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www.natuurpunt.be/openstellen-gebieden



Onze natuurgebieden zijn de visitekaartjes van onze vereniging. We stellen ze open
voor iedereen, natuurliefhebbers maar ook recreanten en meer dan ooit, kinderen.
Natuurbeleving is van groot belang voor hun fysieke, psychische, cognitieve en
sociale ontwikkeling. Onderzoek wees bovendien uit dat positieve, speelse
natuurervaringen op jonge leeftijd het respect en de liefde voor natuur aanwakkeren.
Willen we het draagvlak voor natuur in de toekomst behouden en verbreden, dan
moéten we inzetten op de nieuwe generatie. Het jonge volk een warm welkom bieden
door ze te laten doen wat ze het liefst doen: ravotten, speuren, fantaseren en
ontdekken, is daartoe een belangrijke stap. We doen dat met de aanleg van
speelzones, beleefpaden, avontuurlijke en rustige hoekjes, voor elk kind wat wils.

Hiervoor moeten we niet perse de grote middelen inzetten. Ook eenvoudige ingrepen
naast een wandelpad vormen snel een spelprikkel. De voorziene spelelementen
moeten veilig zijn, maar kinderen behouden het recht om het avontuur op te zoeken
en risico's al doende af te tasten. Zo trainen ze hun fysieke en cognitieve
vaardigheden en ontwikkelen ze spelenderwijs een gezonde veiligheidsattitude.
Omdat dit een essentieel onderdeel is van hun ontwikkeling zetten wij bewust en
doordacht in op uitdagend en risicovol spelen. Het spreekt voor zich dat gevaarlijke
spelelementen niet thuishoren in onze gebieden.

Als we speelzones inrichten, bouwen we belevenissen en werken we aan mooie
herinneringen. Bovendien groeien deze kleine natuurliefhebbers later misschien uit
tot enthousiaste vrijwilligers. Het is een investering in gezondheid, geluk en groen.

1. INLEIDING



Visie voor openstelling

“Natuur voor Iedereen” is een slogan waar Natuurpunt veel belang aan hecht. We
stellen onze gebieden open om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de
natuur.

“Natuur voor Kinderen” is eveneens een opdracht die we als beheerteam in het
achterhoofd moeten houden. Bij de opmaak van beheerplannen en
toegankelijkheidsregelingen is het goed dit aspect zeker aan bod te laten komen. Bij
het eerste overleg bekijken we wat eventueel mogelijk is om de beleving voor kinderen
in de natuur te vergroten.

Bij de opmaak van het beheerplan van een natuurgebied is openstelling een
belangrijk onderdeel. Het beheerteam, de planners en de consulenten natuurbeleving
bepalen in onderling overleg waar wandelpaden, toegangen en evt. speelzones,
rustbanken, belevingselementen... komen. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de
optimale bescherming van de fauna en flora in het gebied. In de meest kwetsbare
zones zijn rust en stilte bijzonder belangrijk. De wandelwegen en zones met meer
activiteit zullen, als de ruimte het toelaat, zoveel mogelijk in de periferie gesitueerd
worden.



TR’s en speelzones

TR’s en speelzones

Samen met je planner en consulent Natuurbeleving maak je een openstellingsplan op
voor je natuurgebied. Met dit plan als basis worden de wandelroutes uitgestippeld,
eventuele vlonderpaden of bruggen ingepland en de speelzones aangeduid. Het
openstellingsplan wordt de basis voor de toegankelijkheidsregeling. Dit is de juridische
vertaling van het openstellingsplan en moet goedgekeurd worden door de Vlaamse
overheid (ANB). Een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling bevat alle bepalingen in
verband met de openstelling van het gebied.

Een (natuur)speelzone is een bepaald bos-
of natuurgedeelte dat permanent of
gedurende een vaste periode toegankelijk
is. De zone dient voor het spel van min 18-
jarigen en hun begeleiders en wordt
opgenomen in het natuurbeheerplan en in
de toegankelijkheidsregeling (TR). De
natuurspeelzone wordt in het natuurgebied
aangeduid met het speelzone-bord.

