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Overal bomen! In bossen, in buurten, langs wegen en beken, in tuinen, bij bedrijven, in parken, in het landschap. 
Roeselare is vandaag een stad met mooie parken, jonge bossen en groene pleinen, maar het kan altijd beter. En 
daarom ondertekende de Stad het Vlaamse Bomencharter. De doelstelling: 100.000 bomen aanplanten tegen 
2025, samen met jou, de Roeselarenaar. 

De lat ligt hoog, maar het is een haalbaar doel. In het actieplan RSL Boomt tonen we hoe we dit willen 
verwezenlijken. Daarnaast willen we een duidelijk overzicht opmaken van het bomenpatrimonium op ons 
grondgebied. Zo kunnen we op termijn werk maken van een bomenbeleidsplan en een bomenbeheerplan. 
Samen maken we van Roeselare een zachte stad met bomen en bossen die bloeien en groeien.

Waarom kiezen voor bomen?

Bomen zijn een investering in de vergroening, de leefbaarheid en de identiteit van onze stad. Daarnaast brengen 
ze nog heel wat andere voordelen met zich mee.

Bomen zijn klimaatbuffers

Bomen zijn onze eerste buffers tegen de klimaatsveranderingen. Met hun wortels nemen ze niet alleen water op 
om te groeien en te verkoelen. Ze houden de bodem open en vormen zo uitstekende overstromingsremmers. 
Daarnaast zijn het de airconditioners van de stad, een levend zonnescherm voor schaduw en koelte bij warm 
weer.

Bomen zijn luchtfilters bij uitstek

Dat bomen belangrijk zijn voor het milieu hoeven we je niet te vertellen. Ze filteren fijn stof en zetten CO2 om in 
zuurstof. Daarnaast doen bomen ook dienst als insectenhotel, voedselfabriek en kraamkliniek voor vogels en 
insecten. Ze versterken het ecologisch weefsel en de biodiversiteit in onze leefomgeving.

Bomen zijn ontstressers 

Bomen maken ons gelukkig en hebben een positieve invloed op onze mentale gezondheid. Ze creëren 
ideale rust-, ontspannings- en ravotmogelijkheden. Voor jong en oud. Daarnaast zijn oude bomen vaak een 
herkenningspunt die een stad of landschap karakter geven. Bomen tonen hun onschatbare waarde ook in 
bepaalde straten of buurten waar ze de vastgoedwaarde gevoelig verhogen. 
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Het Groenplan #VANRSL en RSL Boomt

Wat is het Groenplan #VANRSL?

Het Groenplan #VANRSL is een veerkrachtig en boeiend planningsinstrument voor de Stad. Vanuit creatieve 
invalshoeken verrijken we de toekomstige structuur en het beeld van onze stad op lange termijn met kwalitatief 
groen. Het volledige Groenplan #VANRSL lees je na op de website van de stad: 

www.roeselare.be > Wonen en leven > Groen en omgeving > Groenplan #VANRSL 

Van visie naar ambitie

We planten niet zomaar 100.000 bomen aan. We hebben namelijk een groene langetermijnvisie voor onze 
stad. En bomen spelen daarin een belangrijke rol. We sommen enkele belangrijke punten van het Groenplan 
#VANRSL voor je op:

• Bomen versterken de kwaliteit van groene zones, beken en rivieren. Zo geven we, waar mogelijk, opnieuw 
ruimte aan natuurlijke waterlopen en versterken we het groen en de open ruimte rondom.

• Bomen dragen bij aan een stad die zich voorbereidt op de klimaatuitdagingen. Het zijn belangrijke spelers 
in de temperatuur- en waterbeheersing.

• Bomen versterken de identiteit van de stad. Meer nog: het zijn herkenningspunten en getuigen van de 
geschiedenis.

• Bomen verbinden versnipperde natuurgebieden en hun biotopen tot een geheel. Zo bevorderen ze meteen 
ook de biodiversiteit.

• Bomen zijn groene ontmoetingsplaatsen, rustpunten waar mensen elkaar treffen en bijpraten. 

