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PUBLIEKE CONSULTATIE NATUURBEHEERPLAN

Ecologisch beheer graslanden
In Wallemote-Wolvenhof krijgen 4 ha graslanden (8 voetbalvelden) een natuurfunctie en behouden we de aanwezige
bloemenrijkdom en ecologische waarde. De graslanden
rond de vijver van Wolvenhof maaien we na de bloei van de
pinksterbloem gevolgd door nabegrazing. Op de bloemrijke
graslanden langs de Bosdreef passen we het zogenaamde
sinusbeheer toe. Dat is een gefaseerd maaien in tijd en
ruimte.
Op die manier is er het hele jaar bloei mogelijk en blijven er
schuilplaatsen voor dieren.
2 kastelen
Valère Vandenbogaerde (1855-1904) was burgemeester in
Izegem en grootgrondbezitter. De Burgemeester Vanden
bogaerdelaan in Izegem is naar hem vernoemd. Zijn zoons
Emile en Gaspard Vandenbogaerde bouwden elk een kasteel
rond WO I: Wallemote en Wolvenhof. De initialen GV op de
boogbrug van Wolvenhof verwijzen nog naar de vroegere
eigenaar. De parken zijn aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het provinciebestuur kocht in 2000 de twee kasteelparken (13 ha). Vanaf 2002 breidde de provincie het domein uit
met 12 ha. De twee kastelen zijn eigendom van de stad
Izegem en zijn beschermd als monument.
Kasteel Wallemote is recent gerenoveerd en wordt gebruikt
voor evenementen en privé-feesten. De Provincie heeft het
kasteel Wolvenhof in erfpacht genomen van de stad. Ze kijkt
verder voor de renovatie en een nieuwe invulling van het
kasteel.
Beheer poelen
In de vijver naast het kasteel van Wallemote groeit watercrassula. Deze waterplant uit Australië woekert en verdringt
de inheemse planten. De provinciale groendienst onderzoekt
hoe ze deze waterplant kan verwijderen of inperken. De
andere poelen en vijvers worden geruimd wanneer ze
volledig toegegroeid of dichtgeslibt zijn.
De poelen zijn belangrijk als biotoop voor libellen en
amfibieën.

INFOWANDELING
PROVINCIEDOMEIN WALLEMOTE-WOLVENHOF
VAN 25 APRIL TOT 25 MEI 2021

NATUURBEHEERPLAN PROVINCIEDOMEIN
WALLEMOTE-WOLVENHOF
Aankondiging publieke consultatie
Wil je het natuurbeheerplan inzien?
Het natuurbeheerplan voor het provinciedomein WallemoteWolvenhof ligt van 25 april 2021 tot 25 mei 2021 ter inzage bij:
Stadsbestuur Izegem
Korenmarkt 10, 8870 Izegem. maandag tot vrijdag:
8.30u tot 12.00u, enkel op afspraak. Telefoon: 051 33 73 00
Het volledig beheerplan kan je ook van 25 april tot 25 mei 2021
downloaden via de website van het Agentschap voor Natuur en
Bos onder deze rubriek:
https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/
natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie
Heb je opmerkingen of suggesties?
Mail of stuur ze tussen 25 april en 25 mei 2021 naar:
aves.wvl.anb@vlaanderen.be of
Agentschap voor Natuur en Bos – VAC West-Vlaanderen,
Koning Albert I-laan 1.2 bus 74 / 3, 8200 Brugge
Vermeld telkens het dossiernummer ‘NBP-WV-20-0003’
Doe de infowandeling ‘Natuurbeheerplan Wallemote-Wolvenhof’
Van 25 april tot 25 mei is een wandelparcours van 2,5 km in het
domein uitgestippeld: je vindt het plan aan de binnenkant van
deze brochure. Bij elke letter op het plan staat ook meer uitleg.
De wandeling start aan parking Kokelarestraat, Izegem.
Volg de pijltjes in het domein.

www.west-vlaanderen.be/wallemotewolvenhof
www.west-vlaanderen.be/domeinen
domeinen@west-vlaanderen.be - T 050
32 56
domeinen@west-vlaanderen.be
- T40050
40 32 56
westvlaanderen -

westvlaanderen

provinciedomeinenwvl -

@provinciewvl

provinciedomeinenwvl

@provinciewvl

Meer informatie:
www.west-vlaanderen.be/wallemotewolvenhof
www.westvlaamsehart.be

Verantwoordelijke uitgever: Groendienst, 050 40 32 56– Gedrukt op milieuvriendelijk papier
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Inventarisatie parkbomen en beheer
In het najaar van 2019 werd een bomenonderzoek uitgevoerd
op 243 parkbomen door de firma Krinkels.
Volgens dat onderzoek valt 75% van de bomen net binnen
de categorie ‘gezonde boom’. Ongeveer 15 % is kwijnend of
afgestorven, vooral de beuken zijn getroffen. De droge en erg
warme zomers van de voorbije jaren zijn nefast voor hen. De
bomen met een gevaar voor omvallen of zware takbreuk
worden gesnoeid of geveld wanneer ze dichter dan 20 meter
van een wandelpad staan.
In het najaar van 2021 worden 20 dergelijke bomen geveld.
Hiervoor kreeg de Provincie een kapmachtiging van
Agentschap voor Natuur en Bos. Op de ontstane open plekken
worden weer jonge parkbomen aangeplant.
Vleermuizen
De vijver van Wolvenhof is een waardevol jachtgebied voor de
kolonie van ongeveer 25 watervleermuizen.
Watervleermuizen brengen hun jongen groot in holle bomen
tussen juni en augustus. Ze houden hun winterslaap in
kelders en bunkers. Naast kasteel Wolvenhof wordt daarom
een bakstenen hondenhok omgevormd tot overwinteringsplaats. Andere soorten vleermuizen overwinteren wel in
holle bomen. Bij het vellen van bomen kiezen we voor
de maanden september en oktober wanneer vleermuizen de
bomen niet gebruiken. Alle vleermuizen zijn Europees
beschermde diersoorten.
Uitbreiding en fietsen
De 5 ha uitbreidingzone langs de Wolvenhofstraat is reeds
opgenomen in het beheerplan. De stad Izegem zal deze
gronden verwerven. In de uitbreidingszone wordt een halfopen
landschap aangelegd met speelbos en graslanden. Nieuwe
bospaden zorgen voor verbinding met het
provinciedomein en de lagere school van de Bosmolens.
Fietsen in het domein wordt momenteel enkel toegelaten
tussen de parking Kokelarestraat en het kasteel Wallemote.
Aan het kasteel Wallemote worden fietsstallingen voorzien.
Op termijn worden de twee kastelen met een fietspad
verbonden en wordt het domein toegankelijk met de fiets
vanuit de Hollebeke- en de Wolvenhofstraat. Hiermee wordt
gewacht tot het Wolvenhofkasteel een nieuwe invulling heeft
gekregen en tot de paden breder gemaakt worden voor
fietsers.