In een TR kan je ook andere belevingszones opnemen dan enkel een speelzone. Je
bepaalt waar er ruimte is voor overnachten (bivakzone) of voor een picknickplek (vrij
toegankelijke zone) of vuurplaats. Deze zones stel je zo open voor iedereen zonder
verdere toestemming of enkel na akkoord van de beheerder, bijvoorbeeld in het kader
van een JNM-kamp.

Voor meer informatie over openstelling en toegankelijkheid kan je terecht bij je
planner en consulent Natuurbeleving. Verder vind je nuttige informatie en
voorbeelden van openstellingsplannen en toegankelijkheidsregelingen op de website
van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) via https://www.natuurenbos.be/
toegankelijkheid.



Afwegingskader en handvatten voor het aanduiden van
natuurbelevingsplekken

1. Ecologisch:

is een speelzone op deze plek
verantwoord voor de natuur?

a. Draagkracht van de zone

b. Afwezigheid van waardevolle biotopen
en soorten

c. Kwetsbaarheid van de bodem voor
betreding en erosie

d. Randen en “Rest”zones natuurgebied

e. Advies van de planner

2. Ruimtelijk:

is de locatie goed gelegen als speelzone?

a. Vlotte en veilige bereikbaarheid

b. Nabijheid woonkernen of
jeugdbeweging

c. Oppervlakte van de speelzone:

min. 0,25 ha voor een niet ingerichte
speelzone, hoe groter, hoe groter de
draagkracht

d. Duidelijke fysische grenzen van de zone
(paden, gracht,,...)

3. Belevingswaarde:

is de locatie leuk als speelzone?

a. Takken, omgevallen bomen

b. Water, reliëf en markante natuurlijke
elementen

c. Variatie in vegetatie, openheid

d. Uitnodigend om te spelen

e. Jaarrond gebruik mogelijk

4.Haalbaarheid:

is het haalbaar om hier een speelzone te
voorzien?

a. Is er overleg geweest met de
buurtbewoners, met het lokale bestuur?

b. Handhaving: wie controleert?

c. Argument voor ruimer globaal kader

d. Sociale controle

e. Bekendheid en traditie van het gebied
als speelplek



Op basis van de schets en/of het openstellingsplan gaan we op zoek naar inpasbare, te
realiseren speelelementen. We laten ons hierbij inspireren door foto’s van initiatieven die
vrijwilligers zelf kunnen maken of door grotere speelelementen die verwezenlijkt kunnen worden
via projecten.

2. Inspirerende voorbeelden





Speelelement Kostprĳs Complexiteit Vrĳwilligers-
uren

Risico Meer informatie

Klimboom laag eenvoudig weinig risico maar
aanvaardbaar
mits zachte
ondergrond

Aan de hand van aangepaste infobordjes kan je een
klimboom linken metWilde buitendingen.

Kamp van takken laag eenvoudig weinig geen Wereldwĳd zĳn takken het meest gebruikte
kinderspeelgoed. Door takken aan te bieden,
ontwikkelen kinderen hun creatieve vrĳheid en
worden ze gestimuleerd om gebruik te maken van
hun fantasie om er een heus fort mee te bouwen.

Modderpad laag eenvoudig weinig geen Aan de hand van aangepaste infobordjes kan je een
modderpad linken metWilde Buitendingen. Zorg ook
voor een mogelĳkheid om over het modderpad te
lopen zonder vuil te worden en om ook tĳdens de
zomerperiode te kunnen genieten van de modder.

Vuurkring laag eenvoudig weinig risico maar
aanvaardbaar
mits het
houden van
afstand

Met brandhout en enkele grote stenen creëer je in
een mum van tĳd een gezellige vuurkring. Rond de
vuurplaats kunnen omgevallen boomstronken perfect
dienen om op te zitten.