• Bomen versterken de groen- en natuurbeleving in steden. Daarnaast zijn ze goed voor lichaam en geest. Ze 
hebben een positieve invloed op onze gemoedstoestand.

• Bomen creëren een aantrekkelijk klimaat voor inwoners en bedrijven. Een groene omgeving draagt bij tot 
minder stress en meer productiviteit.

RSL Boomt

RSL Boomt is een dynamisch document opgedeeld in drie assen. Voor elke as maakten we een inschatting van 
het aantal bomen dat we tegen 2025 willen aanplanten. De cijfers zijn richtlijnen want voor elke as worden heel 
wat acties en initiatieven opgezet.

RSL Boomt      100.000 bomen

As 1: De stadsrandbossen      70.000 bomen 
As 2: De stadsprojecten en -ontwikkelingen   20.000 bomen 
As 3: De tuinen #VANRSL     10.000 bomen
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As 1: De stadsrandbossen

Het doel voor deze eerste as is 70.000 bomen aanplanten in de 
stadsrandbossen. Van het Krommebeekbos in Beveren tot het 
Bergmolenbos in het zuiden van de stad. Roeselare wil dan ook actief 
20 hectare bosgronden aankopen en bebossen.

Die 70.000 bomen planten we natuurlijk niet zomaar aan. We gaan 
uit van een gemiddelde van 3.500 bomen per hectare. Concreet zal 
de Stad dus op zoek gaan naar minstens 20 hectare bosgrond - of 
28 voetbalvelden - om aan te kopen en te bebossen tegen 2025. 
Roeselare werkt hiervoor nauw samen met de lokale boswachter en 
met de experten van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op Vlaams niveau. 

Acties

Op 1 december 2019 organiseerde Roeselare in samenwerking met ANB een grootschalige boomplantactie 
in het Krommebeekbos. Meer dan 600 Roeselarenaars, jong en oud, plantten een boom in het nieuwe 
geboortebos. Samen hebben we die dag 3,5 hectare nieuw bos aangeplant. Goed voor 9.160 bomen en 
meteen ook de meest succesvolle boomplantactie in Roeselare tot nu toe.

Op dat elan gaan we graag verder. Daarom trekken we volop de kaart van de sensibilisering, zowel voor 
natuurontwikkeling als voor recreatiemogelijkheden. Want we willen onze stadsrandbossen uitbreiden en 
onze burgers betrekken bij het vergroeningsproces van de stad. We organiseren jaarlijkse boomplantacties 
en nemen deel aan de Week van het Bos. Daarnaast voorzien we ook terugkeermomenten voor de zes- en 
zevenjarigen die in het geboortebos een boompje kregen. De kinderen maken zo de groei van hun geboortebos  
mee. Een echt groeifeest! 

Oproep

Bezit jij gronden die je graag wil bebossen? Neem dan contact op met beleidsontwikkelingruimte@roeselare.be 
voor een vrijblijvend gesprek. Onze medewerkers leggen je de verschillende mogelijkheden uit en helpen je met 
het bekomen van eventuele subsidies.

Stadsrandbossen

Onze stadsrandbossen hebben 
een duidelijke functie. Deze bossen 
verenigen de binnenstad met het 
landschap en herbergen meerdere 
ecosystemen.

Door de stadsranden te vergroenen 
met bosmassa, creëren we ook 
nieuwe ontspanningsmogelijkheden.
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As 2: De stadsprojecten en stadsontwikkelingen

Ook in de stad zelf willen we meer bomen planten. Daar ligt 
het doel op 20.000 bomen. Een stad vraagt een iets andere 
benadering. Zoals je wel kan denken is een stadsomgeving niet 
altijd de meest geschikte voedingsbodem voor een boom. 

Hij heeft er beperkte groeiruimte, we moeten rekening 
houden met nutsleidingen en verhardingen, met extreme 
weersomstandigheden, bodemverdichting, parkeerschade, de 
invloed van strooizout, enzovoort. Enkel een select groepje 
robuuste bomen aardt er goed. Daarom gaan we in de stadskern uit 
van het principe: de juiste boom op de juiste plaats.

