen het open landschap en de 
dorpskernen
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•	 Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Tiegem
Het plangebied behoort tot de deelkern Tiegem. Hierin wordt het 
volgende gesuggereerd i.v.m. het plangebied van onderhavig RUP 
(GRS, richtinggevend gedeelte, p. 63):
‘Het publiek Sint-Arnolduspark dient een groene-landschappelijke, 
toeristisch-recreatieve, horeca- en gemeenschapsfunctie te vervullen. 
Aan de overzijde van de gewestweg ‘Tiegemberg’ (ter hoogte van 
de Doornstraat) kan de bestaande parking behouden worden om 
parkeermogelijkheden te bieden voor de bezoekers van het Sint-
Arnolduspark. De zonevreemdheid van deze parking kan worden 
opgelost op voorwaarde dat de bestaande groenbuffer (t.o.v. het 
achterliggende landschap van de heuvelrug) maximaal behouden 
wordt en de parking nog met bijkomend groen wordt uitgerust’.
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

Het plangebied is als landbouwgebied sterk ingesloten; de zone sluit 
niet aan bij omliggende gronden die bewerkt worden. De huidige 
agrarische bestemming is op vandaag niet aanwezig op het terrein. 
Daarom rijst de vraag om de zone een andere bestemming te geven.

Het plangebied bevindt zich in één van de drie concentraties of ‘polen’ 
van toeristisch-recreatieve voorzieningen in Anzegem. Het plangebied 
biedt potenties om de toeristische-recreatieve mogelijkheden in 
deze omgeving verder te versterken. De plek sluit nauw aan bij de 
bekende omgeving van ‘Tiegemberg’. Zo ligt de zone vlakbij één van 
de toegangen tot het Sint-Arnolduspark, namelijk de Warandedreef. 
Tiegemberg, de weg waarlangs het plangebied gelegen is, is een veel 
gebruikte weg door recreanten en toeristen.

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd reeds 
aangegeven dat men de bestaande parking wenst te behouden om 
parkeermogelijkheden te bieden voor de bezoekers van het Sint-
Arnolduspark. Daarnaast kan het terrein ook gebruikt worden in 
functie van vertrek- en eindpunt voor wandelaars en fietsers, en als 
verpozingsplek voor wandelaars en fietsers. De straat Tiegemberg 
wordt in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan immers aangeduid 
als een lokale functionerende fietsroute. Nu deze omgeving ook 
het startpunt is geworden van de ‘zachte ring’ in Anzegem, wint de 
plek nog verder aan belang als vertrek- en eindpunt voor fietsers. 
In onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voorgesteld om een 
aantal voorzieningen voor voetgangers en fietsers te voorzien, zoals 
zitbanken, informatieborden met recreatieve of educatieve info... 

Het plangebied is op vandaag landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. De zone biedt ook potenties om de relatie te leggen met 
landbouw, door bijvoorbeeld inrichtingen rond landbouweducatie 
te voorzien. Op die manier wordt gestreefd naar een verweving van 
toerisme en recreatie met landbouw. Dit is ook een doelstelling uit het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Tot slot wordt ook voorgesteld om de huidige parkeerfunctie op 
deze plek te verbreden; meer in het bijzonder wordt mogelijk 
gemaakt dat op deze plek ook mobilhomes kunnen verblijven. In de 
gemeente Anzegem is hier immers een gebrek aan. Het situeren van 
deze voorzieningen in één van de polen van toeristisch-recreatieve 
voorzieningen is aangewezen. Het plangebied biedt bovendien 
de ruimtelijke randvoorwaarden om een dergelijke voorziening te 
implementeren.

5.2. Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden

Zoals opgenomen is in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dient 
de bestaande groenbuffer (t.o.v. het achterliggende landschap van de 
heuvelrug) maximaal behouden te worden en dient de parking met 
bijkomend groen worden uitgerust. Het groene karakter van de gehele 
site is een belangrijke randvoorwaarde.

Ook het inrichten van parkeerplaatsen voor auto’s en/of verblijfplaatsen 
voor mobilhomes kan op een groene manier, bv. aan de hand van 
karrensporen of grasbetontegels.



