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Aanleiding

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 2018 beslist om het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) in herziening te stellen. Aanleiding 
hiertoe is het gemotiveerd verzoek van de gemeenteraad Moorslede, conform art. 2.1.8. van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan te herzien in 
functie van Dadipark te Dadizele.

Het voormalige Dadipark is geselecteerd in het richtinggevend en bindend gedeelte als pretpark, 
als onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie. Dit maakt dat de site, 
conform de bepalingen in het PRS-WV, enkel een hoogdynamische en bovenlokale toeristisch-
recreatieve (her)invulling kan krijgen. Na jarenlange leegstand en vergeefse pogingen de site een 
herinvulling als pretpark te geven, is het wenselijk dat de site een andere (meer laagdynamische) 
invulling kan krijgen. Een wijziging van het PRS-WV is hiervoor nodig.

Document raadplegen

Dit document is digitaal te raadplegen op www.west-vlaanderen.be/PRS-WV.

3



MOTIVATIE TOT WIJZIGING PRS-WV
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Dadipark werd in 1950 geopend onder invloed van de lokale pastoor Gaston Deweer. Dadizele had 
op dat moment reeds een toeristische trekpleister, veel mensen kwamen er immers op bedevaart 
naar de basiliek van de Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele. Het park evolueerde van een speelplein 
voor de kinderen van de bezoekers van de basiliek tot een zelfstandig pretpark. Het was niet gericht 
op grote moderne attracties, maar was eerder een laagdrempelig en betaalbaar park voor kleine 
kinderen. Hét uithangbord was een 800 meter lange hangbrug, de langste van Europa, aan de 
randen van het domein. 

Aangezien het Dadipark voldeed aan het selectiecriterium van pretpark buiten een stedelijk gebied 
met minimum 100.000 bezoekers per jaar, werd de trekpleister als pretpark geselecteerd in het 
PRS-WV.

In 2002 werd aangekondigd dat het park voor een jaar gesloten zou worden voor renovatie, maar 
het werd sindsdien niet meer geopend. In 2012-2013 werd het park volledig gesloopt, waardoor het 
zijn publieke functie verloor. 

Hoewel er 10 jaar geleden ambities waren om het voormalige Dadipark een tweede 
(hoogdynamisch) recreatief leven in te blazen en er vele gesprekken zijn geweest met verschillende 
private ontwikkelaars, werd er vastgesteld dat deze ambities niet meer wenselijk en haalbaar zijn. 

Er werd in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-Vlaanderen, 
de gemeente Moorslede en NV Dadipark om voor de site een masterplan op te maken, op basis 
van een vooraf opgestelde projectdefinitie. In dit masterplan werd nagegaan hoe het voormalige 
Dadipark zou kunnen uitgebouwd worden tot een publieke multifunctionele groene long in het 
centrum van Dadizele, waarbij de nadruk eerder op het laagdynamische ligt. Dit masterplan werd in 
oktober 2018 gefinaliseerd.

Het is de bedoeling dat de gemeente dit masterplan vertaalt in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan en een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Om de vernieuwde ambitie voor het 
voormalige Dadipark planologisch te kunnen vertalen dringt zich aldus een herziening op van het 
PRS-WV. 
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RICHTINGGEVEND GEDEELTE
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Hoofdstuk 4: Selecties van de gewenste ruimtelijke structuur 

 6 Selectie van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie

  6.2 Knooppunten

   p. 258 van de gecoördineerde versie 2014
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RG figuur 29
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BINDEND GEDEELTE
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 3 Selecties omtrent de deelstructuren

  3.4 Selectie van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie

   3.4.2 Toeristisch-recreatieve knooppunten
   
    p. 366 van de gecoördineerde versie 2014
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