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SPEELS IN
 D

E W
IN

D

O
m

 A
lveringem

 aantrekkelijker te m
aken voor jonge 

gezinnen, w
ordt in het centrum

 van het dorp een oud 

schoolterrein aangekocht dat een thuis m
oet bieden aan 

verschillende kinder- en jeugdinitiatieven (kinderdagverblijf, 

buitenschoolse kinderopvang, jeugdbew
eging, 

speelpleinw
erking, tekenacadem

ie, m
uziekschool en 

jeugdhuis).

V
isie

Fris in het Landschap ontw
ikkelt een stedenbouw

kundige 
visie voor de jeugdsite en haar ruim

ere om
geving. D

e 
achterliggende gedachte is dat de site goed zal functioneren 
als ze is ingebed in het dorpsw

eefsel en als kinderen en 
jongeren er veilig en autonoom

 naar toe kunnen. Er w
ordt 

voor het hele dorp een speels netw
erk van w

andel- en 
fietslussen uitgetekend dat alle voor kinderen en jongeren 
belangrijke plekken verbindt (figuur 1). H

et is geënt op het 
landschap en w

ordt gedragen door een kindvriendelijke 
blauw

-groene structuur. 

D
e jeugdsite is als een natuurrijk park opgevat dat niet alleen 

een leuke plek vorm
t voor de jeugd, m

aar ook voor alle 
andere bew

oners en bezoekers. D
e natuurlijke beplantingen 

vorm
en geen ‘kijkgroen’; ze staan garant voor avontuurlijke 

kw
aliteit. N

iet het spelen in de natuur, m
aar het spelen m

et 
losse natuurlijke m

aterialen staat centraal.

D
uurzaam

heid is een belangrijk uitgangspunt in het ontw
erp 

(figuur 2). Er is aandacht voor zow
el m

ens, natuur, m
ilieu en 

landschappelijke aspecten (vb. recuperatie van m
aterialen, 

gesloten grondbalans, w
aterbuffering en w

aterinfiltratie, 
duurzam

e m
aterialenkeuze, gebruik van autochtoon 

plantgoed, natuur- en m
ilieuvriendelijke beheerrichtlijnen, 

slim
m

e m
obiliteit, integrale toegankelijkheid en 

landschappelijke integratie). 

Sam
en drom

en, denken en doen!
D

e jeugdsite is sam
en m

et de toekom
stige gebruikers 

ontw
ikkeld. N

iet alleen bij het ontw
erp, ook bij de aanleg en 

het beheer zijn alle betrokken partijen betrokken (kinderen, 
jongeren, jeugdraad, jeugdw

erkinitiatieven, om
w

onenden, 
kinderparlem

ent, gem
eentelijke diensten).  

Bij het opm
aken van de offerte w

erd duidelijk gekozen 
om

 hierin te investeren (figuur 3). H
et intensieve 

participatietraject zorgt ervoor dat het ontw
erp aansluit bij 

het ‘verhaal’ van de bew
oners, inspeelt op hun specifieke 

noden, w
ensen en drom

en en vertrekt vanuit de kennis 
van de gem

eentelijke diensten. D
e kans op slagen en de 

m
aatschappelijke betrokkenheid bij het project w

orden 
hierdoor veel groter.

N
atuurrijke en avontuurlijke inrichting 

Verspreid over het terrein van 0,85 ha bevinden zich vier 
gebouw

en. D
e zones rond de gebouw

en zijn ontw
ikkeld 

in functie van de gebruikers ervan, m
aar blijven w

el 
toegankelijk voor iedereen. 

O
p het uitnodigend onthaalplein aan de straatkant 

doet een verhoogd grasovaal dienst als podium
 voor de 

m
uziekacadem

ie en de dorpsfanfare. D
e zitstam

m
en zijn 

ideale hangplekken voor de jongeren uit het jeugdhuis (zien 
en gezien w

orden). Een speels betonpad (skate-lijn) leidt 
van het onthaalplein naar een betonovaal in het hart van 
de jeugdsite en vorm

t een uitnodigende zicht as (figuur 4). 
Langs het betonpad ligt een slinger speelheuvels en w

adi’s. 
Ze vorm

en boeiende en uitdagende speelelem
enten die 

de ruim
te in verschillende delen com

partim
enteren. D

e 
speelheuvels geven beschutting tegen de overheersende 
polderw

ind; ze vorm
en uitkijkposten, intiem

e zithoekjes, 
een am

fitheater, lange zitbanken, spannende crossheuvels...
(figuur 5). D

e w
adi’s vangen alle w

ater af dat van de paden 
afvloeit en de overloop van de regenw

aterputten. Bij het 
kinderdagverblijf is een w

atertrap m
et pom

p voorzien 
(figuur 6).

D
e beplanting is zeer natuurrijk. D

oor ruim
te te geven aan 

natuur, w
ordt im

m
ers ook ruim

te gegeven aan kinderen. O
p 

enkele plaatsen w
ordt het gras intensief gem

aaid, m
aar het 

grootste deel van het terrein bestaat uit bloem
enw

eiden 
m

et inheem
se soorten. O

m
 de natuur- en belevingsw

aarde 
te vergroten w

erden in de bloem
enw

eiden duizenden 
bloem

bollen aangeplant en w
erden gazonpaden doorheen 

de bloem
enw

eiden gem
aaid. Verspreid over het terrein 

staan bom
en, w

aaronder enkele oude lokale fruitrassen, 
die voor schaduw

 zorgen en op term
ijn ook als klim

boom
 

en kam
penbouw

plaats dienst zullen doen (figuur 7). Een 
gem

engde inheem
se haag m

et zoveel m
ogelijk autochtoon 

plantgoed, vorm
t een voor zow

el m
ensen, vogels als insecten 

interessant scherm
 m

et de buren. 

Bij het ontw
erp w

erd rekening gehouden m
et een 

toekom
stig arbeidsextensief en pesticidenvrij beheer, zow

el 
voor de verhardingen als voor de beplanting: gestabiliseerd 
gras kan gew

oon gem
aaid w

orden; betonpaden kennen 
am

per kruidgroei (door afw
atering naar w

adi zijn ze toch 
‘w

aterdoorlatend’); de bloem
enw

eiden w
orden tw

ee 
m

aal per jaar gem
aaid en de gazonzones w

orden m
et een 

m
ulchm

aaier gem
aaid om

 het groenafval te beperken.

14
15


