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Groen speelweefsel

Wat?

Waarom?

Waar en hoe?

Ideeën en info: www.groenspeelweefsel.be



Gemeente Riemst 

Bert Cilissen
schepen van Jeugd, Onderwijs, Volwasseneducatie, 

Tewerkstelling en Aankoopbeleid



Riemst in een notendop

16.600 inwoners

58 km² waarvan 

7,8 km² woongebied

13 kerkdorpen





Groen speelweefsel in Riemst

Riemst is plattelandsgemeente => veel ruimte?!

• Meeste oppervlakte is ingenomen voor landbouw (82%)

• Zeer weinig bos (<1%) en bestaande bossen zijn beschermd 

• Dorpskernen zijn van elkaar geïsoleerd door uitgestrekte velden

• Verkavelingswegen zijn gevaarlijk voor zwakke weggebruikers (max. 
toegelaten snelheid 90 km/u.)

• Trage wegen zijn onvoldoende gekend of soms ingenomen door privé

• Grote afstanden, zeker voor kinderen

• Goede visie nodig om tot een evenwichtig groen speelweefsel te komen



Kindvriendelijke ruimte op het platteland

• Plekken creëren voor kinderen en jongeren (speelruimte)

• Scholen, jeugdlokalen, recreatieve plekken goed en veilig bereikbaar

• Natuur toegankelijk maken

• (Lange) verbindingen tussen kerkdorpen interessanter maken

• Kindplekken goed bewegwijzeren

• Openbare ruimte aantrekkelijker maken voor kinderen en jongeren



Meervoudig ruimtegebruik

• Openbare ruimte efficiënt gebruiken

• Leefbaarheid van de dorpen in functie van jonge gezinnen en 
kinderen  goede leeftijdsmix

gezinnen senioren kinderen

jongeren verenigingen toeristen

…



Interdienstelijke samenwerking

Inrichten van ruimte voor meervoudig gebruik vraagt meervoudige 
deskundigheid

• Ruimtelijke ordening

• Milieu

• Mobiliteit

• Sport en recreatie

• Welzijn (senioren/jeugd/anders 

validen

• Platteland

• Lokale economie

• Technische dienst

• Cultuur (heemkunde/socio-

cultuur)

• Toerisme



Het plan

• Opmaken van een groen speelweefselactieplan
• Uitgaan van bestaande situatie/informatie en bestaande studies 

• GIS, dorpsfoto’s, stoepen- en pleinenplan, trage wegen, groenstructuur, …

• Behoeften op dorpsniveau maar ook op gemeenteniveau 

• Acties met timing en raming om tot een goed uitgebalanceerd, transparant 
speelweefsel te komen

• Kindplekken

• Nieuwe speelplekken

• Bestaande opwaarderen

• Verbindingen

• Veel gebruikte wegen door kinderen en jongeren verbeteren

• Goede bewegwijzering

• Missing links

• Dorpen beter verbinden 

• Onderhoud (wordt vaak over het hoofd gezien, maar is zeer belangrijk)



Externen voor opmaak actieplan

voldoende kennis van de gemeente

coördinatie van alle informatie

Betrokkenheid van vele gemeentelijke diensten

Duurzame inrichting van openbare ruimte



Gemeente Hechtel-Eksel

Katelijne Ulenaers
Diensthoofd Samenleving



Landelijke gemeente, Lage Kempen



Project Groen Speelweefsel: de start

Eind 2010: 

Hallo 

We zijn op zoek naar 4 Limburgse pilootgemeenten voor het project Spelen en ravotten in 
Limburgs groen. 

Hoofddoelstelling van het project is: vraag en aanbod van speelnatuur beter af te stemmen 
door analyse van de bestaande en de gewenste structuur van het lokale speelweefsel.  

Er wordt een typologie ontwikkeld om de diverse speelplekken voor kinderen in te delen, zodat 
er beleidsmatig beter kan worden ingezet op speelgroen voor kinderen.

Daarnaast wordt voor de gemeenten een GIS instrument ontwikkeld voor opvolging en analyse 
van de speelplekken, zodat dit door gemeentelijke jeugddiensten en ruimtelijke planners 
gebruikt kan worden. 

Hilde Vanderlinden 
Stafmedewerker 
Provinciale Jeugddienst 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt



Project Groen Speelweefsel: de partners

‘Spelen en 
ravotten in 
Limburgs 

Groen’

Provinciale 
Jeugddienst

BOS+

Kind en 
Samenleving

Steunpunt 
Jeugd

ANB

Gemeente 
Hechtel-

Eksel



Project Groen Speelweefsel: het denkwerk

• Stuurgroep

• Focusgroepen (Jeugdraad & klassen)

• Engagement van gemeente: 

- Structuur in speelnatuur plekken

- Minstens 1 terreinrealisatie (subsidie 5000 euro)

- Expertise delen binnen Vlaanderen



Project Groen Speelweefsel: de keuzes

• Inventaris speelplekken -> 26 locaties!

• Groen weefsel versterken door groene speelruimte 
tot in de kernen te brengen

• Selectiecriteria:

- Bestaand speelterrein

- In een woonbuurt

- Update nodig

• Beslissing:

- 5 buurtspeelterreintjes herinrichten 
als groene speelweefselzone

- Bosland doortrekken tot 
in de buurten



Project Groen Speelweefsel: de uitvoering

• Concrete terreinrealisatie: Klimboom

Schets

Actieplan



Project Groen Speelweefsel: de uitvoering

• Regionaal Landschap Lage Kempen en gesubsidieerd binnen 
het project Bosland:

- Ontwerp en terreininrichting van 5 buurtspeelpleintjes

Criteria:

• Inrichting met focus op avontuur en natuur 

• Bestaande speeltuigen in goede staat behouden



Project Groen Speelweefsel: de uitvoering



Project Groen Speelweefsel: zoals het nu is



Project Groen Speelweefsel: de kaart

http://www.routeyou.com/user/planner/121984/spelen-in-het-groen

Interactieve Speelweefselkaart

http://www.routeyou.com/user/planner/121984/spelen-in-het-groen




Conclusie:
Meer speelweefsel in jouw gemeente betekent

• Meer veilige en gezonde speelruimte voor kinderen 

• Meer biodiversiteit

• Opwaardering van de openbare ruimte



Of dus: minder…



En meer…



• Een traject op maat: een actieplan, inventarisatie, 
coördinatie

• Ontwerp met focus op kind- vriendelijkheid, avontuur en 
natuur

• Betrokkenheid van vele gemeentelijke diensten en 
participatie van verschillende doelgroepen

Gemeente van de Toekomst partners helpen u met



ZIJN ER NOG VRAGEN?,



Contact

• Rani Bracke – BOS+

rani.bracke@bosplus.be

09 264 90 49

• Sien Cromphout – BOS+

sien.cromphout@bosplus.be

09 264 90 54

• www.bosplus.be

mailto:rani.bracke@bosplus.be
mailto:sien.cromphout@bosplus.be
http://www.bosplus.be/


Gemeente voor de Toekomst

www.gemeentevoordetoekomst.be

www.bblv.be

Lisa Huylebroeck 

Netwerkmedewerker Bond Beter Leefmilieu

T 02/282.19.40 Email | lisa.huylebroeck@bblv.be

www.gemeentevoordetoekomst.be
www.bblv.be