Boomstamtroon betaalbaar eenvoudig weinig geen Voor meer informatie, zie fiche pagina 19

Wegwĳzers uit hout betaalbaar eenvoudig weinig geen Met een originele houten wegwĳzer wĳs je kinderen
gemakkelĳk de weg naar speelnatuur en uren
plezier.
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Speelelement Kostprĳs Complexiteit Vrĳwilligers-
uren

Risico Meer informatie

Zitmeubilair duur eenvoudig weinig geen Richtprĳzen NLZ
Boomstamzitbank standaardmodel 3m (excl. btw)
€435 + €280 voor levering en plaatsing
Picknickset standaardmodel 3m (excl. btw) €1510 +
€400 voor levering en plaatsing
Optie: logo vanaf €140 per stuk

Parcours op omgevallen
bomen en ingegraven
stamstukken

laag eenvoudig gemiddeld weinig risico Indien omgevallen boomstammen voorhanden zĳn,
kan men deze eventueel verleggen en gedeeltelĳk
ingraven om een uitdagend parcours te creëren.

Speelheuvel en wadi laag eenvoudig gemiddeld weinig risico Het zand uitgegraven uit de wadi kan worden
hergebruikt om een speelheuvel mee aan te leggen.
Maak ook gebruik van het natuurlĳke reliëf van het
natuurgebied.

Blotevoetenpad laag eenvoudig veel weinig risico Voor meer informatie, zie fiche pagina 14

Boomschĳvenpad laag gemiddeld veel weinig risico Voor meer informatie, zie fiche pagina 16

Stapstenenpad laag gemiddeld gemiddeld weinig risico Met enkele grote stenen leg je een avontuurlĳk pad
van stapstenen aan, bĳ voorkeur door het water of
op een droogvallend stuk. Richtprĳs stenenpad:
€30/m. Voor meer informatie, zie fiche pagina 26

Boommikado duur gemiddeld weinig risico maar
aanvaardbaar
mits zachte
ondergrond

Voor meer informatie, zie fiche pagina 22
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Speelelement Kostprĳs Complexiteit Vrĳwilligers-
uren

Risico Meer informatie

Stapstammen betaalbaar gemiddeld weinig risico maar
aanvaardbaar
mits zachte
ondergrond

Voor meer informatie, zie fiche pagina 20
Richtprĳs stapstammen (door NLZ): €225,5 /m

steltenpad (door NLZ): €313,5 /m

Wilgenhut / bonentipi laag gemiddeld veel geen Voor meer informatie, zie fiche pagina 12

Voedselbos/eetbare
natuur

laag complex veel risico maar
aanvaardbaar
mits goed
onderhouden

Zomaar zaden en vruchten verzamelen in de natuur
kan natuurlĳk niet. Maar op speciaal daarvoor
voorziene voedselbosjes kunnen we kinderen de
kans geven terug in contact te komen met de natuur
door hun prehistorische instincten om voedsel te
zoeken naar boven te laten komen.

Evenwichtsparcours duur complex veel risico maar
aanvaardbaar
mits zachte
ondergrond

Voor meer informatie, zie fiche pagina 24

Educatieve
buiteninfrastructuur

laag complex veel geen Wat is er nu leuker dan over de natuur te leren terwĳl
je er middenin zit? Installeer een buitenklas met
boomstamzitbanken, een houten schoolbord en een
wilgenwand en verwelkom jonge, leergierige
natuurliefhebbers in je natuurgebied.

Totterpad duur complex veel risico maar
aanvaardbaar
mits zachte
ondergrond

Complexere speelelementen zoals een totterpad
kunnen onder andere gerealiseerd worden met
openstellingsprojecten. Meer info hierover vind je op
pagina 28.

Boomhut duur complex weinig geen Complexere speelelementen zoals een boomhut
kunnen gerealiseerd worden met openstellings-
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projecten. Meer info hierover vind je op pagina 28.

