
Verkaveling Populierstraat – Roeselare 

Er wordt gestreefd naar een maximale infiltratie binnen het project met aangepaste groeninrichting. 
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Realisatie (jaar) 2021 (project is nog niet gerealiseerd) 

 

1 Werking infiltratie en buffering 

 

Door de zeer beperkte diepte van het grondwater, namelijk 0.04m onder het maaiveld is infiltratie 

amper mogelijk. De infiltratieproeven tonen aan dat de grond wel kan infiltreren mits lagere 

grondwaterstanden. Om deze redenen wordt het hemelwater van de verhardingen over het 

maaiveld geleid naar open infiltratiezones (in de opstaande borduren rond de infiltratiezones zijn er 

openingen zodat het oppervlaktewater er in kan stromen). Echter door het voorkomen van zeer hoge 

grondwaterstanden is het bufferen van hemelwater hier niet mogelijk en is de diepte van de 

infiltratiezones beperkt. Infiltratie wordt op deze manier mogelijk gemaakt, ook al zal bij grotere 

regenbuien een deel overlopen naar de riolen waar het wordt gebufferd en vertraagd wordt geloosd. 
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2 Groenontwerp  
De bestaande knotwilgenrij langs de Populierstraat wordt behouden mits het rooien van één boom 

om de aansluiting van de verkaveling te kunnen realiseren. 

Langs het fiets- en wandelpad komt een nieuwe knotwilgenrij. Langs het oostelijk deel van het 

fietspad zijn siergrassen voorzien als overgang van de centrale groene ruimte naar de private 

percelen. Het gekozen siergras is Pennisetum alopecuroides "Hameln" (borstelveergras). 

Binnen de verkaveling worden verschillende soorten bomen voorzien: 

- Tilia cordata ‘Böhlje’ is eerst smal kegelvormige met een compacte kroon die later breder 

wordt. Hoogte 12 - 18 m, breedte tot 12 m. 

- Een Acer campestre (Spaanse aak) is een middelgrote boom tot circa 12 m hoog. Deze boom 

staat in de centrale groene ruimte op de zichtas van de toegangsweg. Door zijn 

onregelmatige en sterke takken is deze boom uitermate geschikt als speelboom 

(boomklimmen, tenten bouwen met behulp van lage takken, ….) op voorwaarde dat deze zo 

is gesnoeid dat de boom laag/halfstam vertakt. 

- De boom in de infiltratiezones is een Alnus x spaethii 'Spaeth' (Grootbladige els ‘Spaeth’) 

Deze boomsoort is een hoog gewaardeerde els die op droge grond kan staan en bestand is 

tegen lange overstromingen. 

In de infiltratiezone wordt ook Phalaris arundinacea "Picta" (Bont rietgras) voorzien. 

De groene ruimte wordt centraal open gehouden zodat de mogelijkheid bestaat hier evenementen te 

organiseren (buurtfeest, …). Er wordt gewerkt met een combinatie van intensief en extensief 

gemaaid gras om speelprikkels te creëren en ter bevordering van de biodiversiteit. Hierdoor krijgt het 

veld variatie zonder de mogelijkheden te beperken. 