In alle nieuwe stadsprojecten bepalen we van bij de start het 
boompotentieel. Dat geeft aan hoeveel bomen we maximaal, 
op kwalitatieve wijze, kunnen aanplanten binnen de projectzone. 
Daarnaast houden we ook rekening met mobiliteit, parkeren, 
nutsleidingen, veiligheid en toegankelijkheid. Elk project heeft 
andere prioriteiten. Het is een complexe puzzel met verschillende 
scenario’s, maar vergroening is altijd een uitgangspunt. Bomen 
verdienen nu eenmaal een kans om hun plaats te verwerven in de 
publieke ruimte.

Groenprojecten

Binnen de voorziene groenprojecten in de stad is het aanplanten 
van bomen prioriteit. De invulling van de groenzone wordt bepaald 
door het project, de doelstelling en de doelgroep. In het centrum 
van de stad wordt ingezet op multifunctioneel groen. 

Waar mogelijk bekijken we samen met de buurt de invulling van de 
groenzones. Afhankelijk van de behoeften kunnen boomsoorten 
gekozen worden. Er is heel wat mogelijk: een fruitboomgaard, 
streekeigen bomen om de biodiversiteit te boosten, meerstammige 
speelbomen, bomen die een Tiny Forest vormen, bomen die deel 
uitmaken van een groenbuffer, bomen als herkenningspunt, bomen 
met een unieke bast of mooie herfstverkleuring. 

Kortom: groen op maat, voor elk wat wils.

De juiste boom  
op de juiste plaats

Een boom kiezen doe je niet zomaar.  
Bij de keuze moet je al rekening houden 
met het volume van een volgroeide 
boom. De boom moet dan nog 
steeds op de juiste plaats staan en 
zowel ondergronds als bovengronds 
groeiruimte hebben. En die ruimte is 
schaars in een stad. 

Om voldoende groeiruimte te creëren, 
moeten we vaak overgaan tot een 
heraanleg van de omgeving. Dit is niet 
meteen overal mogelijk. Waar op korte 
termijn geen bomen kunnen worden 
aangeplant, kunnen alternatieven 
voorzien worden, zoals een boombak  
of een tegeltuin.

Speelbomen

Bomen maken speelpleinen aantrekkelijk 
en avontuurlijk. Ze zijn de speeltuigen 
van de natuur. Klimmen in laagvertakte 
bomen, je verstoppen in holle bomen, 
kampen bouwen in stevige bomen 
of slingeren in treurbomen: de 
mogelijkheden zijn eindeloos. 

Met de afgevallen vruchten, bladeren 
en twijgen kan je bovendien knutselen. 
Om het natuurlijk spelen te promoten, 
zet de Stad extra in op het aanplanten 
van speelbomen op speelterreinen en 
recreatieve groenzones.
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Acties

Een aantal van deze projecten zijn: Parking Schiervelde, omgevingsaanleg van de TRAX-site, heraanleggen 
van Sint-Elooisplein, inrichten buurtplein Tramstatie, aanleg landschapsparkje Zilverberg, vergroeningsproject 
Veldstraat, groenproject in Groenpark, groenzone Biezenstraat, groenproject Appelaarstraat, groenproject 
Markette, groenbuffer Stadenstraat, realiseren omgevingsaanleg basisschool De Ark, ontwikkelen van 
recreatieve site ’t Elzenhof, realiseren van de vergroeningsprojecten: centrum Beitem, centrum Rumbeke, 
centrum Oekene en Mandellaan.

In de kijker: Landschapspark Zilverberg 2020

Op de Zilverberg wordt een nieuw landschapspark aangelegd in de Zilverbergwijk, net buiten de grote ring van 
Roeselare en op de grens van het woongebied met het open veld. Dit nieuwe park is de missing link tussen het 
woonzorgcentrum Zilverberg, de sociale woningen van De Mandel en de buurt met de speelpleinzone achter 
de plaatselijke Chiro.