Uitkĳkplatform duur complex weinig geen Richtprĳs uitkĳkplatform (Tommelen, door NLZ):
€34.000
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2.1 Wilgenhut

Kostprijs: laag complexiteit: gemakkelijk Risico: geen

Een wilgenhut is een goedkope en relatief eenvoudige constructie die garant staat voor uren
speel- en verstopplezier. Kinderen kunnen gemakkelĳk worden betrokken bĳ de bouw van
een zogenaamde ‘wiglo’. Op deze manier helpen ze mee aan hun eigen speelnatuur, wat
hun verbondenheid ermee alleen maar ten goede komt.

Zelf aan de slag
1 Om gemakkelĳk je wilgenhut te maken, gebruik je verse takken of bewaar je ze met hun
voeten in het water.
2 Knip alle zĳtakjes af zodat je enkel lange takken overhoudt.
3 Graaf een cirkelvormige geul van ongeveer 50 cm diep en plant om de 30 cm een tak een
beetje schuin in de grond.
4 Vul de geul weer op met aarde en stamp hem goed aan.
5 Bind de takken aan de bovenkant samen en geef ze elke dag water tot ze sterk genoeg
zĳn om voor zichzelf te zorgen.
6 In het voorjaar zal je hut vanzelf beginnen groeien.

Tips en onderhoud
- De winter is de perfecte periode om wilgen te knotten. De takken die van die bomen
gehaald worden, kan je gebruiken om een hut te bouwen. Heb je geen knotwilgen in je
natuurgebied staan? Vraag dan eens rond bĳ je buurtafdeling.
- Om te kunnen blĳven genieten van je zelfgebouwde wilgenhut is het noodzakelĳk om elk
jaar de nieuwe scheuten in te vlechten.

Ter inspiratie
- Speelzone natuurgebied De Blankaart, Diksmuide / Houthulst

contact: deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44
- Bezoekerscentrum Het Hageven - De Plateaux, Pelt / Lommel

contact: bc.hageven@natuurpunt.be of 089 802 677

© Natuurpunt

11



12



2.2 Blotevoetenpad
Kostprĳs: laag complexiteit: gemakkelĳk risico: weinig risico

Natuur kan je niet alleen zien, ruiken en horen, maar ook voelen. Via een blotevoetenpad
maken kinderen kennis met verschillende ondergronden, texturen en oppervlakken.
Trommel ze op om kiezels, dennenappels, schors, zand en andere natuurlĳke materialen te
verzamelen en leg samen een avontuurlĳk blotevoetenpad aan.

Zelf aan de slag
1 Verzamel natuurlĳke elementen en zorg voor een verscheidenheid aan grootte, textuur en
hardheid. Enkele goede voorbeelden zĳn: gras, houtsnippers, ronde kiezeltjes, droog zand,
een omgevallen boomstam, boomschĳven, niet te scherpe natuurstenen, dennenappels en
schors.
2. Markeer de route waar het pad zal komen en graaf ongeveer 10 cm uit.
3. Leg worteldoek om de groei van onkruid tegen te gaan en zet de randen af met
boordstenen, boomstammen of houten planken.
4. Vul het pad nu met de verzamelde materialen. Zorg voor voldoende afwisseling tussen de
verschillende ondergronden.

Tips en onderhoud
- check het blotevoetenpad regelmatig op scherpe steentjes en andere mogelĳks schadelĳke
elementen om het voor iedereen aangenaam en veilig te houden.
- combineer het blotevoetenpad eventueel met een reeks stapstammen en een
boomschĳvenpad voor een uitdagend parcours op kindermaat.

Ter inspiratie
- Bezoekerscentrum Natuurpark Levende Leie - Bourgoyen - Ossemeersen, Gent

contact: bc.bourgoyen@natuurpunt.be of 09-216 44 78
- Speelbos Maldegemveld, Knesselare / Maldegem

contact: info@natuurpuntmaldegemknesselare.be

© Stein Temmerman
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2.3 Boomschijvenpad
Kostprĳs: laag complexiteit: gemiddeld risico: weinig risico

Wandelpaden hoeven niet noodzakelĳk eentonig te zĳn. Een origineel alternatief voor een
doodgewoon wandelpad is een boomschĳvenpad. Met de hulp van een paar handige
vrĳwilligers, leg je binnen de kortste keren een unieke en aantrekkelĳke wandelroute over
boomschĳven aan; leuk voor zowel kinderen als volwassenen!