TN-36 gemeente Anzegem, RUP Vital Moreelsplein

6.8. Visie en ruimtelijke concepten

Het plangebied zal herbestemd worden als een zone voor recreatie. Het 
is de bedoeling dat de site een uitvalsbasis voor recreanten en toeristen 
wordt. Hierbij wordt gedacht aan auto- en mobilhomeverblijfplaatsen, 
overdekte fietsstallingen, infoborden, kleinschalige gebouwen zoals 
een schuilplaats of een sanitair gebouw... Naaststaande beelden geven 
enkele referenties aan. Omdat de gemeente voldoende flexibiliteit wil 
inbouwen naar de toekomst toe, worden ook andere laagdynamische, 
recreatieve functies toegelaten in de zone.

Daarnaast kunnen in de zone ook tijdelijke constructies in functie van 
recreatie, zoals een feesttent, worden opgericht. Bij de inrichting van de 
zone zal hier rekening mee moeten gehouden worden.

Het is de bedoeling om de functies die gepaard gaan met verhardingen 
en eventuele bebouwing, voornamelijk in te richten aan de voorzijde 
van de site, langs de kant van de weg ‘Tiegemberg’ (zone A in 
onderstaand schema). De footprint van de gebouwen zal beperkt 
worden. Ook een maximale verhardingsgraad zal worden vastgelegd. referentiebeeld: camperparking zillebeke, ieper

referentiebeeld: sanitair gebouw camping 
loodsmanduin,  texel

referentiebeeld: camperparking kat tevennen, genk

referentiebeeld: informatiepunt provinciedomein 
de palingbeek, ieper
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Bron: AGIV, september 2016

zone A

zone B



Leiedal,  september 2018 gemeente Anzegem, RUP Vital MoreelspleinTN-37

In zone B zal bebouwing niet worden toegelaten. In deze zone kan ook 
een link gelegd worden met het omliggende agrarisch gebied: een 
educatieve akker, poel... zijn hier voorbeelden van. Daarnaast kunnen 
ook picknickbanken worden voorzien, een petanqueplein kan worden 
aangelegd...  

In de huidige situatie zijn reeds beplantingen aanwezig die een 
groenbuffer vormen ten opzichte van het achterliggende landschap. 
Dit groen situeert zich gedeeltelijk langs de noordwestelijke zijde en 
gedeeltelijk langs de noordoostelijke zijde van de site. Deze groene 
randafwerking zal verordenend worden vastgelegd in onderhavig 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierbij zal aan alle randen van de site een 
randafwerking opgelegd worden, die kan onderbroken worden in 
functie van doorgangen.

referentiebeeld educatieve akker,  de groene long, 
kuurne

referentiebeeld educatieve poel,  landschapspark 
disveld, doomkerke

referentiebeeld picknickbanK met beperkte 
verharding er rond

0 50 100 Meters

GRB
Bron: AGIV, september 2016

zone B

zone A
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•	 zoneringsplan

6.1.3. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot 
milieueffectenrapportage nog lopende.

Volgende stappen werden reeds doorlopen:

•	 verzoek tot raadpleging opstellen

•	 verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties

•	 coördineren van de adviezen

•	 einddossier overmaken aan de dienst MER

•	 beslissing dienst MER

•	 openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER

Op 7 juni 2017 verleende de Dienst MER een ontheffing van opmaak 
van een plan-MER voor het RUP. De screeningsnota betreffende de 
plan-MER-plicht en de beslissing kunnen worden geraadpleegd op 
de website (www.mervlaanderen.be) van de dienst MER onder het 
dossiernummer SCRPL17097.

6. Technische toets

6.1. SCREENING PLAN-MER

6.1.1. Situering

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht 
want:
•	 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning 

voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (zoals 
gewijzigd op 1 maart 2013), nl. onder de rubriek 10b van bijlage 
III, “stadsontwikkelingsproject met inbegrip van winkelcentra en 
parkeerterreinen”. 
Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied (ca 0,3 
ha) op lokaal niveau, namelijk de inrichting van een parking en 
groenzone in functie van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling  
nabij het Sint-Arnolduspark.