Het nieuwe landschapspark  van 0,45 hectare vormt de verbinding tussen het speelplein achter de Chiro 
en de openbare tuinen van het woonzorgcentrum. Hierdoor wordt een grote multifunctionele groene long 
gecreëerd van 1,75 hectare, met toegangen via de Knokuilstraat en de Maximiliaan Demeulenaerestraat. In 
het zuiden grenst het project aan het platteland. Dit landschap heeft een geschiedenis, een functie en een 
ecologische waarde. Het vormt een waardevol tegengewicht voor het bewoonde gebied. Het park zorgt voor 
een geleidelijke overgang en versterkt de band met het landschap. 

Een van de hoofddoelen van dit project is het verhogen van de waarde van dit landschap en van de 
biodiversiteit. Dit doen we door:

• De creatie van verschillende microbiotopen waar heel wat plant- en 
diersoorten zich thuis voelen.

• Het bestaande, natte grasland om te vormen tot een bloemenparadijs 
met inheemse soorten, aangepast aan de natte omstandigheden.

• Het aanplanten van gemengde hagen, bosgoed, hoogstammen en 
oude fruitboomrassen.

• Het vergroten en uitdiepen van de poel om meer plaats te bieden 
voor oeverplanten en -dieren. Op de vrijgekomen plaats creëren we 
een strook met notelaars.

In de projectzone ontspringt de Aapbeek, die verder met de 
Wulfsholbeek samenvloeit in de Babilliebeek. De loop van de Aapbeek 
blijft ongewijzigd. Langs de beek, ter hoogte van de speelpleinzone, 
staan al enkele knotwilgen, elzen en essen. Dit stukje groen en water 
beschouwen we als een geheel dat we verder ecologisch willen 
versterken met nieuwe knotwilgen en de spontane ontwikkeling van 
kruidachtige planten.

De boomscan

20.000 bomen, dat is een zeer ambitieus doel. Met de voorziene stadsprojecten komen we al een heel eind, 
maar er is meer nodig. Daarom kiest Roeselare ervoor om ook actief bomen aan te planten op locaties waar 
geen stadsprojecten voorzien zijn.

Met gespecialiseerde gps-apparatuur maken we een digitale inventaris van potentiële boomlocaties. We 
bekijken nog in hoeverre onze inwoners daarbij kunnen helpen. Deze digitale kaart met boomlocaties delen 
we met onder meer de verschillende nutsmaatschappijen in Roeselare. Zo sporen we eventuele (toekomstige) 
conflicten vroegtijdig op en planten we een hoogstammige boom niet recht op een waterleiding, bijvoorbeeld.

Waar het kan, wordt vervolgens een nieuwe stadsboom geplant. Opnieuw volgens het principe van de juiste 
boom op de juiste plaats. Is een nieuwe boom op korte termijn niet haalbaar, dan willen we op vraag van de 
buurt een tussenoplossing aanbieden. Bijvoorbeeld met boombakken. 

Verder ondergaan ook de bestaande groenzones en speelpleintjes een boomscan. Daar bepalen we samen met 
de gebruikers en omwonenden wat de mogelijkheden zijn om extra bomen aan te planten. 

In de kijker: De Route #VANRSL als stapsteen naar een zachte stad

Het openbaar groen in het centrumgebied van Roeselare is erg gevarieerd: van tijdelijke constructies en 
buurtgroen tot gevestigde sportparken, stadsparken, begraafplaatsen en groen in binnengebieden. Samen met 
de verharde publieke ruimtes vormt het een lappendeken van openbare plaatsen in het centrumgebied. Door 
het verbinden van deze verschillende groenzones kunnen we dit groenaanbod verder verbeteren en versterken. 

De Stad wil daarom bekijken of een groene bomenroute als verbinding tussen het bestaande openbare groen 
een haalbare kaart is. Om snel te kunnen schakelen bij toekomstige opportuniteiten is een uitgewerkt plan met 
concrete oplossingen en duidelijke voorwaarden nodig. Een duidelijke leidraad voor de realisatie van een groen 
netwerk in de stad.
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Groen op school

Groen heeft een positief effect op de gezondheid en op de gemoedstoestand. Ook op die van leerlingen, 
studenten en personeel. Het verbetert de concentratie, de prestaties en ook het sociale klimaat op school. 
Redenen genoeg om de Roeselaarse scholen te vergroenen.