Zelf aan de slag
1 Verzamel omgevallen boomstammen uit het natuurgebied.
2 Verzaag de stammen in schĳven met ongeveer dezelfde hoogte.
3 Graaf de schĳven net zo diep in dat ze met hun bovenkant min of meer gelĳk met de
oppervlakte komen te liggen. Wil je liever een iets uitdagender boomschĳvenpad? Graaf de
stammen dan zo in dat ze afwisselend op verschillende hoogtes komen te liggen.

Tips en onderhoud
- Voor arme bodems kan je kruiptĳm gebruiken tussen de boomschĳven. Deze plant kan
redelĳk goed tegen betreding en bloeit prachtig roze in de vroege zomer.
- Let op met gladheid; wanneer het geregend heeft en de boomschĳven nat geworden zĳn,
bestaat de kans dat het boomschĳvenpad glad wordt.

Ter inspiratie
- Avonturenpad Rotte Gaten, Kortenberg

contact: bc.groenevallei@natuurpunt.be
- De Speelplekke - Maskobossen, Jabbeke

contact: natuurpuntjabbeke@gmail.com

© Wim Dirckx
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2.4 Stapstammen
Kostprĳs: laag complexiteit: gemiddeld-complex risico: risico maar aanvaardbaar
mits zachte ondergrond

Met enkele stapstammen maak je zelf een leuk evenwichtsparcours voor kinderen. Deze
constructie vergt enkele handige handen en ettelĳke vrĳwilligersuren, maar eens de
stapstammen op hun plaats staan, volgen er gegarandeerd uren speelplezier.

Zelf aan de slag
1 Verzamel omgevallen boomstammen uit het natuurgebied. Let wel, elke stam moet een
stapvlak hebben met een minimum diameter van 20 centimeter.
2 Breng een afgeschuinde en splintervrĳe kop aan om de stam in de grond vast te kunnen
zetten.
3 Wissel kleine stapstammen onregelmatig af met grote stammen met een staphapje uit
voor een uitdagend steltenparcours.

Tips en onderhoud
- Combineer de stapstammen eventueel met een blotevoetenpad en een boomschĳvenpad
voor een uitdagend evenwichtsparcours op kindermaat.

Ter inspiratie
- Curieuzeneuzenmosterdpad in natuurgebied Mosterdpot - Goorbosbeekvallei, Duffel

/ Sint-Katelĳne-Waver
contact: info@natuurpuntoudespoorweg.be

- Avonturenpad Rotte Gaten, Kortenberg
contact: bc.groenevallei@natuurpunt.be

- Speelbos Averbode Bos en Heide, Averbode / Laakdal / Tessenderlo
contact: averbodebosenheide@natuurpunt.be

© Wim Dirckx
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2.5 Boomstamtroon
Kostprĳs: betaalbaar (1100€/stuk met sculptuur, prĳs NLZ) Complexiteit: gemiddeld-complex

Risico: zeer laag

Zittend op een boomstamtroon voelen jonge bezoekers zich ongetwĳfeld de koning van het
natuurgebied. Met de hulp van enkele handige en nauwkeurige vrĳwilligers die vertrouwd
zĳn met het gebruik van een kettingzaag, tover je een onopvallende boomstronk binnen de
kortste keren om tot een ware troon voor kinderen. Beschik je niet over het juiste materiaal
of over genoeg ervaring met een kettingzaag? Geen probleem, de medewerkers van Natuur
en Landschapszorg toveren met plezier jouw onopvallende boomstronk om tot een
majestueuze zitplaats op kindermaat.