•	 Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk 
betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een 
passende beoordeling vereist volgens het decreet van  
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-
plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op 
basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben.

6.1.2. Basisinformatie m.b.t. screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten voor de verschillende effectdisciplines wordt naast de 
kaarten onder de hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal:

•	 BWK

•	 landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten

•	 bodemkaart

•	 seveso-bedrijven

•	 kaart grondwateroverstromingsgevoelige gebieden

•	 kaart infiltratiegevoelige bodems

•	 kaart waterlopen
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Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, september 2010

Legende

Faunistisch belangrijk gebied

biologisch minder waardevol

complex van biologisch minder waardevolle en waarde-
volle elementen

complex van biologisch minder waardevolle, 
waardevolle en zeer waardevolle elementen

complex van biologisch minder waardevolle en zeer 
waardevolle elementen

biologisch waardevol

complex van biologisch waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

biologisch zeer waardevol
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bodemkaart
Bron: VLM/AGIV, 2001
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0 250 500 Meters

zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), september 2016
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centraal gebied 
(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)

individueel te optimaliseren buitengebied
(IBA aanwezig)

collectief geoptimaliseerd buitengebied
(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)

collectief te optimaliseren buitengebied
(nog te berioleren en/of aan te sluiten op zuiveringsstation)

individueel te optimaliseren buitengebied
(IBA gepland)
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Moeilijk infiltreerbare bodems
Bron: GISWEST (via WMS), januari 2017
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Bron: VMM/AGIV, juli 2006
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Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2015
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6.2. Watertoets

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse 
Regering 1 juli 2014) is het plangebied van het RUP niet gelegen in 
overstromingsgevoelig gebied. 

Op basis van de vroegere watertoetskaarten is het plangebied gelegen 
in een gebied dat matig gevoelig is voor grondwaterstroming en is de 
bodem moeilijk infiltreerbaar.

In het RUP wordt opgelegd dat een gedeelte van het plangebied 
verhardingsvrij moet aangelegd worden, waar het water op natuurlijke 
wijze kan infiltreren.

Bovendien vangt de gewestelijke verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en regenwater de effecten op. Er zijn 
geen bijkomende maatregelen nodig. 
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017

Legende

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, juni 2017
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effectief overstromingsgevoelig

mogelijk overstromingsgevoelig
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6.3. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

De Dienst Veiligheidsrapportering concludeert dat er zich geen 
probleem stelt voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid 
aangezien:

•	 er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het 
plangebied;

•	 het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een 
bestaande Seveso-inrichting;

•	 het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied 
niet mogelijk is, aangezien er geen bedrijvigheid aanwezig of 
gepland is binnen het plangebied.

Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.
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Seveso bedrijven
Bron: LNE, mei 2013

Legende
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6.4. relatie m.B.T. het herbevestigd 
agrarisch gebied

Het plangebied situeert zich niet binnen het herbevestigd agrarisch 
gebied. Het plangebied behoort tot de categorie 2: RUP’s na verder 
onderzoek.

6.5. 
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Afbakening natuur en agrarische structuur
Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008
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categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : Rup's op korte termijn

categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen acties op 
korte termijn

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaal-
stedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
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6.6. toets Bouwkundig Erfgoed

Er bevinden zich geen panden in het plangebied die opgenomen zijn 
in de Inventaris Onroerend Erfgoed.

6.7. Buurtwegentoets

Er zijn geen buurtwegen of voetwegen aanwezig op het plangebied. 
Grenzend aan het plangebied is er een voet- en buurtweg, maar deze 
zullen geen hinder ondervinden van wat via onderhavig RUP mogelijk 
gemaakt wordt.
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Villa Moortgat

Villa Maene Min
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Toren Uitkijktoren of Belvedère

Kunstenaarswoning Huis Ten Berghe
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bij kunstenaarswoning

Berg - of Stampersmolen
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Bron: GISWest, september 2016
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