Hiervoor haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande 
subsidiereglement ‘Groen op school’ werd herzien en gekoppeld aan het provinciaal subsidiereglement 
‘Natuur op school’ (NOS). Zo wil Roeselare het voor scholen aantrekkelijker en eenvoudiger maken om een 
groot vergroeningsproject in te dienen. Vanuit de Provincie wordt de nodige deskundige begeleiding en 
opvolging voorzien. Met het ontharden en vergroenen van speelruimte op scholen willen we vooral dat de hele 
school en alle leerlingen voeling krijgen met de natuur. 

Voor meer informatie: www.roeselare.be > Wonen en leven > Leren en opleiding > Voor scholen/leerkrachten > 
Een groene speelplaats

In de kijker: SBS De Brug

De speelplaats van SBS De Brug langs de Brugsesteenweg krijgt een groene make-over. Met het ontharden van 
de parking en speelplaats van SBS1 realiseert Roeselare 2.400 vierkante meter groene ruimte voor de buurt.  
Het resultaat: veel speelplezier, sociale interactie, meer groen, biodiversiteit en verkeersveiligheid. 

In de nieuwe groene omgeving is plaats voor onder 
meer een sportveld, een open klaslokaal, een speel- 
en avonturenzone en een groene parking. Het project 
is een samenwerking tussen de school en de buurt. 
VIVES en KU Leuven schuiven mee aan tafel en delen 
hun expertises in biodiversiteit en recyclage. 

Onthardingsprojecten

We willen toch ook even de onthardingsprojecten toelichten. Ontharden is het wegnemen van verharde 
terreinen zodat we meer groen of waterdoorlatende oppervlakten kunnen creëren. Hier behandelen we enkel 
de projecten waar verharding wordt uitgebroken om plaats te maken voor kwalitatief groene ruimtes. Dit heeft 
een positieve invloed op het klimaat en biedt meer ruimte voor nieuwe bomen. 

In 2019 gaf Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel vijf miljoen euro 
aan 22 proeftuinen voor ontharding. Uit de 138 dossiers die werden ingediend, worden twee Roeselaarse 
onthardingsprojecten gesubsidieerd en ondersteund. 

Beton, asfalt en gebouwen verdwijnen en de vrijgekomen ruimte wordt heringericht met groen. Dit maakt de 
stad leefbaarder voor haar nabije omgeving en heeft een positief effect op de klimaatuitdagingen.

In de kijker: Wijk Sint-Jozef krijgt groene ontmoetingsruimte

3Architecten verhuisde naar de voormalige Sint-Jozefskerk en koppelt aan zijn nieuwe kantoren een polyvalente 
ruimte voor de buurt. En daar zagen we als Stad enkele kansen opduiken om de identiteit van deze omgeving te 
versterken. 

Samen met 3Architecten verwijderen we minstens 1.600 vierkante meter verharde oppervlakte rond de Sint-
Jozefskerk om er een nieuwe, verkeersveilige en groene ontmoetingsruimte te realiseren. Samen met de buurt, 
school Sint Jozef (scholengroep Sint-Michiel) en de jongeren van de Chiro. 

Mooi meegenomen: de ontharding en de nieuwe babbel- en speelplek maken de mobiliteit in de buurt en rond 
de school veiliger. 
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Wegenisprojecten

We willen onze wegen duidelijker maken, voor inwoners en bezoekers. Bomen spelen hier een belangrijke 
rol als verkeersgeleider, verkeersremmer of als herkenningspunt. Met bepaalde boomsoorten geef je 
straattypes een identiteit. Ze leiden het verkeer in de juiste richting en creëren een duidelijke hiërarchie in het 
Roeselaarse wegennetwerk.