Dit speelelement kan, met de hulp van enkele handige vrĳwilligers, de juiste vaardigheden
en de benodigde materialen zelf gemaakt worden. Het kan evengoed gerealiseerd worden
door medewerkers van Natuur- en landschapszorg (NLZ). Een richtprĳs van NLZ voor het
laten installeren van een boomstamtroon (met sculptuur) komt neer op €1100.

“Kinderen voelen zich de koning te rĳk wanneer ze klauteren op de boomstamtroon. Het is
aan de hand van deze kleine, maar toffe speelelementen dat we erin slagen om van een
uitstap naar het natuurgebied een kostelĳke beleving te maken voor zowel jong als oud.”

Ter inspiratie
- Speelbos Meetshovenbos (ANB), Aarschot

contact: anb@vlaanderen.be
- Tuin van Huize Ernest Claes (Natuurpunt), Zichem

© Natuurpunt
© Natuurpunt, Verteltroon Steenmarter, Tuin van Huize Ernest Claes (Zichem)
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2.6 Boommikado
Kostprĳs: duur (0 tot 370€/ per lopende meter, prĳs NLZ)
Complexiteit: gemiddeld-complex
Risico: risico maar aanvaardbaar mits zachte ondergrond

Door het plaatsen van een boommikado speelelement geef je kinderen de kans om naar
hartelust te klimmen, klauteren en balanceren. Op deze manier leren ze zelf risico’s
inschatten en oefenen ze al spelenderwĳs hun evenwichtsvaardigheden. Zorg wel voor een
aangepaste, zachte ondergrond. Snippers hakselhout, gras of zand zĳn ideaal.

Ter inspiratie
- Avonturenpad Rotte Gaten, Kortenberg

contact: bc.groenevallei@natuurpunt.be
- Bos t’Ename, Oudenaarde

contact: Paul.cardon@skynet.be (voorzitter Natuurpunt Oudenaarde Plus)

© Stein Temmerman - Hobbeldonk, Averegten © Wim Dirckx

Rotte Gaten, Kortenberg
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voorbeeldfiche boommikado:
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2.7 Evenwichtsparcours
Kostprĳs: duur (0-250€/lopende meter, prĳs NLZ) Complexiteit: gemiddeld-complex
risico: risico maar aanvaardbaar mits zachte ondergrond

Stapstammen, een blotevoetenpad en boomschĳvenpaden worden nog leuker door ze te
combineren en er één groot avontuurlĳk evenwichtsparcours van te maken. Ook omgevallen
boomstammen en ingegraven stamstukken waarop kinderen moeten balanceren, kunnen
worden toegevoegd.

Ter inspiratie
- De Speelplekke - Maskobossen, Jabbeke

contact: natuurpuntjabbeke@gmail.com

© Wim Dirckx © Stein Temmerman
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voorbeeldfiche evenwichtsparcours:
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2.8 Stapstenen
Kostprĳs: laag (0-30€/ meter) Complexiteit: gemiddeld risico: weinig risico

Een pad van stapstenen is een avontuurlĳk alternatief voor een doodgewoon wandelpad.
Daarnaast is het voor jong en oud de ideale manier om zich over ondiep water of door
drassige en droogvallende gebieden te verplaatsen. Daag kinderen uit om te balanceren op
het uitdagende stapstenenpad en laat ze zo al spelenderwĳs hun evenwichtsvaardigheid
perfectioneren.

© Stein Temmerman

Zelf aan de slag
1 Verzamel verschillende grote stenen met een min of meer vlakke bovenkant.
2 Leg de stapstenen met behulp van een kleine kraan stevig vast in ondiep water of op een
droogvallend pad.
3 Zorg ervoor dat de stapstenen voldoende boven het wateroppervlak uitsteken en stevig in
de ondergrond verankerd liggen.

