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Toekomststraat - Wommelgem 

Hoe maken we jouw straat klaar voor de toekomst? Zo begonnen we aan het wegenwerkenproject in 

de Ternesselei en Dasstraat te Wommelgem, dat de naam ‘Toekomststraat’ kreeg. Een complete 

heraanleg van een straat biedt een uitstekend uitgangspunt om deze straat klaar te maken voor de 

toekomst, en daarbij te voldoen aan alle uitdagingen met betrekking tot klimaatveranderingen en slim 

omgaan met regenwater.  

 

Allereerst is in de Toekomststraat de auto te gast, wandelaars en fietsers spelen hier de hoofdrol en er 

wordt maximaal ingezet op een groen straatbeeld. Door zorgvuldig uitgekozen bomen en 

beplantingen, creëren we een omgeving die bestand is tegen zowel droge als natte periodes. De 

bomen zorgen voor de nodige verkoeling in hete periodes, terwijl de beplantingen voor een natuurlijke 

infiltratie van het regenwater zorgen.  

      

Door gebruik te maken van aangepaste materialen doorheen de gehele straat, willen we regenwater 

maximaal in de bodem laten insijpelen. We kiezen bewust voor een waterpasserende verharding voor 

de opritten aan de huizen, de parkeerplaatsen en de overrijdbare middenberm. De huidige kasseien 

worden hergebruikt bij de heraanleg van een deel van de parkeerplaatsen, waarbij we tussen de 

stenen een brede voeg laten om ook de gerecycleerde materialen regenwatervriendelijk te maken. In 

plaats van de klassieke voetpaden, wordt een wandelpad gecreëerd dat kronkelt door de brede 

groenberm. 

 



Daarnaast worden er op strategische plekken in de straat wadi’s voorzien. Deze zullen ervoor zorgen 

dat het regenwater van de omliggende groenzones en verhardingen opgevangen zal worden, waarna 

het traag in de bodem kan infiltreren en het grondwater kan aanvullen. 

 

Er wordt niet met goten en straatkolken gewerkt, maar rechtstreekse afwatering naar wadi’s en 

groenbermen. Enkel de strategische inplanting van zogenaamde grachtinlaten zorgt ervoor dat het 

water alsnog naar een infiltratieriolering kan overlopen bij extreem hevige neerslag. 

Met de inzet op maximale ontharding en infiltratie van regenwater, gecombineerd met een 

afgestemde plantenkeuze, creëren we een groene, gezonde en klimaatbestendige omgeving voor de 

bewoners. 

 


