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Excursie Speellandschappen:
wilde landjes in de streek van Schelde en Durme
zaterdag 5 mei 2018
We bezoeken verschillende speelplekken waar Regionaal Landschap ScheldeDurme in samenwerking met de lokale partners én Provincie Oost-Vlaanderen
werkte aan een speellandschap. We bezoeken deze keer geen scholen of parken
maar wel “wilde landjes” waar kinderen na schooltijd vrij kunnen spelen in een
natuurlijke omgeving. De bus brengt ons naar plekken die sterk verschillen qua
schaal en opzet, maar weerkerend is het gebruiken van de streekeigen
landschappelijke kenmerken en het 'wild' houden van de plekjes: er was visie en
een ontwerp, er was participatie en samenwerking, maar het blijft natuur en
avontuur, ook na de aanleg.

Voor wie?
Voor al wie professioneel betrokken is bij het participatietraject, ontwerp, aanleg
en beheer van speelnatuur op kleine en grote terreinen: groen- en
jeugdmedewerkers van gemeenten, ontwerpers, leerkrachten, begeleiders, NMEmedewerkers, regionale landschappen…
Wat voor plekken bezoeken we?
•Naschoolse kinderopvang Sint-Jozef/De Boomhut (Wetteren)
•Openbaar speelplein (Laarne)
•(oud) speelbos: De Vaag (Waasmunster)
•Semi-openbare tuin jeugdzorginstelling (Waasmunster)
•(nieuw) speelbos: Rozekensbos (Aalst)
•NME-schuur Heuvelpark (Aalst)
Meer achtergrondinfo over deze projecten:
http://www.rlsd.be > projecten > educatie > speelnatuur
Een organisatie van Springzaad.be vzw i.s.m. Regionaal Landschap
Schelde-Durme en provincie Oost-Vlaanderen

Programma
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30

Onthaal en welkom
Naschoolsekinderopvang Sint-Jozef/De Boomhut
Visie van de naschoolse kinderopvang (én crèche) op
buitenspelen, vergelijken kinderspel voor en na de aanleg
Karen Meirlaen – directrice Sint-Jozef

10:30 – 11:40

Openbaar speelplein Laarne
Rol van de jeugddienst, ondersteunen speelpleinwerking,
ontmoetingsruimte voor inwoners, landschap tot in de
dorpskern halen
Pieter-Jan Teirlinck – jeugddienst Laarne

11:40 – 12:40

Speelbos De Vaag
Spelen vroeger en nu, geschiedenis van de Vaag als speelbos,
rol van een schepen bij ontwikkeling speelbos,
samenwerking, gebruik van een openbare vuurput
Ludo Lenaerts – voormalig schepen van Openbare Werken,
Mobiliteit en Groenvoorziening Waasmunster
Picknick op een verrassende locatie
Semiopenbare tuin jeugdzorginstelling
Jeugdzorg in de maatschappij, belang van spelen bij een
gezonde ontwikkeling van het kind, tieners en de
natuur/werken in de tuin, time-out project in het groen
Wieter Van Parijs – coördinator De Morgenster en De Knoop

12:40 – 13:40
13:40 – 15:25

15:25 – 16:25

Speelbos Rozekensbos
Boscompensatiefonds, visie van een stad op speelnatuur en
natuurbeleving, samenwerking
Jens De Bruycker – milieuambtenaar Aalst

16:25 – 17:10

NME-schuur Heuvelpark
Missie stad Aalst om groene rand te creëren rondom de stad,
integratie van speelnatuur met recreatieve groene routes en
groenpolen.
Evelyne Fiers – strategisch project Landschap van Erembald
tot Kravaalbos
Omstreeks 17:30 kan je op de trein springen in Aalst station of
je rijdt terug mee naar de startlocatie in Wetteren met
aankomst rond 18:00.

17-30 – 18:00

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via dit inschrijvingsformulier.
Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt!
Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van betaling!
Betalen kan door het correcte bedrag te storten op rekeningnummer van Springzaad.be vzw:
BE70 5230 8074 7525, met vermelding van ‘Speellandschappen - NAAM + VOORNAAM’
Deelnameprijs: €25
Voor alle deelnemers is een gezonde en lekkere vegetarische lunch inbegrepen in de prijs.

Locatie en bereikbaarheid
We spreken af aan De Speelboom in Wetteren.
Adres: Wegvoeringstraat 63c in Wetteren.
GPS: voor zeker de “c” in bij adres, anders kom je uit aan een oude, niet gebruikte voordeur….
Beschrijving: in de Wegvoeringsstraat, zie je een lange muur met inrit naar de parking van het
Wit-Gele Kruis. Hier hangen ook al de banners van “de speelboom” en “de boomhut”. Op de
parking ga je naar links en naar beneden richting de Schelde. Dan zie je een moderne
nieuwbouw. Hier moet je zijn!
Openbaar vervoer:

met de trein tot Wetteren
de locatie ligt op een kwartier wandelen van het station, de wandeling gaat dwars door
het centrum van Wetteren, over de grote markt.

Auto:
Je kan parkeren op de parking van het Wit-Gele Kruis.