Ter inspiratie
- Totterpad, Meerhout

contact Bezoekerscentrum Grote Netewoud: bc.grotenetewoud@natuurpunt.be
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voorbeeldfiche stapstenen:
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3. Aan de slag

3.1. Financieel

Wil je kinderen en gezinnen iets extra aanbieden om hun natuurbeleving en ontdekking te
prikkelen? Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Met enkele handige vrijwilligers steek je de
handen uit de mouwen en bouw je zelf enkele speelelementen met lokaal hout uit het
natuurgebied. Enkele voorbeelden zijn de stapstammen, boomstammikado, wilgenhut, etc.
Deze zijn ook geschikt om her en der naast het wandelpad te plaatsen, je hoeft zelfs geen
groot terrein te hebben.

Zie je het toch wat groter en wil je een heuse speelzone of beleefpad inrichten? Hiervoor kan
je op zoek gaan naar externe financiering via jouw gemeente of provincie. Er zijn veel lokale
subsidies te verkrijgen als je even informatie inwint. Vaak kan je bij je gemeente of een
bedrijf uit de buurt terecht voor (gedeeltelijke) financiering. Je kan ook een subsidie
aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Samen met de consulent Natuurbeleving kan je de projectaanvraag “openstellingssubsidie”
vorm geven. Deze projectsubsidie kan aangevraagd worden voor een opengesteld gebied
met een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling. De betoelaging dient om eenmalige
inrichtingswerken uit te voeren die de sociale functie van het terrein bevorderen (bv. aanleg
van speelnatuur, plankenpad, plaatsen van zitbanken, etc).. De totaal aan te tonen kosten
van het project moeten minstens 2.000 euro bedragen en maximale subsidie is. 30.000
euro. Voor Natuurpunt is de tussenkomst 80% van de totale kosten van het project. Voor de
overige 20% ga je op zoek naar een partner/sponsor. Voor meer informatie neem je best
contact op met je consulent Natuurbeleving.

Uitvoering in functie van financiën
● in eigen beheer
● met NLZ
● via aanneming

3.2. Wettelijk kader

Bij het plannen, ontwerpen en aanleggen van een speelzone moet rekening worden
gehouden met diverse wetten, regels en voorschriften. Elk product en elke dienst is namelijk
onderhevig aan een algemene veiligheidsverplichting, beschreven in de wet van 9 februari
1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten (WVPD). De zaken waar
speelzones specifiek aan moeten voldoen, werden vervolgens uitgewerkt in het Koninklijk
Besluit (KB) van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het KB van
28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen. Deze wettelijke
documenten leggen respectievelijk vast hoe de uitbater moet aantonen dat zijn
speelterrein voldoet aan de algemene veiligheidsverplichting en hoe de fabrikant
speeltoestellen op de markt moet brengen.
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Maar wat is nu een speelterrein? Volgens het KB is een speelterrein “een ten behoeve van
spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één
speeltoestel bevindt.” Een speeltoestel wordt hier gedefinieerd als “een product bestemd
voor vermaak of ontspanning, ontworpen of kennelijk bestemd om te worden gebruikt door
personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, waarbij uitsluitend van
zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt en bestemd voor
collectief gebruik op een tijdelijk of blijvend speelterrein.”

Om aan te tonen dat er geen gevaar bestaat voor de spelende kinderen moet er een
risicoanalyse gemaakt worden voor zowel het speeltoestel apart als voor het “speelterrein”
als geheel. Het doel van een risicoanalyse is drieledig;
- identificeren van gevaren,
- vaststellen en nader bepalen van risico’s,
- evalueren van de risico’s.
Kijk bij de uitvoering van een risicoanalyse naar het bedoelde gebruik èn naar het mogelijks
niet bedoeld gebruik. Je leert ook heel veel door kinderen te observeren wanneer ze spelen.
Nodig dus zeker eens een testpubliek uit om je speelplek te testen en spoor zo eventuele
risico's op. Indien je een speeltoestel rechtstreeks bij een fabrikant koopt die kan aantonen
dat het in overeenstemming met een Europese norm is, heerst een vermoeden van
veiligheid. Er moet dan ook geen aparte risicoanalyse meer gebeuren voor het toestel, wel
nog voor het terrein.