Bomen maken onze wegen bovendien mooier. Ze dragen bij tot een aangenaam, verwelkomend stadscentrum, 
versterken de stadsidentiteit en vergroten de oriëntatie. Ons wegennetwerk transformeren vraagt een 
doordachte strategie waarbij we voor elk project bekijken hoe we met groen en bomen meerwaarde creëren. 
Momenteel is de ruimte voor bomen beperkt tot het omvormen van een parkeerplaats naar een plantvak. In 
uitzonderlijke situaties verbreden we straten of kiezen we voor gebundeld parkeren. Ook de omvorming van 
een dubbel- naar een éénrichtingstraat biedt kansen voor het planten van bomen.

Elk wegenisproject biedt de kans om een groenere straat te creëren. En dus bekijken we aandachtig waar we 
bomen kunnen planten. Opnieuw volgens het principe: de juiste boom op de juiste plaats. Het resultaat is een 
meer aantrekkelijke, veiligere en groenere weg. 

Acties

Een aantal van deze wegenisprojecten zijn: Gitsestraat (ten noorden van Bobijnstraat); Kwadestraat (AWV); 
Hoveniersstraat - Dweersstraat; Brugsesteenweg (Noordlaan - Kon. Leopold III-laan); Ardooisesteenweg 
(tussen Beversesteenweg en Mandellaan); Oekensestraat; Ooststraat (van Jan Mahieustraat tot Stationsplein); 
Wijnendalestraat fase 2; Gitsestraat, Spoelstraat, Bobijnstraat, Honzebroekstraat en Lakenstraat;  
Ten Bunderenstraat, Bheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat; Kazandstraat; Spanjestraat;  
Arme Klarenstraat; Izegemseaardeweg (tussen Ardooisesteenweg en Kleine Ardooisestraat); Beversesteenweg 
(tussen Roelensbeekstraat en Grote Ring R32); Noordstraat; Meensesteenweg (R32-Beitem).

In de kijker: Godelieve vergroent

De komende jaren zet Roeselare in op het verbeteren van de 
leefbaarheid in de Godelievewijk. De brede straten in de wijk zijn 
puur functioneel ingericht en hebben een hard, versteend karakter. 
Bij de herinrichting is er plaats voor zowel voetgangers, fietsers als 
voertuigen en zetten we in op een hogere verkeersveiligheid.

Door de verharde oppervlaktes tot een minimum te herleiden, 
creëren we ruimte voor groen en bomen. Met een selectie van de 
geschikte vaste planten kunnen we het hemelwater opvangen, 
zuiveren en vertraagd laten infiltreren in de bodem. Dit verhoogt de 
biodiversiteit en draagt bij tot een beter waterbeheer.

Meer informatie: www.godelieveleeft.be > Godelieve vergroent 

Private stadsontwikkelingen

Private stadsontwikkelingen zijn grote bouwprojecten of verkavelingen die door externe partijen worden 
aangevraagd en uitgevoerd. Deze projecten hebben een grote invloed op de stad. Niet enkel door de bebouwde 
oppervlakte, ook door de meerwaarde die ze creëren op het vlak van vergroening. Stad Roeselare zet bij deze 
projecten in op een kwalitatieve groene invulling van de open ruimtes. Dit is een extra kans om nieuwe bomen 
aan te planten. 

In het proces van de omgevingsvergunningsaanvraag is het Groenplan #VANRSL de basis. Vanuit de 
verschillende beleidsdomeinen worden de aanvragen geadviseerd en bijgestuurd waar nodig. Ook voor het 
thema groen. Grootschalige aanvragen toetsen we zorgvuldig af aan de groenvisie van de Stad op lange termijn. 

Om meer impact te hebben op stedenbouwkundige aanvragen is er een evaluatie en herziening van 
het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement voorzien. Bij ruimtelijke- en bouwprojecten is groen 
voortaan een basisbehoefte. Nieuwe woonontwikkelingen moeten voldoen aan een minimum van openbare 
groenoppervlakte, namelijk 15 procent. Die norm verhogen we gradueel naar gelang het project. We willen de 
biodiversiteit in onze stad verhogen en ruimte maken voor groenzones, waterlopen en groeiruimte voor bomen.