Vervolgens moeten, afgaande op de uitgevoerde risicoanalyse, de punten die onvoldoende
veilig zijn aangepakt worden. Een aantal preventiemaatregelen zijn dan van toepassing om
de veiligheidsgraad te verhogen;
- technische maatregelen (openingen dichtmaken, valdemping aanbrengen/vervangen,…)
- organisatorische maatregelen
- toezicht
- informatieverstrekking

Enkel indien de risico’s aanvaardbaar zijn mag het speelterrein worden uitgebaat. Het
onderhoud ervan is de verantwoordelijkheid van de uitbater. Deze stelt een plan van aanpak
op met een inspectie- en onderhoudsschema voor:
- regelmatig nazicht (visuele routinecontrole dagelijks – wekelijks)
- onderhoud (werkingscontrole maandelijks – 2 maandelijks)
- periodieke controles (jaarlijkse grondige controle)
De uitbater voert deze acties ook effectief uit en is verplicht een logboek bij te houden ter
bewijs van de controles.

Voor de volledige info over het besluit en de verschillende eisen voor speeltoestellen en –
terreinen kan je hier terecht.
(link:https://economie.fgov.be/nl/publicaties/handboek-veiligheid-van )

Concreet wil dit zeggen dat de speelzone en de speelelementen worden vormgegeven
in samenspraak met de consulent Beleving. Hieruit zal blijken of het aangewezen is
om een risicoanalyse door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren.
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3.3. Co-creatie

Op vlak van spelen geen grotere experts dan kinderen! Kinderen of gezinnen al voor de
aanleg betrekken, levert heel wat voordelen op: met hun tips en ideeën krijgt speelnatuur
letterlijk vorm op maat van de doelgroep. Ze leren de weg kennen, ze voelen zich betrokken
en dragen zo automatisch zorg voor de plek, ze brengen enthousiaste begeleiders, ouders,
leerkrachten, ... met helpende handen mee. Bovendien zijn dergelijke activiteiten een mooie
kans om in gesprek te gaan over wat kan en niet kan in de natuur, en vooral ook waarom
niet alles overal kan. Hetzelfde geldt trouwens voor samenwerken met buren, organisaties
uit de omgeving, jeugdbewegingen, ... van bij de start. Zo gingen Natuurpunt en JNM
Voorkempen met hun Kiemwerking aan de slag om de Dwergenbergen, een speel- en
natuurterrein, bijna letterlijk, uit de grond te stampen. Het hele proces kan je hier volgen!

Je hoeft er niet altijd lange en intensieve trajecten voor op te zetten. Kleine werkvormen
maken vaak al het verschil. Droombos-tekeningen inzamelen bijvoorbeeld. Ontwerpen of
foto's tentoonstellen en mensen laten kiezen door stickertjes te plakken. Dialoogtafels
opzetten, maquettes bouwen met natuurlijk materiaal, een speelnamiddag organiseren en
de kinderen observeren, ... Inspiratie voor dergelijke werkvormen vind je in de bundel
Buurtspelers en Picto Play van Kind & Samenleving.
Check zeker ook eens bij de plaatselijke jeugddienst of er geen ervaring of interesse is om
hierrond samen te werken!

Ook verder in het traject loont samen de handen uit de mouwen steken de moeite. Veel van
de ideeën voor inrichting die hierboven beschreven worden, kunnen bijvoorbeeld met
technische scholen worden gerealiseerd. Of vraag leiders van de lokale jeugdbeweging om
mee te helpen bouwen. Misschien kan je er wel een meter/peterschap van maken met een
groep die jaarlijks beheerwerken komt doen in hun gebied?

Heb je zelf zo’n traject gelopen en wil je die ervaring graag delen?
Of wil je actief met één van deze tips of een vorm van co-creatie aan de slag? We denken
graag met je mee! Contacteer ons via openstelling@natuurpunt.be.
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