Roeselare ziet er op toe dat waardevolle bomen maximaal behouden blijven en geïntegreerd worden in de 
ontwerpen. Moet er toch een boom sneuvelen? Dan willen we dat maximaal gecompenseerd zien. Het liefst 
in natura. Soms is dat niet mogelijk en dan vragen we de financiële waarde van de bomen te storten in het 
gemeentelijk bomenfonds. Dit gebeurt volgens bepaalde criteria. Deze regel hanteren we ook voor kleinere 
projecten waar openbare groenzones niet noodzakelijk of nuttig zijn. En ook bij de verkoop van restgronden 
of noodzakelijke kapvergunningen kan er een financiële compensatie gevraagd worden. Met dit bomenfonds 
financieren we bijkomende groen- en boomprojecten. 

Bedrijventerreinen

Volwaardige natuurzones op een bedrijventerrein zijn mogelijk. Dit leggen we vast in een inrichtingsplan. 
Daarin staat waar de collectieve groenbuffers moeten komen, waar het hemelwater gebufferd wordt en welke 
bomen langs de wegen worden aangeplant. Door in het inrichtingsplan voldoende buffer- en inkledingsgroen 
voor het volledig bedrijventerrein te voorzien worden volwaardige natuurzones gecreëerd. Telkens in 
combinatie met waterbuffering, voor bijkomende ecologische meerwaarde.

Op bedrijventerreinen kiezen we voor streekeigen plantgoed. Dit is goed voor de dieren die er leven. We 
moedigen individuele bedrijven ook aan om zelf ecologische meerwaarde te creëren. Zo voorzien we in de 
voorschriften voor de verschillende percelen al richtlijnen voor streekeigen bomen en hagen. Bijkomende 
vergroening is zeker mogelijk en wordt toegejuicht. Zo kan er ingezet worden op het vergroenen van 
daken, gevels en braakliggende restgronden. De Stad onderzoekt nog in welke mate we bedrijven kunnen 
ondersteunen om de biodiversiteit en ecologische waarde van hun terrein te verhogen.
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As 3: De tuinen #VANRSL

Privétuinen beslaan in Vlaanderen negen procent van de totale oppervlakte. De helft van die tuinzones bestaat 
uit gazon, een derde is verhard. Toch spelen tuinen een belangrijke rol in ons ecosysteem, in het behoud van de 
biodiversiteit en in het realiseren van maatschappelijke doelen. Zeker in een stad. En het planten van een boom 
in je tuin is de perfecte manier om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

In de tuinen #VANRSL ziet de Stad kansen om 10.000 nieuwe bomen te planten. Zo dragen we met z’n allen bij 
aan duurzaam tuinieren. Als we allemaal een kleine inspanning leveren om duurzaam te tuinieren, kunnen we 
samen veel verwezenlijken. Want vele kleintjes maken één grote.

Voor inwoners die geen eigen tuin hebben, maar wel tien groene vingers onderzoeken we welke boomperken 
in de stad in aanmerking komen voor adoptie.

Oproep

Doe jij al mee aan het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen? Registreer je tuin op www.mijntuinlab.be, bereken 
je tuinscore en ontvang tips en projecten op maat van je tuin. Je helpt er niet alleen de wetenschap, maar ook je 
eigen tuin mee vooruit.

Boombonnen

De Stad wil de Roeselarenaar sensibiliseren en aanzetten om bomen te planten in eigen tuin. Daarom voorzien 
we binnenkort boombonnen voor:

• Elke nieuwe inwoner van de stad

• Iedereen die in het huwelijk treedt

• Iedereen die wettelijk gaat samenwonen

• Iedereen die een kind krijgt of adopteert

• Iedereen die een huwelijksjubileum viert

Met deze bon kan je bij de Roeselaarse tuinhandelaars een tuinboom aankopen.

In de kijker: Liefdesbomen

Heb je niets te vieren en kom je niet meteen in aanmerking voor een boombon? Niet getreurd! De Stad 
ondersteunt jaarlijks de liefdesbomenactie van de vzw Meer Bomen in Roeselare. 

Kort samengevat: iedereen die in Roeselare of in de deelgemeentes woont, kan jaarlijks gratis een liefdesboom 
bestellen en aanplanten in de tuin. 
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